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op jullie vraag om aandacht. Daarom was deze studie bij tijd en wijle ook voor jullie
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draag ik het daarom aan jullie op.
Anne-Marie van Bueren, drs. Anemiek van Campen, drs. Helma Hurkens, Marina
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Inleiding

0.1 IN MEMORIAM ERRING: A POS™ODERN A/THEOLOGY

'Ik dacht dat ik klaar was met God - of dat God klaar was met mij. Maar ik vermoed
dat dat niet zo is, tenminste, nog niet. En ik begin te vrezen dat ik er nooit mee klaar

zal zijn.' [AR 29]
Zo luiden de openingszinnen van het opstel Denegating God in Mark C. Taylors
recente bundel essays About Religion.' Hij blikt in dit artikel uit 1994 terug op zijn
geruchtmakende boek Erring: a Postmodern A/theology (Dwalen: een postmoderne
a/theologie) uit 1984. In deze visionaire tekst vindt (zo lijkt het) 66n van de eerste
pioniersexcursies plaats naar de raakvlakken en grenzen tussen de christelijke (wijsgerige of fundamentele) theologie en de Amerikaanse 'Deconstruction' in het spoor
van het denken van Jacques Derrida.2 GeYnspireerd door een bonte stoet rebelse en
radicale denkers haakt Taylor in Erring in op de Nietzsche-revival die destijds
speelde. Een heropleving die zich aan het einde van de jaren zeventig en aan het
begin van de jaren tachtig vanuit Frankrijk verspreidde en onder kunst- en cultuurminnende erfgenamen van counter culture, op een enkele plek, ook in de Verenigde
Staten gedijde. Het woord 'a/theologie' staat in Erring voor een Nietzscheaanse
paratheologie waarin enige beginselen van Thomas J.J. Altizers radicale God-isdood theologie uit de jaren zestig van de vorige eeuw worden hernomen: Zoals
destijds te doen gebruikelijk was in deconstructie-kringen probeert Taylor God in

Erring definitief (van zich) af te schrijven wat - getuige het openingscitaat - een
vruchteloze ambitie is geweest. Erring was to have ended it aU but it has not. [AR
29] Tegen wil en dank lijkt Taylor veeleer 'de dood van de dood van God' te hebben
geensceneerd.

Taylor predikt in Erring een 'nomadedenken' en een 'vrolijke wetenschap'
waarin 66n groots doel nagestreefd wordt: de Nietscheaanse B€/ahung en amorfati,
de radicale affirmatieve overgave aan een wereld zonder God en zonder enige voorgegeven zin. De boodschap luidt: God is dood, het zelf verdween, we zijn allemaal
'

Taylor speelt hier met de ambiguTteit van het woord denegating dat zowel loochenen als ont-kennen
('de-negatie', niet-meer-kunnen-kennen) kan betekenen: er wordt tegelijk een negatie van de onto-theologische God mee uitgesproken als cen opening tot het steeds wijkende sacrale dat onkenbaar blijft. In
hoofdstuk vij f van deze studie kom ik op Taylors denegating terug. Hij ontleent dit woord aan Jacques
Derrida, Comment ne pas parier - Dtntgations, in PS 535-596. Nederlandse vertaling GA.
2 In de Verenigde Staten is de term deconstruction vooral in zwang geraakt vanuit de zogenaamde Yale
School der beoefenaars van de literatuurwetenschappen. Derrida gafjaarlijks les aan de universiteit van
Yale. Vanuit de Deconstructionist Movement (Paul de Man, J. Hillis Miller, G. Hartman) zijn in de
Verenigde Staten noties uit het denken van Derrida geleidelijk verspreid geraakt over diverse andere
academische disciplines, waaronder de (wijsgerige) theologie. Taylors teksten zijn er een voorbeeld
van.

i

Thomas J.J. Altizer was met 17te Gospel of Christian Atheism uit 1966 een belangrijke
vertegcnwoordiger van de radicale God-is-dood theologie. Tot de (Amerikaanse) God-is-dood
theologie worden eveneens gerekend: W. Hamilton, J. A.T. Robinson, G. Vahanian, P. van Buren. Zie
voor cert schets van deze stroming: Thomas J.J. Altizer, William Hamilton, Radicale theologie en de

dood van God, Utrecht 1966.

14

nomaden dwalend door een eindeloos niets, en als we dan toch met zijn allen door
een eindeloze doolhof zwerven, kunnen we dat het best vrolijk en immer subversief
doen.

Erring is een proeve van inversion... perversion... subversion. [ER 165] Taylor
zet het christendom volstrekt op zijn kop. Hij presenteert zijn herhaling van Nietzsches Umwertung aUer Werte primair als een loepzuivere Umkehrung aller Werte.
Met zijn droom van een totale inversie van liefst alle courante waarden (the joy Of
being wrong) stelt Taylor zich doelbewust op tegenover elke normatieve, kerkelijk
van Altizers radicale God-isgebonden theologie. Volgens een basaal uitgangspunt
en antagonistische standonwankelbare
hij
voor
welbewust
dood theologie kiest
'dialectische
volkomen
een
verzoening' hoopt te realiseren
punten waarmee hij
Christus'
kant
Jezus
ene
de
aan
tussen
bijbelse verlossingleer en aan de andere kant
de anti-christelijke voltooid nihilistische verlossingsleer van Nietzsche.
Uiteindelijk evenwel gelooft Taylor niet echt in verlossing door Christus, maar
slechts in zelfdestructieve 'delirante zaligmaking'. Nietzsches bacchanistische Dionysos krijg in Erring het laatste en definitieve gelijk. Toegewijd aan deze neode zelfdestructieve 'rapagane god, verkondigt Taylor de verlossende waarde van
leven en
zernij' (/renzy). Dit alles met affirmatie van de eeuwige kringloop van het
de
wereld, volgens Nietzsche, van alle
de dood die 'op zich' elke zin ontbeert omdat
'waarheid over de waarheid'
deze
ultieme
eeuwigheid flux en chaos is. Wanneer wij
wij,
belooft Taylor zijn lezers,
bereiken
te
voltooid nihilistisch weten
affirmeren,
grace.4
mazing
genade
onze
redemption,
en
[ER 167-168]
onze definitieve
0.2 ERRING EN DE FILOSOFIE VAN DERRIDA

corrected in England
in
Een zegswijze doet de ronde: Theology is created Germany,
and corrupted in the United States.
In Erring lijkt Taylor deze slechte reputatie van de Noord-Amerikaanse theologie
nadrukkelijk te willen bevestigen. Toen ik dit boek voor het eerst onder ogen kreeg,
was ik verbaasd over de monomane en reductionistische cadans waarmee Taylor
de thuiskomst in Nietzsches immer veranderlijke en veelduidige

zijn verlangen naar
wereld Jenseits von Gut und Bose vorm geeft. Erring, geschreven in een Dionysische roes, is zo'n drastische uitbraakpoging uit de conventionele theologie dat het
boek om afwijzende recensies lijkt te schreeuwen (die Taylor dan ook gekregen
heeft).
Hoewel Erring bekend staat als een theologische receptie van het denken van
Derrida, is dat maar beperkt het geval. Wie goed kijkt ziet dat Taylor heel eigen
axioma's herposities verdedigt die Derrida geenszins onderschrijft, maar dat hij
de
God-is-dood
deugd waar het in een
haalt uit Altizers
theologie. Het boek mist
differentiefilosofie om zou moeten gaan: verschillen respecteren.

4 Dit is geen tikfout, er staat niet amazing grace, maar mazing grace, van maze dat doolhof, verbijstering
of onthutsing betekent. Mazing grace betekent dan zoiets als labyrintisch verbijsterende genade
waarmee Taylor verwijst naar Nietzsches voltooid nihilistische en verlossende affirmatie van een
wereld zonder zin, doel of centrum, een wereld die van alle eeuwigheid chaos is.
5
David Brown, Continental Philosophy and Modern Theology, Oxford 1987,37.
6 Zie bijvoorbeeld John D. Caputo, Review Article of Mark C. Taylor, Erring: A Post-modern

A/theology, in Man and World 21 (1988) 107-114.
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Taylor, wordt opgemerkt, maakt zich wat al te gemakkelijk voltooid nihilistisch
de ethiek en het probleem van de gerechtigheid1 en zijn
voorbehoudloze geloof in verlossing, dankzij de overgave de dwalende lichtzinnigheid, gaat te driest en respectloos om met andersdenkenden voor wie godsdienst nog
wel met waarheid te maken heeft: Het boek is irritant stellig.' Het mist het 'misschien', het 'het zou kunnen dat', de strategie van de vertraging, de voorzichtigheid
en behoedzaamheid die kenmerkend is voor de schrijfstijl van Derrida.10 Derrida's
'deconstructiefilosofie' houdt wat anders in dan wat Taylors Deconstructionist
Manifesto, zoals Walter Lowe Erring karakteriseert, ervan maakt. "
Ik geef enkele voorbeelden: Erring wordt gepresenteerd als een 'hermeneutiek
van de dood van God' [ER 6] ofschoon Derrida afstand neemt van allerhande 'apocalyptische geluiden' in en buiten de filosofie die de dood afkondigen van God, het
subject, de geschiedenis of wat dan ook. 12 Hoewel Taylor de deconstructie interpreteert als een 'radicalisering van het revolutionaire radicalisme', is Derrida geen ultrarevolutionair. [ER 9-10] Elke revolutionaire of ultrarevolutionaire poging de/initi€fmet het verleden te breken, laat staan naar ultieme voltooiing te brengen, waarop
Taylor in Erring uit lijkt te zijn, is volgens Derrida tot mislukking gedoemd. 13 Hij
deelt Taylors lofzang op de chtonische, wetteloze, genuinely subversive relativistische immoraliteit voorbij goed en uit kwaad niet. Heel het concept van de deconstructie verzet zich bij Derrida zelf tegen elke beweging die zichzelf verabsoluteert,
ook tegen de verabsolutering van het leven zonder doel of centrum waarop Erring
uitloopt: de verabsolutering van de Nietzscheaanse affirmatie voorbij goed en

af van zoiets belangrijks als

kwaad.
Dat is een belangrijke reden waarom Derrida zich steeds distantieert van de term
die Taylor geregeld hanteert: 'postmodern'. Dat Derrida zich steeds gedistantieerd
heeft van deze benaming, omdat daaruit 'een onstuimig en juveniel verlangen naar
periodisering en distantiering van de geschiedenis' spreekt, wordt door Taylor in
Erring 'genegeerd' dan wel 'gedeconstrueerd'. Derrida zdlf denkt niet na het moderne, of buiten het moderne maar legt van binnenuit de grenzen van het modernere
denken bloot om het denken te openen voor het in de filosofie steeds ongedacht

' Walter Lowe in feite nog sympathiek
Bloomington 1993, 130-145.

en clement in

Theology and D«»rence. 77:e Wound of Reason,

8 F. P.M. Jespers, Sporen van Derrida bij noordamerikaanse theologen, in Tijdschrift voor Theologie 30
(1990) 178-183.
9
Coert Lindijer, Postmodern bestaan, menszjn en geloven in een na-moderne cultuur, Zoetermeer 1998,
192.

io Samuel Usseling, Een strategie van de vertraging, in Macht en onmacht, essays, Amsterdam 1999, 1828.

" Walter Lowe, A Deconstructionist Manifesto: Mark
12

C. Taylor's Erring, in Journal Of Religion 66
(1986) 324-331.
Hoewel Derrida in zijn vroegere werk zelf de termen mon (van de auteur bijvoorbeeld) en» gebruikt,
neemt hij tegelijk afstand van een al te rigide opvatting van deze eindtermen. Derrida houdt zich op,

zoals hij het zelf zegt, op de grens van de filosofie en distantieert zich van de term 'de dood van de
filosofie' of 'dood van God'. Zie PO 14.
13 Vooral in hoofdstuk zeven van Erring, het Dionysische hoogtepunt van het boek, zet Taylor zijn droom
van een bevrijding van alle knellende normatief restrictieve banden op papier. Zie voor een kritiek op
dit type Derrida-interpretaties en voor een inleiding op de relatie bij Derrida tussen deconstructie en
ethiek, ook in zijn vroegere werk: Egide Berns, De terugtrekking. Over politiek en ethiek bij Derrida, in
Samuel IJsseling (red.),Jacques Derrida, een inleiding in zijn denken, Baarn 1986, 152-192.
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gebleven andere. Uitentreuren en vaak tevergeefs brengt hij naar voren geen 'post14
modern filosoof genoemd te willen worden.
Naar het voorbeeld van Thomas Altizer en Norman 0. Brown en in de lijn van
Hegel en van een door een Hegeliaanse bril gelezen Nietzsche, presenteert Taylor de
deconstructiefilosofie in Ernng als een dialectische, voltooid nihilistische 'omkering
van de omkering', of'negatie van de negatie'. [ER 72-73, 140, 167-169] Meer dan
Taylor zich in Emng beseft distantieert Derrida zichzelf echter van dit type 'dialectische omkeringen' omdat ook daarin een heimelijke maakbaarheidsideologie schuil
kan gaan: een eigenmachtig streven naar een definitieve Aufhebung der tegenstellin15

gen.

Weliswaar ontstaat er in Erring, na de deconstructieve negatie van de theologie in
het eerste deel, in het tweede deel ruimte voor een postmoderne a/theologie (dus
toch weer 'theologie') maar in deze ruimte maakt Talyor van de nood waarin de
waarheid na Nietzsches Umwertung aller Werte verkeert, te snel een voltooid nihilistische 'deugd.' Dat staat op gespannen voet met het il,faut la vdritd (de waarheid
moet En ontbreekt) en il jaut croire (geloof moet an ontbreekt) waarop Derrida
Wijst.'6 Waar je in de lijn van het zoekende en tastende denken van Derrida onbeslisbaarheden en aporieen verwacht, worden in Erring enorme beslissingen genomen
en dialectische Aufhebungen uitgevoerd tegen het Godsgeloof, die meer met Nietzsche dan met Derrida te maken hebben.
De mede door Taylor op gang gebrachte discussie over de betekenis van het denken van Derrida voor de theologie hoeft niet de nihilistische en relativistische koers
te nemen die in Erring uitgestippeld wordt. In zijn studie 77:e Prayers and Tears of
Jacques Derrida. Religion without Religion geeft Taylors landgenoot John. D. Caputo een heel andere Derrida-interpretatie waarin Derrida juist verschijnt als een
religieus bewogen denker die een brug probeert te slaan tussen de joodse, islamitische en christelijke traditie. Caputo geeft een uitleg aan de filosofie van Derrida
waarvan Derrida zelf kennis heeft genomen met enige verwondering en met enige
vragen, maar die hij interessant en sympathiek zegt te vinden omdat hierin gebroken
wordt met de opvatting dat deconstructie een even redeloos als radeloos nihilisme
17
dan wel waarheidsrelativisme zou inhouden.
Caputo laat zien dat Derrida een wijsgerig en theologisch antwoord op de vraag
naar de mogelijke betekenis van de Godsnaam ici, maintenant, allesbehalve eenduidig overbodig vindt, maar juist belangrijk acht en mee helpt beantwoorden. Op zijn
minst heeft Derrida belangstelling voor het permanente gevecht met de taal, aan de
grenzen van de taal, waarin de apofatische theologie zichzelf van oudsher gespecialiseerd heeft 6n voor de 'leeg-makende', 'ont-kennende' gebedsoefeningen. waarin
mystici zichzelf bekwamen. Bovendien heeft Derrida (dht vooral) een luisterend oor
14 Eric Oger, Jacques Derrida, Kai)ellen 1995,50-53.

Taylor presenteert Erring weliswaar niet als een dialectische omkering, maar als 'deconstructie van de
deconstructie' naar het voorbeeld van Derrida. Dat maakt hij naar mijn overtuiging maar gedeeltelijk
waar. Ik zal dat in hoofdstuk vier van deze studie proberen aan te tonen.
16 'Faut' komt van het woord 'falloir' dat in het Frans zowel 'moeten' als 'ontbreken' betekent.
17
Zie hiervoor het interview van B. Kieth Putt met Caputo "What do 1 love when I love my God?", in
James H. Olthuis (red.). Religion with/out Rehkion. ille Prayers and Tears ofjohn D Caputo, London
2002, 150-179. Een interessante bundel opstellen met commentaren op Caputo's interpretatie van
Derrida die pas na de deadline van dit onderzoek is verschenen en derhalve niet in deze studie is
15

meegenomen.
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voor een 'quasi-bijbelse oerlied', het lied van verlangen naar onvoorstelbare, nog
komende gerechtigheid, buiten alle mogelijk geachte, anticipeerbare en planbare
verwachtingshorizonnen 04 voor wat Caputo met Derrida 'een messianisme zonder
messianisme' noemt. [TP 41-57] Caputo's Derrida is veeleer 'een apostel van het
onmogelijke'.18 [TP 20-26]
L'impossible. Daarmee noemt Caputo een 'signaalwoord' dat van meet af aan
aanwezig is in Derrida's geschriften. Het is een andere naam voor wat Derrida le
tout autre noemt. Dit 'gans andere' is weliswaar niet God in de courante betekenis
van deze naam of dit 'begrip', maar heeft wel iets met (de mogelijkheidsvoorwaarden) van God(sconcepties) en religiositeit te maken. Derrida zegt dat hij op een
bepaalde manier terecht voor een atheist kan doorgaan." Toch zegt hij 'een religie
zonder religie' te hebben, waarin geloof, getuigenis, appa, engagement, gerechtigheid, hoop, verzoening, gastvrijheid, promesse, het 'messiaanse zonder messianisme' richtingwijzers zijn.
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0.3 WAAROM TOCH EEN THEOLOGISCHE STUDIE OVER TAYLOR?

Als Taylor het werk van Derrida leest vanuit de waarheidsrelativistische assumpties
en premissen van een radicale God-is-dood theologie, wat zou dan het nut kunnen
zijn van een theologische studie over hem? Is zo'n milored (op de maat van een
jaren-tachtig neo-Nietzscheaan geknipte) Derrida 6n God-is-dood theologie wel een
acceptabel onderwerp van een theologische studie? Zou het niet wijs zijn om de
aandacht aan andere, nuttiger zaken te besteden?
De theologie kan Erring in mijn ogen beter niet veronachtzamen. Ondanks het
omstreden en problematische karakter van het tijdsdocument heeft Taylors Erring er
toe bijgedragen dat de relatie tussen deconstruction en religie een onderwerp werd in
de Engelstalige filosofie en theologie:' Hoe men Erring ook moge beoordelen het
boek is een eerste grensverkenning tussen theologie en deconstructie.
Daarmee heeft het theologen geprikkeld zich in te laten met een belangrijke stroming binnen het eigentijdse denken. Meer dan in Europa laat het denken van Derrida
in de Verenigde Staten sporen na in het theologische debat waarvan in mijn ogen
ook continentale theologen kennis zouden moeten nemen en waarop zij zouden
moeten inhaken. Daarom acht ik een theologische studie over Taylor opportuun,
'8 Zie als goede inleiding op wat er speelt in de discussie over de betekenis van Derrida voor de
(wijsgerige) theologie: John D. Caputo, Michael J. Scanlon (red.), God the Gift and Postmodernism,
Bloomington 1999. In deze studie afgekort als GG. Deze bundel met bijdragen van onder andere
Derrida, Caputo en Taylor verscheen naar aanleiding van een in 1997 gehouden conferentie Religion
and Postmodernism aan Villanova University, de universiteit waar Caputo filosofie doceert. Onlangs
verscheen een bundel naar aanieiding van een tweede conferentie in 1999 onder dezelfde titel. John D.
Caputo, Mark Dooley, Michael J. Scanlon (red.), Questioning God, Bloomington 2001.
'9 Ik omschrijf het expres wat aarzelend, want dat gebeurt ook in de tekst waarnaar ik hier verwijs
Jacques Derrida, Circonfession: cinquante-neuf pdriodes et pdriphrases, in Geoffrey Bennington,
Jacques Derrida, Jacques Derrida, Paris 1991,146 e.v. Derrida schrijft dat 'de constantheid van God in
mijn leven zich met andere namen laat noemen', en wekt geenszins de indruk, zoals Rico Sneller in zijn
proefschrift over Derrida schrijft, dat het '(onto)theologische hoofdstuk afgesloten zou zijn.' Rico
Sneller, Het woord is schrift geworden. Derrida en de negatieve theologie, Kampen 1999,287. Zie
verder hoofdstuk vijf.
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Jacques Derrida, Spectres de Marx Atat de la dette, le travail, du deuil, et la nouvelle Intemationale,

Paris 1993,102. In hoofdstuk vij f kom ik hierop terug.
21 Ik volg hier een inzicht van Caputo en Scanlon in GG 15.
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ondanks de aanvallen van nihilistische uitersten waarvan hij geregeld gewag maakt.
'Geen serieuze theoloog', schrijft Eric Holzwarth in zijn bespreking van Erring in
1986, 'kan vandaag het postmoderne denken negeren zonder het risico te lopen de
theologie te reduceren tot trivialiteit. Er gaat een uitdaging in schuil die moet worden aangegaan.

,22

Holzwarth spreekt tevens de overtuiging uit dat Erring 'zonder twijfel als een paradigma zal gaan dienen voor alle pogingen deconstructie en de theologie met elkaar
in contact te brengen.' Voor een deel heeft hij gelijk gekregen en dat brengt mij op
de tweede reden waarom ik voor een studie over Taylor heb gekozen. Juist omdat
Erring min of meer is gaan functioneren als een paradigma om theologie en deconstructie met elkaar in contact te brengen, acht ik een theologische kritiek en repliek
op Erring noodzakelijk en wil ik laten zien dat het boek allerminst als zo'n maatgevend model hoeft te functioneren. Omdat Taylor 6(n van de eerste auteurs is geweest die het denken van Derrida met de term theologie in verband bracht, heeft hij
de beeldvorming van Derrida's denken onder theologen mee bepaald en in mijn
ogen fors vertekend. Hij heeft bijgedragen aan het misverstand binnen en buiten de
wereld van de christelijke theologie dat Derrida een neo-Nietzscheaans, estheticistisch nihilisme zou propageren.
Ik wit met deze studie een bijdrage leveren aan de weerlegging van de overtuiging, zoals sommige Nietzscheaanse bewonderaars van Derrida menen en sommige
theologen afwijzend stellen, dat de differentiefilosofie van Derrida in theologisch
opzicht moet uitlopen op het door Taylor in Erring geschetste Dionysische vreugdedans op het graf van de dode God. Ik wil laten zien dat Erring te eclectisch met het
denken van Derrida omgaat om als toonaangevende explicitering te kunnen gelden
van de betekenis van Derrida's denken voor de theologie. Het boek is veeleer een
'postmoderne' proeve van reanimatie van de modernistische en secularistische Godis-dood theologie, waarin een reductionistische karikatuur wordt geschetst van het
complexe denken van Derrida 6n van de toekornst opende kracht die het christelijke
geloof in onze dagen nog heeft (of kan hebben). In deze studie krijgt Taylors nihilistisch-relativistische a/theologie daarom een theologisch antwoord dat als bijdrage
is bedoeld aan de realisatie van 66n van de doelstellingen waarrover hij geregeld
rept: het 'te boven komen'van het nihilisme.
Taylor voert in Erring een specifiek theologisch secularisatie-axioma naar een
hoogtepunt, eindpunt en ultieme grens. Dan gebeurt er iets onverwachts. Neen, dan
gebeurt er iets dat men wellicht zou hebben kunnen zien aankomen in een tijd
waarin enkele onverschrokkenen durven te reppen over een 'postmoderne terugkeer
,23
van de religie' en over een daaraan corresponderende 'dood van de dood van God.
God wil maar niet definitief wijken, zelfs niet bij Taylor, ook niet in de meest radicale God-is-dood theologie.
Tien jaar na Erring schrijft Taylor zelf: 'Zelfs in de dood - speciaal in de dood
(Gods dood maar ook in de dood die soms "mijn eigen" dood wordt genoemd) blijft
God ons vanuit een afstand achtervolgen, een afstand die steeds dichterbij komt.
Geloven met God klaar te zijn zou precies zo geruststellende oplossing zijn als in
Gods bestendige presentie geloven.'[AR 46-47]. Een naijleffect van Erring is dat
Holzwarth, Erring: a post-modern a/theology, in Religious Studies Review 12 (1986) 256-261.
23 Zie John D. Caputo, Religon, London 2001. Nederlandse vertaling, Religie, London 2002.

22 E.
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God t6ch weer terugkeert in het werk van Taylor, weliswaar niet in volle aanwezigheid, maar 'in de leegte van zijn verdwijnen'.
Daarin gaat de derde reden schuil waarom ik een theologische studie over Taylor
passend acht. Taylors pogingen om de God-is-dood theologie nieuw leven in te
blazen en God definitief dood te verklaren zijn in mijn ogen vooral interessant omdat dit project, naderhand bezien, een echec genoemd kan worden Dat roept de
vraag op: wat is er precies misgegaan met de aanslag die Erring op God pleegt?
De vierde en belangrijkste reden waarom ik Taylor toch heb gekozen als object
van een theologische studie is dat de weerbarstige continuneiten en omwentelingen
in zijn denkweg, belangrijke constanten en veranderingen weerspiegelen in het hedendaagse denken over religie, godsdienst en cultuur. Via het oeuvre van Taylor
krijgt de lezer een update van enkele fundamentele ontwikkelingen en lopende discussies in de differentiefilosofische regionen van de huidige wij sbegeerte waarin
religieuze en zelfs theologale thema's aan de orde zijn. Het is in mijn ogen de
moeite waard om daar vanuit het oogpunt van de fundamentele theologie op in te
haken.

Onder fundamentele theologie versta ik dan, met Toine van den Hoogen, 'het
"naar binnen toe" geraakt zijn van het mysterie van Godswege tot verstaanbaarheid
,24
brengen, en wel binnen de horizon van een voor allen toegankelijke rationaliteit.
Met Van den Hoogen ga ik ervan uit dat een gedegen kennisname en kritische evaluatie van de eigentijdse wijsgerige theologie binnen de taakstelling van de fundamentele theologie past. Ik wil in deze studie als christelijk theoloog een reconstructie maken van en een kritiek leveren op de wijsgerige en theologische implicaties die
Taylor uit het denken van Derrida destilleert en daarmee een bijdrage leveren aan de
verheldering van wat het christelijk geloof in onze tijd kan betekenen, gebruik makend van de taal van de moderne cultuur van vandaag.
Is dat bij voorbaat al niet tot mislukken gedoemd met een auteur die primair vanuit Nietzsche denkt? Het is toch evident dat Nietzsche en het christendom uiteindelijk verschillende wegen kiezen?
Taylor is niet alleen vanuit zijn neo-Nietzscheaanse referentiekader in gesprek
met onze (post)moderne cultuur, maar eveneens met gebruikmaking van doorwrochte kennis van het werk van Kierkegaard en Hegel, de twee grote christelijke
denkers die het onderwerp zijn van zijn eerste publicaties. Hij beschouwt ook zijn
latere werk als toespitsing en bewerking van fundamentele theologische en filosofische thema's die Kierkegaard en Hegel aan de orde hebben gesteld. Hij merkt op:
'Mijn fascinatie voor deze twee denkers is niet alleen een kwestie van historische
belangstelling. Net zoals Plato en Aristoteles twee alternatieve filosofische posities
representeren, representeren Hegel en Kierkegaard twee alternatieve theologische

24 Van den Hoogen sluit met deze definitie aan bij opvattingen van Karl Rahner. De fundamentele
theologie - die van oudsher een apologetische taak heeft - kan gebruik maken van een voor allen
toegankelijke rationaliteit: 'Want de vragen van de fundamentele theologie vertrekken evenals die van
de dogmatiek - vanuit het mystieke inzicht dat. God, de eeuwig Verre, in vrije genade zichzelf heeft
toegewend tot de innerlijke diepte van ons menselijk bestaan. In zoverre gaat het in de fundamentele
theologie om een Selbste,fassung (Ermittlung) des christlichen Glaubens nach innen.' Toine van den
-

Hoogen, Ernstige lichtzinnigheid. Een theologisch essay over hedendaagse cultuur als idioom van taal
van God, Baarn 1998, 7-8.
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posities. De geschiedenis van de negentiende en twintigste-eeuwse theologie kan
,25
gelezen worden als een oscilleren - alterneren - tussen Hegel en Kierkegaard.
originele
genealogie
van
Gebaseerd op deze these schrijft Taylor een
ons theologische heden die in mijn ogen de moeite waard is om kennis van te nemen. Hij geeft
er een deconstructionist turn aan waarmee een massieve afschrijving gepaard gaat
van alles wat op institutioneel christendom lijkt. Daarover moet een christelijke
fundamentele theologie naar mijn mening kritisch zijn. Daarin kan zij tenslotte niet
meegaan. Maar dat wil niet zeggen dat Taylors analyses daarom totaal genegeerd
zouden moeten worden. Voor een leeuwendeel tegen zijn eigen aannames en voor-

onderstellingen in, ga ik in deze studie op zoek naar een antwoord op de vragen of
en hoe Taylors denken betekenis zou kunnen hebben voor een theoloog die de
christelijke kerk en de keuze voor het christelijke geloof niet mijdt, maar is toegedaan en die net als Taylor geYnteresseerd is in de verwikkelingen van religie en het
geloof niet voor, naast, boven of voorbij onze (post)moderne samenleving, maar
daarin.

Ik zet daartoe deze vij f stappen:
1 Een reconstructie van de theologische en wijsgerige historische context van
waaruit Taylor tot zijn these is gekomen over het 'oscilleren' van twee 'basisparadigmas' binnen de moderne theologie, respectievelijk dat van Hegel en
dat van Kierkegaard.

2

3

Een inventariserende reconstructie van de motieven die Taylor ertoe gebracht
hebben voor het Hegeliaanse 'basisparadigma' te kiezen op basis waarvan hij
in een radicaal secularisatietheologisch, neo-Nietzscheaans God-is-dood
denkkader terechtkomt dat de invalshoek vormt waaruit hij Derrida en Deconstruction in Erring interpreteert.
Een kritische confrontatie met deze invalshoek door middel van een vergelijking van deze benadering met enkele centrale noties uit de filosofie van Derrida zelf en met enige correcties die Taylor nA Erring zelf op de uitgangspun-

ten van Erring heeft aangebracht.
Een evaluatie van en kritiek op Taylors vertaling van het denken van Derrida
waarin aannemelijk zal worden gemaakt dat Taylor Derrida eenzijdig benadert
vanuit de axiomatiek van de God-is-dood theologie waarmee (a) een inadequate want reductionistische schets wordt gegeven van het denken van Derrida en (b) een uitleg aan de betekenis van het denken van Derrida voor de theologie wordt gegeven die niet de enig mogelijke is en die allerminst als toonaangevend hoeft te gelden.
5 Een tentatieve beantwoording van deze vragen tot slot: (a) kan het gesprek
tussen het denken van Derrida en de christelijke (fundamentele) theologie genuanceerder plaatsvinden dan op de te kerkvijandige wijze waarop Taylor deze dialoog geentameerd heeft? (b) Kunnen daaruit nieuwe inzichten worden
opgedaan ten behoeve van een op eigentijds denken toegesneden christelijkgelovige bestaanshermeneutiek?

4

25 Mark C. Taylor en Carl Raschke, About About Religion: A Conversation with Mark C. Taylor, in
Journalfor Cultural and Rehgious Theofy http //www.jcrt.org/archives/02.2/taylor_raschke.shtml
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0.4 HETOEUVREVAN MARK C. TAYLOR

Aan het slot van deze inleiding geef ik een uitgebreidere schets van de opzet van
deze studie. Omdat Taylor in Europa nog relatief onbekend is, stel ik hem eerst
26
nader voor.

Mark C.Taylor (1945) is Cluett Professor of Humanities en director of the Center
of Technology for the Arts and Humanities aan Williams College in Williamstown,
Massachusetts. Williams College is 66n van de belangrijkste liberal arts coUeges van
de Verenigde Staten waar Taylor vanaf 1973 'kunst en religie' heeft gedoceerd. De
discipline van waaruit hij zich met Deconstruction bezig houdt is niet zozeer theologie in strikte zin, maar theo-philosophy, wijsgerige theologie. In de Verenigde Staten
is hij inmiddels een bekend maar ook omstreden cultuurfilosoof gespecialiseerd in
de relatie tussen postmodernisme en religie, cultuur en kunst.27 Hij geldt er ook als
vernieuwend academisch decent en als begenadigd didacticus. Hij houdt grensver28
leggende experimenten op het gebied van het interactieve lesgeven via het Internet.
Taylors publicaties zijn meestal helder van opzet en ronduit eigentijds, glossy
vormgegeven.29 Hij vraagt aandacht voor de historische wijsgerig-theologische
achtergronden van wat er met Deconstruction op het spel staat. What interests me is

that neither friend nor foe is terribly sensitive to or informed about the intricate
relation between Deconstruction and major currents in nineteenth- and twentiethcentury continental philosophy. [DW 388] Deze terechte constatering neemt niet
weg dat Taylor aanvankelijk een Derrida-interpretatie geeft die overeenkomsten
vertoont met het Amerikaanse deconstructivisme, vooral wat betreft het veronachtzamen van de sterke invloeden van Heidegger en Levinas op het denken van Derrida.30

Taylor schuwt voorts het uitgesproken standpunt, de Amerikaanse strong opinion,
niet. Hij durft grote lijnen te trekken en ongewone verbanden te leggen en publiceert
over filosofie, theologie, hermeneutiek, en religious studies en over de raakvlakken
daarin met psychoanalyse, cultuur, (beeldende) kunst, architectuur, massacultuur,
economie, informatica, cyberspace, technologie, alchemie, medische biologie en
zijn eigen suikerziekte. Zaken die ogenschijnlijk los staan van elkaar, worden verrassend interdisciplinair aan elkaar gerelateerd. Hij paart zijn brede belangstelling
aan grote belezenheid en gaat in debat met auteurs die bepalend zijn voor de huidige
wijsgerige en theologische theorievorming. Niet alleen met Franse differentiefilosofen als Derrida, Lacan, Bataille, Kristeva, Levinas en Blanchot maar bijvoorbeeld
26 Zie voor een eigen introductiepagina van Taylor het Internet (http://www. williams.edu/mtaylor) met
biografie en bibliografie, enige teksten en interviews. De eerste Nederlandstalige introductie van Taylor

is te vinden in het proefschrift van Leddy Karelse, Dwalen: Over Mark C Taylor en Karl Barth,
Zoetermeer 1999. De manier waarop Karelse Taylors God-is-dood-denken portretteert en tracht te
verzoenen met de theologie van Barth is in mijn ogen te serviel ten opzichte van Taylors nihilisme en

gaat de noodzakelijke theologische confrontatie met zijn denken uit de weg. Ik lees hem, zoals uit dit
onderzoek mag blijken, anders.
27
Omstreden omdat hij speels en wij omgaat met hoofdzakelijk continentale idealistische en romantische
denkers (met speciale voorliefde voor Heget) ten opzichte waarvan binnen academische kringen in de
Verenigde Staten veelal diepe antipathie bestaat (speciaal ten opzichte van Hegel). Taylor is cen denker
van de afgewogen eigenwijsheid. Zie Jack Miles, How to Read This Book, het woord vooraf bij HI 1 -9.
28
Dit heeft er voor gezorgd dat hij in 1995 de CoUege Professor Of the Year A ward kreeg van de
Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching.
29
Zie Hiding inclusief 77:e Rdal, de cd-rom die daar bij hoort.
30
Zie hoofdstuk 4.
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ook met Heidegger, Ricoeur, Gadamer, Tillich, Barth Austin, Ayre, Rorty, Gasche
en Nishitani. Omdat Taylor de bestaansvragen van eigentijdse denkers en kunstenaars op originele wijze aan elkaar relateert, kan hij een vertolker en criticaster genoemd worden van het postmoderne levensgevoel. Net als Hegel lijkt hij de 'tijdgeest in gedachten te willen vatten'.
0.4.1 Continuiteit en breuken

Taylor heeft inmiddels een oeuvre op zijn naam staan met continuiteiten maar ook
met forse breuken. Hij heeft de gewoonte standpunten af te vallen die hij tevoren vol
vuur verdedigde. De forse breuken in zijn oeuvre weerspiegelen trends in het recente
wijsgerige en theologische denken over religie, cultuur en kunst. Ik maak een indeling van zijn werk in vier fasen:
is begonnen als modern godsdienstfilosoof, gespecialiseerd in het denken van Kierkegaard en Hegel. Deze twee filosofen vormen een continue
bron waaruit hij blijft putten vanuit voortdurend wijzigende contexten. Hegel sprak hem aanvankelijk het meest aan. Hij begon daarom met een ontwerp van een op Hegels oneindigheidsmetafysica gebaseerde hermeneutiek
en cultuurtheologie in de traditie van de vrijzinnige protestante cultuurtheologie uit de negentiende eeuw. Deze vrijzinnige traditie werd in de jaren
zestig van de twintigste eeuw door Thomas J.J Altizer en zijn God-is-dood
theologie in de Verenigde Staten radicaal vernieuwd en voltooid. Taylor
sluit zich bij Altizer aan, omdat hij hem verwantschap ziet met zijn eigen

1. Hij

denkweg.
Nadat Taylor door de leerschool van Altizer en enkele andere Amerikaanse
radicalen uit de jaren zestig is heengegaan, wordt hij Nietzscheaan en verkondiger van een voltooid nihilistische frdhliche Wissenschaft uitgewerkt
in het Amerikaans deconstructivistische manifest Erring.
3.
Vervolgens ontpopt hij zich als postmodern differentiedenker en raakt hij in
de ban van het singuliere en het gans andere van het poststructuralisme
waarbij vooral zijn sterk 'mimetische verhouding' tot Derrida en Blanchot
opvalt.
4. Tot slot neemt hij weer afstand van Derrida om terug te keren naar Hegel
en Nietzsche in een trendgevoelige cultuur- en kunstfilosofie. In zijn meest
recente publicaties profileert hij als zich als filosoof van de religie 'buiten
de kerk, synagoge en moskee.'[AR 1] De religie dus als algemeen cultureel
verschijnsel. Als kunst - en mediafilosoof lijkt hij enigszins vermetel naar
esthetisch-religieus heil te zoeken in de complexe mix van chaos en orde
waaruit de postmoderne netwerkcultuur van cyberspace en het World Wide
31
Web volgens hem bestaat.

2.

Na dit korte overzicht van Taylors oeuvre geef ik een karakteristiek van elk van deze
32
vier fasen.

11 Aangekondigd is een nieuw boek met de titel 77ze Moment of Complexity. Emerging Network Culture.
32 Voor een uitgebreider literatuuroverzicht raadplege men de bibliografie bij deze studie en Taylors

homepage. Zie noot 26 bij deze inleiding.
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0.4.1.1 Taylor als modern idealist
Taylors eerste grote publicatie was zijn proefschrift uit 1975 Kierkegaard's Pseudonymous Authorship: a study of Time and the Self. In 1980 publiceert hij een vervolg
op deze studie, een vergelijkend onderzoek naar Kierkegaard en Hegel, Journeys to
Se(mood.· Hegel & Kierkegaard, waarin hij zijn onvrede met Kierkegaard, die hij in
zijn proefschrift reeds op het spoor is, nader uitwerkt. Kierkegaards belijdenistheologic en 'sprong in het christelijke geloof is hem te neo-orthodox.
Bij Hegel zoekt Taylor het heilbrengende medicijn tegen Kierkegaards tragische
ongelukkig bewustzijn en wereldvlucht. Hij vat het plan op Hegels oneindigheidsmetafysica te actualiseren in een wijsgerige of fundamentele theologie over de
grondslagen van de hermeneutiek. Hij probeert de hermeneutiek te verankeren in
een op Hegel gebaseerde dialectische onto-theo-logic waarin Gods immanentie het
vooropgezette uitgangspunt en doel is. In deze periode verdedigt Taylor wat met
recht een modern idealism mag heten.

0.4.1.2 Taylor als voltooid nihilist
De eerste grote omslag vindt plaats naar aanleiding van Taylors ontmoeting met
enerzijds de God-is-dood theologie van Thomas Altizer en anderzijds de Deconstructionist Movement. In Deconstructing Theology (1982) en Erring (1984) kan
men de grensverkennende en grensverleggende exercities als gevolg van deze ontmoetingen meemaken.Taylor maakt een poststructuralist turn. Plots worden zijn
studies een stuk minder conventioneel. Hij ontwerpt een utterly transgressive [ER 9]
a/theologische dialectiek van de bevrijding in teksten vol woordspelingen, aforismen, gedichten, etymologisch gegoochel en paradoxen, waarvoor sommige teksten
van Derrida model kunnen staan, maar ook de in Erring veelvuldig geciteerde Amerikaanse jaren zestig radicaal Norman 0. Brown.33 In Erring omarmt voormalig
oneindigheidsmetafysicus Taylor de sacrale waanzin van de Nietzscheaanse perspectivistische en relativistische eindigheidfilosofie en wordt hij voltooid nihilist.
0.4.1.3 Taylor als postmoderne differentiedenker

Na Erring neemt Taylor een periode afstand van zijn sterk door de God-is-dood
theologie van Altizer en gekleurde Derrida-interpretatie. Er voltrekt zich een tweede
breuk in zijn denken. In Altarity (1986) Tears (1989) Disfiguring (1992) en nOts
(1993) komt de kwestie van het nooit tot het kenbare te herleiden Andere van de ratio
op de voorgrond te staan. Het thema differentie is weliswaar voortdurend aanwezig
in Taylors werk, maar wordt vanaf nu op een niet-dialectische non-Hegelan way
gethematiseerd.
Anders dan voorheen behelst Taylors afscheid van God niet langer een Hegeliaanse/Nietzscheaanse negation of Aufhebung van de tegenstelling tussen geloof en
ongeloof, maar een deconstructieve denegation of ver-ont-kenning van de onto-theologische God.34 Daarmee komt de ervaring van een onophefbare leegte, singulariteit
en alteriteit na Gods dood centraal te staan, een alteriteit die nimmer ingelijfd kan
worden in het (speculatieve) denken.
De bundel Tears speelt met de dubbele betekenis van dat woord: 'scheuren' en
'tranen.' Dat is natuurlijk geen onverdeeld 'vrolijke wetenschap' meer. Opvallend in
33 Zie voor de betekenis van Brown voor de counter culture van de jaren zestig Theodore Roszak, De
opkomst van een tegencultuur, Amsterdam 1971, 79-111.
34 Zie noot 1 bij deze inleiding.
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deze periode is dat Taylor positieve woorden weet op te brengen voor Kierkegaard,
niet vanwege zijn passie voor het christelijk geloof, want daar kan Taylors antiorthodoxe orientatie niets mee aanvangen, maar omwille van de nadruk op de singulariteit en alteriteit waarvoor Kierkegaard aandacht vraagt als gelovige evenknie
van Nietzsches anti-totaliteitsdenken. 35
Taylor maakt in deze periode uitdrukkelijker dan in zijn vroegere werk kunst- en
cultuuranalyses. Disfiguring ziet er uit als een trendy kunstboek bedoeld voor de
salontafel. Hij gebruikt inzichten van Hegel, Nietzsche, Kierkegaard, Derrida en
andere Franse differentiedenkers om de nihilistische trekken bloot te leggen van de
door en door geseculariseerde en geesthetiseerde kunstreligie van onze postmoderne
spektakelmaatschappij.
Taylors cultuuranalyses cirkelen rond de centrale these dat religie in de postmoderne cultuur vervangen wordt door met religieuze heilsverwachtingen beladen
kunstconcepties. Hij vat dit verschijnsel samen onder het trefwoord 'theo-esthetica'.
Hij hanteert voortaan een onderscheid tussen 'twee typen postmodernisme'. Ener36
zijds 'het postmodernisme van het idealisme van het beeld', een Logo-centrism
waarin elke vorm van diepte en transcendentie is verdwenen en de vinual reality
regeert. [DI 181] Anderzijds het 'postmodernisme sensu strictissimo' in de kunst,
filosofie en theologie dat op zoek is naar alteriteit en differentie temidden van de
triviale immanentie, dat breekt met de opvatting dat kunst en esthetiek zouden moeten verzoenen en dat zich ten doel stelt het niet-presenteerbare te presenteren door
de onmogelijkheid van de representatie te presenteren. Deze inzet krijgt van hem de

naam Disfiguring

De in Erring ontworpen term a/theologie wordt vanaf nu geclaimd voor de
a/theologische en a/theo-esthetische reflectie op dit tweede type postmodernisme.
[DI 231] Er is hier sprake van een zekere terugkeer van God, maar die terugkeer
blijkt de permanente comeback van de ervaring van het afscheid van de onto-theologische God in te houden, een afscheid dat Taylor the desertion of the sacred
noemt. In dit kader ontwikkelt hij noties als refuse en resistance waarmee hij weigering en verzet probeert te organiseren tegen het triviale en vervlakkende 'postmodernisme van het beeld', in een deconstructieve 'a/theo-esthetica' waarin de ervaring
van een onophefbare alteriteit opgeroepen wordt.
0.4.1.4 Taylor als postmoderne cultuurfilosoof

Vanaf Imagologies: Media Philosophy 0994), Hiding 0997) en About Religion.
Economies of Faith in Firtual Culmre (1999) doet zich weer een breuk voor in
Taylors denken. Hij zoekt Hegel weer uitdrukkelijker op omdat hij 'de eindeloze
mantra van de singulariteit, differentie en andersheid' van het poststructuralisme in
toenemende mate als eenzijdig is gaan ervaren. [AR 2] Het poststructuralistische
differentiedenken is bij nader inzien te ouderwets, te voorspelbaar, te machteloos, te
irrelevant theoretisch en vrijblijvend. [HI 272] De scherpe oppositie tussen het idealisme van het beeld en het postmodernisme sensu strictissimo uit Disjiguring is de
door de Hegeliaanse leerschool gevormde Taylor toch te absoluut en onbemiddeld.
35 Er zijn grote verschillen tussen Kierkegaard en Nietzsche uiteraard, maar beiden kunnen gelden als
criticasters van de drang naar totaliteit in de idealistische denksystemen waarvan Hegel een ultieme
vertolker is geweest.
36
Niet direct in de betekenis van de Logos, maar van het logo, een beeldmerk.
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Hij schrijft:'Wanneer de Hegeliaanse queeste naar het geheel de differentie onderwaardeert, dan heeft de obsessie van het poststructuralisme met differentie de neiging ons niets gemeenschappelijks meer over te laten.' [AR 2]
Taylor neemt het aan het einde van Journeys to Se//hood (1980) geformuleerde
plan weer op om Hegels denken te actualiseren door het systeem te openen voor de
factoren tijd en verandering en op deze manier van zijn totalitaire dimensies te ontdoen. [AR 3 JS 263-276] Niet alleen de Hegeliaanse 'aanwezigheidsmetafysica',
maar evenzeer het poststructuralistische differentiedenken 'laat wat ongedacht' in de
ogen van Taylor, te weten 'een niet dialectisch ophefbaar midden' tussen de basisparadigma's van Hegel en Kierkegaard in. Een intedacing 'midden' tussen iets en
niets. Hij stelt zich ten doel dit 'ongedachte midden' te denken. Daartoe wil hij 'niettotaliserende structuren' blootleggen, die niettemin als een geheel functioneren.
Deze structuren verspreiden en vertakken zich volgens hem in de hedendaagse gedigitaliseerde netwerkcultuur. Zij zorgen ervoor dat het reele virtueel wordt en het
virtuele reeel. 37 [HI 272]
De Amerikaanse spektakelstad Las Vegas is in Taylors recentste werk de spil van
zijn cultuurfilosofie. De esthetisering van het wereldbeeld heeft in onze tijd, meent
hij, in The Virtual Kingdom Las Fegas zijn definitieve beslag gekregen: alle transcendente realiteit 'op zich' (lees ook God) is hier voergoed 'geYncarneerd'en 'gestorven'. Niet om weer op te staan, maar om voergoed te verdwijnen. In een wereld
waarin alle realiteit fictieve realiteit is geworden, bestaat geen criterium meer reeel
en fictief te kunnen onderscheiden: het verschil tussen echt en onecht is er definitief
opgeheven. [AR 168-201]Heden ten dage regeert een cultuur van zich eindeloos
vermenigvuldigende beelden zonder origineel. Deze constellatie levert een spektakel- en pretbeschaving op aan gene zijde van de oppositie echt versus onecht. Het
hallucinogene drogbeeld is aan de macht. Wat de Fransen het simulacrum noemen
regeert.
Het ideaal van Duitse romantici en idealisten, meent Taylor, de definitieve opheffing van alle onbemiddelde werkelijkheid 'op zich' in een hier en nu te realiseren
Rijk Gods op aarde, lijkt er op een bepaalde manier in onze tijd werkelijk te worden.
In soms ravezwart getoonzette 'epilogische' kunst - en cultuuranalyses die eerder
geinspireerd lijken te zijn door het werk van Jean Baudrillard38 en Paul Virilio39 dan
door Derrida en die een cultuurpessimistische ondertoon hebben waaraan sommige
'conservatieven' waarvan Taylor zich distantieert met gemak hun goedkeuring kunnen geven, laat Taylor zien dat Las Vegas ons het voltooide niets toont. De stad Las
Vegas staat model voor de realisering van een lege, Godverlaten postmoderne cultuur, waarin alle werkelijkheid 'op zich' geweken is en waarin niets 'op zich' bestaat
buiten een virtueel netwerk van alsmaar naar elkaar verwijzende taaltekens. This

virtualization of reality is reflected in Las Vegas. IAR 51
Taylor schetst deze gok- en pretcultuur als een universum waarin alles, inclusief
het christelijke geloof met haar orientatie gevende waarden, normen en deugden,
zoals de vergevingsgezindheid en de naastenliefde, volledig onderworpen is aan de
37

Taylor gebruikt in Hiding de term al/elomo,phs voor deze 'niet totaliseerbare structuren'. 'When
conceived as broadly as possible, an allelomorph is something like a nonlogocentric logos that falls
between Hegelian logic and poststructural writing.' HI 331
38
Zie bijvoorbeeld Jean Baudrillard, Simulations, New York 1983.
39 Zie bijvoorbeeld Paul Virilio, Speed and Politics: An Essay on Dromology, New York 1986.
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wetten van de markt, de economie, de ruil en van het welbegrepen eigenbelang.
Alles, inclusief het geloof, de hoop, en de liefde, is er verworden tot handelswaar.
De moraal bepaalt er niet langer de grenzen van de markt, maar de grenzeloze milmarkt bepaald de aard en inhoud van de moraal
Juist ook religie wordt in de 'Las Vegas-cultuur van het simulacrum' een consumptiegoed en amusementsproduct verkrijgbaar in allerhande smaken, kleuren en
geuren. Ook voor godsdienst geldt in Las Vegas: I shop therefore I am. Dil 295] De
christelijke godsdienst wordt in een cultuur waarin The Virtual Kingdom de norm is
'verpretparkt' door handige zakenlui die geen boodschap meer hebben aan de 'oude'
tegenstelling waar versus onwaar. Er moet wat te bleven zijn. Het moet leuk blijven.
Religie is 'waar' als religie 'werkt', als godsvrucht voordeel, nut, winst of op zijn
minst verstrooiing oplevert, als je je er goed bij voelt, als je waar krijgt voor je geld;
kortom, als het doel de middelen maar heiligt.' [AR 168-201]
0.4.2 Bis der Schein die Wirklichkeit und die Kunst uberwindet

Wat Taylor precies tegen deze door en door nihilistische Las Vegas-cultuur wil
ondernemen, welke refuse hij daar op los wil laten en welke rol het dynamiseren van
Hegels systeem daarbij zou moeten spelen, blij ft vooralsnog onduidelijk.
In zijn lezing Betting on Fegas in 1997 uitgesproken tijdens een conferentie met
de titel Religion and Postmodernism,40 noemt hij de esthetisering van de politiek en
de politisering van esthetiek door middel van 'een nog transgressiever schrijven in
beelden en computerbits' als een mogelijke strategie om aan de eeuwige terugkeer
van hetzelfde niets te ontsnappen. Maar hij spreekt tegelijk twijfel uit over de slaagkans daarvan. [GG 242] Vegas is about nothing - always about nothing. IGG 241]
'Hier is weinig kans op een maatschappelijke revolutie', schreef Thomas Altizer
in 1963, 'de enige revolutie waarmee Amerika zijn bestaansrecht kan bewijzen, is
941
Dit permanent revolutioneren van de denkbeelden
een revolutie van het denken.
42
lijkt bij Taylor ook te
bis der Schein die Wirklichkeit und die Kunst uberwindet
creates
the
world
and tries through
He
spelen. Hij blijft eigenlijk steeds een idealist.
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it to understand himself as an artist does.
De thema's waarvoor Derrida de laatste tijd aandacht vraagt (belofte, geloof, verzoening, vriendschap, gastvrijheid, het messiaanse zonder messianisme) schitteren
door afwezigheid in Taylors recentste werk. Tijdens de net genoemde conferentie
onderscheidde Taylor zich van de rest van de deelnemers, waaronder Jacques Demda, Jean-Luc Marion, John. D. Caputo, Richard Kearney en David Tracy, door de
slogans van het Amerikaanse deconstructivisme nog eens van stat te halen. Het
jargon dat hij in zijn lezing hanteert hjkt opnieuw op dat van Erring, inclusief de
nog eens expliciet beleden dood van God, waarna slechts een errant play of signs
overblijft zonder referentie aan welke buitentekstuele waarheid of werkelijkheid 'op

zich' dan ook. [GG 341]
dit congres zijn verschenen in de bundel God, 77;e Gip and Postmodernism. Zie noot 18
bij deze inleiding
Thomas Altizer, Amerika en de toekomst van de theologie, in Altizer, Hamilton, Radicale theologie en

40 De teksten van
41
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de dood van God, a.w., 28
Een uitspraak van Schiller die Taylor sterk banvloedt. Friedrich Schiller, Uber die asthetische

Eniehung des Menschen in eine Reihe von Briefen, 0793f94).Neder\andse vertaling, Brieven over de
esthetische opvoeding van de mens, ingeleid en vertaald door Aart J. Leemhuis, Kampen 1994, 64.
Miles, How to Read This Book, in H/4.
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Met deze herhaling van aan Derrida ontleende sleuteltermen die als slogans zijn
gaan gelden van het Amerikaanse deconstructivisme, gaat Taylor een andere richting op dan Derrida. Ik denk omdat 'God' volgens Derrida minder dood is dan volgens Taylors Nietzscheaanse wereldbeeld mag kunnen. Derrida is voor Taylor eigenlijk alleen maar aanlokkelijk voorzover hij binnen Hegeliaans/Nietzscheaanse
relativistische en immanentistische perken blijft en geen 'transgressie' maakt naar de
theologale thema's van de apofatische theologie en het bijbelse messianisme.
Daarom kan men Taylor wellicht een denker noemen die de theologische en
ethisch-religieuze consequenties van het denken van Derrida (waarop deze zelf
steeds meer is gaan insisteren) actief bekritiseert en omkeert. Hij herneemt nog
steeds thema's van Derrida maar hij lijkt er precies die relativistische (al dan niet
'dialectische') omkering of draai aan te geven die Derrida er niet aan geeft.44 Terecht stelt Caputo over Taylors meest recente postmodernisme van the age of virtual
reality, van de zich eindeloos vermenigvuldigende tekens zonder enige diepte of
grond: Baudrillard is the high priest of this notion of postmodernism and Derrida who himself quite insistent on the sea change brought about by the advanced communication systems - part of a ancient hagiography. IGG 161
Het zou boeiend zijn als Taylor zijn eigen vroege werk opnieuw zou lezen en zou
herinterpreteren in het licht van de recentere ethisch-religieuze en politieke onderwerpen van Derrida. Het is de vraag of Taylor dat wel wil. Derrida en de a/theologie
lijken geen eerste thema's meer in Taylors allernieuwste geschriften. Hij kiest voor
creatieve analyses van de 'fictionalisering' van het wereldbeeld in cyberworld. Met
name daarom ook zal ik in deze studie meer ingaan op zijn vroegere werk dan op
zijn meest recente publicaties.
0.5 OPZET VAN DEZE STUDIE

In dit onderzoek geef ik geen chronologische reconstructie van Taylors denken,
maar breng ik enkele hoofdthema's in kaart waarmee hij zich blijvend bezighoudt.
Ik zal me vooral richten op de reconstructie van de theo-esthetische religie- en theologieconceptie van waaruit Taylor de godsdienst en de filosofie blijft interpreteren
ondanks de forse breuken in zijn denken. Deze specifieke theologieconceptie zal ik
in deze studie confronteren met een theologische kritiek. Dit betekent dat ik minder
aandacht zal besteden aan zijn analyses van kunst, cultuur en cyberspace.
In het eerste hoofdstuk geef ik een reconstructie van Taylors vrijzinnige of cultuurtheologische invalshoek. Deze blijft, zoals gezegd, een belangrijke rol spelen in
heal zon oeuvre. Aan deze cultuurtheologie ontleent Taylor noties als esthetische
vorming, theo-esthetica en verinnerlijkte metafysica. Taylors cultuurtheologische
referentiekader is een kind van de Duitse Romantiek en het Duitse idealisme. In de
esthetisch-religieuze (zelf)hermeneutiek van de Kultur von Weimar uit de zeventiende en achttiende eeuw, herkent Taylor de oorsprong en het doel van de esthetisering van het wereldbeeld en de religie van onze dagen. Onder de titel Paradise Now
reconstrueer ik wat Taylor onder esthetisering van de religie en het wereldbeeld
verstaat. Esthetisering van de religie is immanentisering van de religie: de wil het
goddelijke en menselijke hier en nu met elkaar te verzoenen. Het is een belangrijke
sleutel om de weerbarstige koers van Taylors denkweg te kunnen plaatsen.
44

Zie paragraaf 5.4.2 van deze studie, 'Taylor en de voltooiing van de religie'.
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In het tweede hoofdstuk geef ik een tweede bouwsteen van mijn reconstructie van
Taylors religie - en theologieconceptie. Ik laat zien hoe hij tot zijn these is gekomen
over het oscilleren van twee paradigma's binnen de moderne theologie, die van
respectievelijk Hegel en Kierkegaard. Ik begin met een schets van het theologische
paradigma dat Taylor aan Hegel ontleem. Ik vat dat samen onder een titel die ontleend is aan Hegel en die het centrale thema aanduidt van waaruit Taylor Hegel
leest: 'Ongelukkig bewustzijn'.
Wat dat is wordt volgens Taylor op exemplarische wijze duidelijk in het bijbelverhaal over Abrahams offer van zijn zoon Isaak (Genesis 22), met name in de uitleg die Hegel aan dit verhaal geeft. De lezing van Hegel is volgens Taylor adequater
dan Kierkegaards onheilspellende uitleg ervan in het fameuze Frees en beven. Op
basis van zijn vergelijkende studies van Hegel en Kierkegaard vat Taylor het plan op
de Hegeliaanse onto-theo-logie te actualiseren. Deze keuze is ingegeven door de

wells de kwaal te bezweren die hij bij Kierkegaard aantreft: ongelukkig bewustzijn.
De zoektocht naar een uitweg uit de tragiek van wat Hegel ongelukkig bewustzijn
noemt, is een tweede constante factor in Taylors werk.
Tot slot van dit tweede hoofdstuk geef ik een eerste kritiek op Taylors aan Hegel
ontleende theologieconceptie. Ik laat zien waarom Hegels inderdaad invloedrijke
theologische paradigma onder modern of postmodern gesternte problematisch is
geworden en aanvallen te verduren heeft gekregen vanuit zowel filosofie als theologie. De kern van mijn kritiek zal zijn dat Taylor geloof in navolging van Hegel reduceert tot een vorm van onvolmaakt en voorlopig weten dat omgezet moet worden in
geheel gerealiseerd weten. Hij wil de theo-esthetische verbeelding aan de macht
brengen om hier en nu een verzoening van hemel en aarde gerealiseerd te zien. Hij
lijkt echt de illusies gekoesterd te hebben dat de waarheid van het christendom via
de speculatieve verbeeldingskracht niet alleen teruggewonnen kan worden, maar ook
kan worden gerealiseerd en dat de geschiedenis van het denken en de christelijke
religie geheel in elkaar geschoven kunnen worden.
In het derde hoofdstuk met de titel 'Tussen herinnering en herhaling', breng ik
Kierkegaards vermeende filosofie van het ongelukkige bewustzijn in kaart onder
andere met behulp van diens uitleg van Genesis 22. Het is de derde component van
mijn reconstructie van Taylors basisaxiomatiek. Dit vormt de opmaat voor mijn
reconstructie van de genese van Taylors secularistische God-is-dood interpretatiekader in het tweede deel van hoofdstuk drie; de God-is-dood these van waaruit hij de
differentiefilosofie van Derrida in Erring interpreteert.
Kierkegaard stelt, zoals Taylor steeds herhaalt, thema's aan de orde stelt die terugkeren in de differentiefilosofie van Derrida, met name wat betreft de noodzaak
van onderkenning van de eindigheid van het menselijke kennen en de nadruk op een
onophefbare singulariteit en alteriteit die nooit object kan zijn van een algemeen of
universeel weten. Differentiefilosofie is een radicalisering van wat Kierkegaard aan
de orde stelt en wat Taylor aanvankelijk niet waar wit hebben: het menselijke kennen is structureel beperkt (een Hegeliaanse adelaarsblik onder de vorm der eeuwigheid is onmogelijk) en onze reflectie wordt doortrokken door een grens en een alteriteit die nimmer kan worden ingelijfd bij de dingen die we kunnen weten. In theologische termen: de gans andere God beantwoordt niet volledig aan het natuurlijke
verlangen, maar is vooral Degene die elke natuurlijke gegevenheid openbreekt.
Dit Kierkegaardiaanse inzicht wil Taylor steeds afwenden, eerst met Hegel, later
ook met Nietzsche. Terwijl hij zich van deze taak kwijt, raakt hij in gesprek met
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mede-Hegeliaan en totaalvisionair van het (theologische) denken, Thomas J. J. Altizer 6n met de kijk op het interpreteren van literaire deconstructivisten die in hun
leermeester Jacques Derrida eveneens een groot Hegelkenner blijken te bezitten.
Zowel in de God-is-dood theologie van Altizer als in de Deconstructionist Movement lift naast Hegel nog een ander belangrijke figuur mee: Nietzsche en via Nietzsche de eindigheidfilosofie - ja, dat vanuit Hegeliaans oneindigheidsdenken ongelukkig bewustzijn moet worden genoemd.
Taylors door Altizers God-is-dood theologie gekleurde interpretatie van Hegel,
Nietzsche en Derrida zal het grondplan opleveren voor het experimentele schrijfproject Ernng: A Postmodern A/theology. Daarin, zo maak ik in het vierde hoofdstuk, Yea and Nay Join, duidelijk, wordt de differentiefilosofie van Derrida nogal
hardhandig omgebouwd tot een alternatief, postmodern, voltooid nihilistisch, religieus-esthetisch medicijn tegen de oude, persisterende, 'Hegeliaanse' kwaal: ongelukkig bewustzijn. Taylors romantische oneindigheidsverlangen is zo zwaar onder druk
komen te staan dat het ten slotte stukloopt op Nietzsches 'interpreteren met de hamer' waaraan hij zich in Erring geheel en al uitlevert.
Ik zal Erring aan een kritiek onderwerpen door Taylors interpretatie van Derrida
te vergelijken met enkele centrale noties uit de filosofie van Derrida zelf Evenzeer
met behulp van enige correcties die Taylor zelf nA Erring op de uitgangspunten
ervan heeft aangebracht, zal ik laten zien dat hij het differentiedenken van Derrida
identificeert met een Nietzscheaanse verlossingsleer waarvan Derrida uitdrukkelijk
afstand neemt en die hij juist problematiseert. Om de strekking van Erring weer te
geven is bij wijze van spreken het denken van Derrida nauwelijks nodig. Erring is
niet Taylors wending tot Derrida en de differentiefilosofie, maar een door idealistische en theo-esthetische premissen ingegeven omarming van Nietzsche.
Daarmee realiseer ik een belangrijke doelstelling van deze studie: aantonen dat
Taylor Derrida eenzijdig benadert vanuit de axiomatiek van de God-is-dood theologie waarmee ten eerste een reductionistische schets wordt gegeven van het denken
van Derrida en ten tweede een vertaling van de betekenis van het denken van Derrida voor de theologie wordt gemaakt, die niet de enig mogelijke is en allerminst als
toonaangevend hoeft te gelden.
In het laatste hoofdstuk vijf met de titel 'Het onmogelijke' ga ik op zoek naar een
antwoord op de vragen of en hoe een gesprek tussen het denken van Derrida en de
christelijke theologie anders kan verlopen en wat theologen daarvan zouden kunnen
opsteken. Ik ga te rade bij Taylors landgenoot John D. Caputo,45 eveneens een kenner van Kierkegaard en Derrida. Aan de hand van Caputo's Derrida-interpretatie,
waarin gepolemiseerd wordt met Taylor, zal ik laten zien dat een andere aanpak
inderdaad mogelijk is. Met Caputo hou ik een pleidooi voor een passie waarvoor
Kierkegaard maar ook Derrida een lans breken en waarover Taylor steeds een hardnekkige Ferneinung uitspreekt, omdat hij haar nagenoeg met lijdend ongelukkig
bewustzijn identificeert, de passie namelijk die geloofheeft: faith.
Waar Taylor vasthoudt aan de ultieme en definitieve dood van God of Goddesertion, op grond waarvan zijn 'gok op het niets, het absolute niets' wel op 'niets'
uit moet lopen, benadrukt Caputo de hartstocht van het geloof Een hartstocht die

45 Zie

niet alken TP maar ook MR.
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van onschatbare waarde is, ook al komt men er niet onmiddellijk en geheel en al
mee thuis in een Paradise Now.
Op een bepaalde wijze staan Taylor en Caputo lijnrecht tegenover elkaar. Terwijl
Taylor zijn binding aan de christelijke kerkelijke traditie doorsnijdt met een beroep
op Derrida, gebruikt Caputo diezelfde Derrida om zijn binding aan de christelijke
traditie opnieuw te doordenken. Taylor lijkt te willen of te moeten volharden in een
bepaald soort ongeloof en defaitisme dat, zoals Caputo laat zien, door Derrida net zo
goed tegengesproken wordt rnaar waaraan Taylor op een of andere manier gehecht
blijkt te zijn. Ik probeer daarvoor een verklaring te zoeken in de romantische esthetiserende basisaxioma's van waaruit Taylor blijvend vertrekt en die hem dermate
parten spelen dat hij de hartstocht van het geloof (van Kierkegaard en Derrida) wel
moet versmaden. Weliswaar kan het denken van Derrida allerminst herleid worden
tot een expliciete of impliciete christelijke theologie, maar de christelijke theoloog
kan er volgens Caputo, wel nieuwe en verassende impulsen aan ontlenen om haar of
zijn taak te klaren: rekenschap afleggen van het geloof dat in hem of haar leeft.
Het onderwerp aan de hand waarvan ik dit zal illustreren is de verhouding tussen
ethiek en religie, zoals deze met verschillende accenten gethematiseerd wordt door
respectievelijk Derrida, Taylor en Caputo. Een sleuteltekst is hier Derrida's uitleg
van het verhaal van binding van Isaak in Donner la mort. In dit wijsgerige essay
wordt op een bijzondere wijze duidelijk dat Derrida zich distantieert van het estheticisme en van de wetteloosheid waarvoor Taylor in Erring pleit.
Ik zal argumenten geven waarom John D. Caputo vanuit christelijk (fundamenteel) theologisch perspectief bekeken, een aantrekkelijker en geloofwaardiger relatie
legt lussen de theologie of de theologische hermeneuse en Derrida's differentiefilosofie dan Taylor. Caputo geeft niet alleen een adequate kritiek op Taylors reducerende Derrida-interpretatie, maar ontleent aan Derrida eveneens een 'radicaalhermeneutische' leessleutel om kernnoties uit het christelijke geloof op een verrassende en op de actualiteit toegespitste manier, opnieuw tot leven te wekken. Daarmee formuleert hij een hoopgevend alternatief voor Taylors bijkans rancuneuze
interpretatie van de fenomenen theologie en christelijk geloof. In tegenstelling tot
Taylors relativistische 'afscheidsepilogen' bij God en het christendog benut Caputo
denkthema's van Derrida om een origineel en verrassend eigen antwoord te formuleren op de vragen waar, hoe en waarom geloof en godsdienst richtsnoer en inspiratiebron kunnen blijven in een gedigitaliseerde, postindustriele tijd. Niet Taylor maar
Caputo levert met behulp van Derrida een bijdrage aan de vernieuwing van de fun-.
damentele theologie binnen de definitie die ik heb gegeven: 'het "naar binnen toe
geraakt zijn van het mysterie van Godswege tot verstaanbaarheid brengen, en wel
binnen de horizon van een voor allen toegankelijke rationaliteit.'
0.6 LEESWIJZER BIJ DE TITEL: EEN APOLOGIE VAN HET ONMOGELIJKE

Het laatste hoofdstuk draagt de titel 'Het onmogelijke' omdat rond dit woord het
basale verschil oplicht tussen de denkweg van Taylor en de nihilistisch deconstructivisten enerzijds en de denkwegen van Derrida en Caputo anderzijds.
Taylor is een late nazaat van de romantici, waarvan Rudiger Safranski schrijft dat
zij 'na de grote godenschemering uit eigen kracht hun goden willen creeren'. Zij
staan 'voor het dilemma dat ze moeten geloven in iets wat ze zelf hebben gemaakt,
dat ze wat ze zelf hebben vervaardigd moeten beleven als iets dat ze zelf hebben
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ontvangen. Ze willen in de zaal zitten en het grote spel op het podium bewonderen,
terwijl ze zelf achter de schermen aan de touwtjes trekken. Ze zijn regisseurs die

zichzelf willen betoveren. Het romantisch geloof in de kunst wil het onmogelijke, het
wil met raffinement terug naar de naiviteit, met als resultaat dat in de plaats van de
oude substanties, het spiegelkabinet van verdubbelingen zijn intrede doet: het gevoel
van het gevoel, het geloof van het geloof, de gedachte aan de gedachte (..) Als de
kunstenaar geen kant en klare schepping meer nabootst, maar handlanger van het
scheppingsproces wil worden, als hij met andere woorden het concept van de mimesis loslaat en zich aan de poidsis wijdt, raakt hij verstrikt in het probleem van de
creatio ex nihilo. Hij stelt zich open voor de ervaring van het niets, van het nietige.
(..) De kunstenaar hoort door zijn klanken, zinnen, verdichtsels heen in zekere zin de
lege grondruis. De kunst die uit het niets van de vrije verbeeldingskracht voortkomt,
kan ook weer in dat niets wegzinken. ,46
Van juist het parmante terugzinken in de nihilistische 'lege grondruis van het
niets', en van het 'ongelukkige bewustzijn' dat daarmee gepaard gaat, lijkt Taylor
steeds impliciet en expliciet getuigenis af te keggen, eigenlijk in heel zijn oeuvre.
Daarom juist lijkt van het onmogelijke gedroomd te hebben. Hij wil werkelijk niets
minder dan 'een realisering van het Rijk Gods op aarde' door middel van de ver-

beeldingskracht, bis der Schein die Wirklichkeit und die Kunst uberwindet . Het
middel waarmee hij dit wilde realiseren, was een revolutioneren van het denken,
waarin religie, kunst en wetenschap innig verschwistert, 'bloedverwant' zijn geworden. Taylors romantisch-idealistische theo-esthetische opstand tegen deze zijnswijzen (de verbeelding aan de macht) is een greep naar de goddelijke staat, een revolte
ter realisatie van een situatie waarin een einde komt aan alle leed, alle pijn en onge-

luk, niet straks pas, in een ./enseits, maar hier en nu.
Het onmogelijke verwijst bij Derrida en Caputo daarentegen naar wat anders, niet
naar iets wat men kan scheppen of iets wat men kan verbeelden, niet naar een hemelbestormend wiHen van het onmogelijke, maar naar een 'open wil', een actieve of
alerte 'passiviteit' die ontvankelijk blijft voor het onmogelijke, die Gelassenheit
zoekt en 'passibiliteit', dat wil zeggen, die zich actief opent voor wat men niet kan
voorzien, voor iets verrassends en onverwachts, voor een 'inventie van iets gans
anders', iets paradoxaals en aporetisch, een 'zien' wat geen oog heeft gezien, iets dat
komt, als een dief in de nacht, gerechtigheid bijvoorbeeld, voorbij alle voorstellingsvermogen. Onmogelijke gerechtigheid die structureel aan het komen is (nooit honderd procent aanwezig is of gegeven) en daarom juist een kwestie is van geloof en
verlangen. Geloof is daar nodig waar we de toekomst niet volledig kunnen doorzien
en plannen, waar we enigszins blind zijn, waar we geen programma af kunnen
draaien, maar waar we toch beslissingen moeten nemen en ons verantwoordelijk
moeten gedragen om de ondoorgrondelijkheid van de ander/het andere recht te doen.
Omdat volledig weten of voorzien voor eindige stervelingen niet is weggelegd, is
geloof eigenlijk voortdurend nodig. Uitgedrukt in een repeterend refrein uit Derrida's tekst Mdmoires d'aveugle over geloof, blindheid en tranen: Je ne sais pas, il
47
faut croire.

46

Rudiger Safranski, Het kwaad. Het drama van de vre'heid, Amsterdam 1998, 187-188. De cursivering
is van mu.
47 Jacques Derrida, Mimoires d'aveugle: L'autobiographie et autres ruines, Paris 1990,130.ten
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Caputo haakt in op dit begin(sel) van Derrida: 'Maar alles wat voor Derrida interessant is, is onmogelijk, niet gewoonweg,. logisch of absoluut onmogelijk, maar
wat hij het onmogelijke noemt. "Laat ons beginnen door (par) het onmogelijke; laat
ons in beweging gezet worden, laat ons op weg gaan door "het" onmogelijke." Want
het onmogelijke is waarachtig een "aporie"- wat betekent "geen weg om te gaan" maar in de deconstructie zijn aporieen er om gebroken te worden, niet om ons van
de weg af te brengen. Zij worden gebroken niet door een beelje academische bijdehandheid of theoretische pienterheid, maar door een droom, een verlangen en een
daad. "Ga waarheen je niet kunt gaan!" Naar de aporie van het onmogelijke, waar de
weg van de kennis geblokkeerd is, waaraan de imperatief van het doen van de waarheid, facere veritatem, correspondeert; dat is waar deconstructie eigentijk over
gaat.'48 [GG 3]
Wellicht is dit aan het begin van deze studie een wat duister citaat. Ik geef het bij
wijze van toelichting bij de aan Caputo ontleende titel van deze studie: Een apologie
van het onmogelijke.49 Mijn expos6 is een kritiek op Taylors reducerende en vervlakkende identificatie van het joods-christelijke geloof met maakbaarheidgeloof en
op zijn 'grootse' estheticistische alternatief daarvoor: de Nietzscheaanse 'scheppingwil' die bij hem als een soort laatste principe functioneert, als een eerste en
laatste ' wil tot willen.'
Ik stel daar een apologie van het onmogelijke tegenover. Het onmogelijke niet als
een onderdeel van het maakbare, evenmin als een categorie van de zuivere zelfgeschapen fictie, maar als een 'tussencategorie' tussen enerzijds het onverbiddelijk
besef van onze nietigheid en anderzijds een kracht die ons boven onze nietigheid
uittilt, het Andere, een belofte waarnaar we blijven uitzien. Zo wil ik het met Caputo
opnemen voor waaraan het in het denken van Taylor ontbreekt: geloof (in het onmogelijke). Ik zal de door Taylor gedecideerd geminachte 'christelijke apologetiek'
niet mijden. Geloof, alle geloof, heeft namelijk een zachte apologetiek nodig, anders
redden de kwetsbare waarden waarbij het in het geloof op aankomt het niet.
Waar denk ik dan aan? Niet aan absoluut weten of Dionysisch-Nietzscheaanse
bacchanalen, niet aan groots en meestepend gegok op het niets, maar aan de euvele
moed van het geloof, het lef om te durven gokken op gerechtigheid, liefde en genade, geven, vergeven, loslaten. Met woorden van Derrida. donne, pardonne,

abandonne, oui, oui.50 Zaken die door hem geenszins tot hun einde worden gebracht,
maar waarvan hij juist de noodzaak aantoont ici, maintenant ook in Taylors 'Godverlaten' door en door nihilistische, virtuele Las Vegas-cultuur. In woorden van
48

Caputo citeert in dit citaat het begin(sel) van Derrida's Mdmoires d'aveugle.
de bundel God the Gift and Postmodernism in met een vergelijking tussen Derrida en
Marion onder de titel 'Apology for the Impossible'. In een licht ironische 'verontschuldiging' ('with an
apologetic smile') voor het tribunaal van de rede van de Verlichting '(dat - het genoegzaam bekend niet zo van het onmogelijke gediend is en dat zich liever enkel en alleen aan klip en klaar vaststelbare
en mogelijk geachte zaken orienteert) verzamelt Caputo de euvele moed om onverbloemd voor het
onmogelijke te pleiten. Dat doet hij in navolging van Derrida, voor wie, stelt Caputo, 'de en/aring van
het onmogelijke de minst slechte naam is om aan te geven waar het in de deconstructiefilosofie om

" Caputo leidt

gaat'. In Caputo's eloquente 'apology' (verontschuldiging) gaat een 'apologia' (apologie, een
verdedigingsrede en verweerschrift) schuil waaruit een hartstochtelijk geloof en verlangen bidden,
smeken, huilen 'like hell' - naar het onmogelijke spreekt. In dit boek wil ik meedenken in dit
'onmogelijke spoor' van deze 'apologeet' van het onmogelijke en van de 'geloofsact' ('facere

veritatem') Caputo. GG 1 -9.
i' Dit zijn enkele sleutelwoorden uit Derrida's ethiek van de gave die ik in hoofdstuk 5 zal toelichten.
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Caputo zelf: To put it in all in a very condensed formulation, in deconstruction, the
very conditions under which something is impossible, is declared impossible by what

calls itself -the light of reason- or "philosophy-, are likewise and especially the
conditions of its possibility. Being impossible is what ignites our passion, gets us 05
dead center, and drives our desire to make it happen. [GG 3-4]
Daarom denk ik dat het gesprek tussen de theologie en Derrida een andere wending moet en kan nemen dan de nihilistische en vooral defaitistische draai die Taylor
eraan gegeven heeft.

1 Paradise Now

Het oeuvre van Mark C. Taylor begint in de Kultur von H/eimar, in de Duitse stad
Jena, waar aan het einde van de achttiende eeuw 'de eerste avant-gardegroep van de
geschiedenis' bijeenkwam: Tot deze Jena-laing behoorden intellectuelen en kunstenaars als Schiller, Herder, Goethe, de gebroeders Schlegel, Novalis, Tieck, Fichte,
Halderlin, Schelling, Schleiermacher en Hegel. Ondanks belangrijke verschillen en
geschillen deelden zij volgens hem een gemeenschappelijk doel: 'De Jena-romantici
waren op zoek naar een manier om de individuele en sociale ziekten van hun tijd te
genezen door de wonden te helen, de scheuren te maken en de gaten te dichten die
de moderniteit met zich mee had gebracht. Kunst en religie vormden het hart van de
door hen voorschreven therapie.' [DI 21]
Het in Jena gesloten huwelijk tussen esthetiek en religie legde de grondslag voor
de esthetisering van het wereldbeeld die Taylor kenmerkend acht voor de moderniteit En postmoderniteit. Diepte - en zinervaringen worden ook in onze dagen bij
voorkeur in esthetische termen gevat en de moderne theoloog, met open hart voor de
(post)moderne cultuur, doet vaak beroep op de menselijke verbeeldingskracht om de
diepere waarheid van het christendom te ontsluiten: Deze esthetisering is volgens
Taylor n6g werkzaam in het hart van de hedendaagse cultuur niet alleen in, maar
vooral buiten de geYnstitutionaliseerde religieuze kaders.3
Om esthetisering als belangrijke religieuze component van onze westerse cultuur
te kunnen zien en begrijpen, meent Taylor, moet men teruggrijpen op de Founding
Fathers ervan, de leden van de Jena-kring. 'Het creatieve samenspel tussen religie,
kunst en filosofie, dat kenmerkend was voor de periode tussen de publikatie van
Kants Kritiek van het oordeelsvermogen (1790) en de dood van Hegel (1831) blijft
rijke bronnen leveren voor zowel kritische als constructieve reflectie. Op vele manieren is de wereld die filosofen en kunstenaars aan het einde van de achttiende
eeuw verbeeldden, de wereld geworden waarin wij rondwaren aan het einde van de
twintigste eeuw: [AR 1 -2]
In dit hoofdstuk maak ik een reconstructie van deze permanente achtergrond van
Taylors denken. Ik begin met een overzicht van de belangrijkste kenmerken van de
door Taylor tot uitgangspunt genomen religie - en theologieconceptie van de Jenaromantici. Daarna geef ik een samenvatting van zijn interpretatie van zes denkers
'

De omschrijving 'eerste avant-gardegroep van de geschiedenis' ontleent Taylor aan Philippe LacoueLabarthe, Jean-Luc Nancy, Ille Literary Absolute: 7lze 77:eog of Literature in German Romanticism,
Albany 1988. Tot deze avant-garde behoorden romantici en idealisten (in de wijsgerige zin van dat
woord). Romantiek en idealisme zijn uiteraard niet hetzelfde, maar er is w61 sprake van verwantschap.
Zie daarvoor het eerste hoofdstuk van Jos de Mul Het Romantische verlangen in (post)moderne kunst
en filosofie Rotterdam 1990, 1-32.
2 Zie bijvoorbeeld Dick Tieleman, Leven met verbeelding. Betekenisverandering van geloofen godsdienst

in een postmoderne culmur, Kampen 2000.
3 Taylor is niet de enige die in deze lijn denkt. Hoewel zij andere accenten leggen reflecteren ook Duitse
theologen en filosofen over het thema esthetisering van de religie. Zie J. Hemnann, A. Mertin, W.
Wa\tink, (Hg.3, Die Gegenwart der Kunst. Zum Verhaltnis von asthetischer und religi8ser Erfahrung
heute, Munchen 1998. Zie ook Kees Vuyk, De esthetisering van het wereldbeeld. Over filosofie en
kunst, Kampen 1992.
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die volgens hem de voornaamste wegbereiders, vertegenwoordigers, critici en hervormers zijn geweest van 'de esthetisering van de religie' En Taylors eigen sterk
cultuurtheologische invalshoek Augustinus, Kant, Schiller, Hegel, Kierkegaard en
Nietzsche.
1.1 TAYLORS VERTREKPUNT: DE IDEALISTISCHE THEO-ESTHETICA

Aan het einde van de achttiende eeuw en gedurende de negentiende eeuw werd God
in Duitsland uit het keurslijf van verouderde denkkaders gehaald 6n bevrijd uit de
verre deistische hemel waarin het Verlichtingsrationalisme Hem had opgeborgen,
om Hem geYncarneerd weer op te laten duiken in de natuur, de geschiedenis en de
mens. Deze 'tweede Verlichting' plaatste God opnieuw in het centrum van het menselijke gevoelsleven en ervaringskaders en ontwikkelde een zelfreflexiviteit waarin
de religieuze diepten van het eigen innerlijke leven werden (her)ontdekt. Zo werd
een oeroud adagium bevestigd: zelikennis en Godskennis gaan gelijk op.
Taylors oeuvre is een Amerikaanse receptie en vertaling van de Duits idealistische theologia naturalis en wijsgerige theologie. In Journeys to Se#hood. Kierkegaard & Hegel, uit wat ik in mijn inleiding Taylors modern-idealistische periode
genoemd heb, verwoordt hij een religie - en theologieconceptie die standaard blij ft,
ook als zijn interpretatie en waardering ervan verandert. Journeys to SeYhood is een
gedetailleerde vergelijking tussen twee wijsgerige theologen die grote invloed gehad
hebben op de filosofie en theologie van de negentiende en twintigste eeuw, Hegel
(1770-1831) en Kierkegaard (1830-1855).
De kern van de hypothese waaraan Taylor hen toetst, is dat zij op verschillende
wijze exponent en criticus zijn van de door Friedrich Schiller (1759-1805) ontwikkelde idee van asthetische Erziehung.4 Niet dat hij van mening is dat beiden zich
schuldig maken aan de estheticistische Schongeisterei, maar zij bieden volgens hem
een Bildungsgeschichte aan waarmee het subject het gevoel Ich bin nicht zu Hause
en de daaruit voortkomende Weltschmerz te boven kan komen. Taylor gebruikt termen van Schiller als 'ziekte van de tijd', 'geestloosheid', 'fragmentering' en 'vervreemding' om het kwaad te benoemen waar beiden tegen strijden. De centrale
hypothese in Journeys to Selfhood is dat Hegel en Kierkegaard 'esthetische leraren
van de mensheid' zijn, die onderling verschillende 'fenomenologieen van de geest'
ontwikkelen, om de lezer van niet authentieke naar authentieke of volledig gerealiseerde subjectiviteit te leiden. [JS 13]
Deze hypothese is voor een belangrijk deel ontleend aan de literatuurstudie van
M. H. (Mike) Abrams: Natural Supernaturalism. Tradition and Revolution in Romantic Literature.5 Abrams, een kenner van de romantische literatuur en de Engelse
letteren, voorziet Taylor niet alleen van de vondst om Hegel en Kierkegaard te interpreteren als esthetische vormers. Hij is vooral ook van belang omdat hij Taylors
4 voor de invalshoek van waaruit Taylor Kierkegaard en Hegel interpreteert, staan de Bildungsromane uit
het einde van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw model. Als voorbeeld noemt Taylor
Emile van Rousseau, lit'lhelm Meisters Lehrjahre van Goethe, Heinnch van C»rdingen van Novalis
en Hyperion van Holderlin. JS 77.
M.H. Abrams, Natural Supernaturalism: Tradition and Revolution in Romantic Literature, New York
1971. Dit boek staat geregeld vermeld in de noten en lijsten met geraadpleegde literatuur. Zo merkt
Talyor op: 'Ik heb me op vele wijzen laten instrueren door Abrams' briljante studie en heb er direct en
indirect beroep op gedaan gedurende dit onderzoek.' JS 5 noot 13.
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cultuur- en kunst-theologische blikveld opent. Hij laat namelijk zien dat bijbelse en
theologische thema's niet simpelweg ter zijde werden geschoven of achtergelaten
tijdens de Romantiek en het Duitse idealisme, maar op een creatieve manier vertaald
werden en getransformeerd. Vaak wordt gesproken over een grote kloof tussen het
christelijk geloof en de seculiere kunst in de moderniteit.6 Abrams laat de continufteit zien. Het culturele erfgoed van het christendom speelde in de Romantiek en het
Duitse idealisme een beduidende rol in het hart van de kunst, cultuur, filosofie en
samenleving. De romantische wil om het eeuwige aanwezig te stellen in het tijdelijke werd ingegeven door een verlangen naar waarheid en authenticiteit, naar een
transcenderende werkelijkheid, waarbij joodse en christelijke tradities een belangrijke rot hebben gespeeld. 'De meeste interpreten', vindt Taylor, 'zien de belangrijke
rol over het hoofd die religie gespeeld heeft in de genese van de moderne en postmoderne artistieke bewegingen.' [DI 21]
Zo laat Abrams zien dat de vormende romans uit de Romantiek vaak spiegelverhalen zijn, waarin de lezer een spirituele pelgrimage voorgehouden wordt, een ervaringsgerichte hermeneutische cirkel, waarin hij of zij zichzelf kan spiegelen door
uiterlijke geloofsvoorstellingen te internaliseren en uit te zetten in het eigen leven.
De esthetische vormingsweg is, zoals Abrams het uitdrukt, een 'geinternaliseerde
Apocalyps' waarin 'het schouwspel der gebeurtenissen wordt overgebracht van het
buitenaardse en hemelse naar de geest van de afzonderlijke gelovige, waarbinnen het
hele drama van de destructie van de oude schepping, de vereniging met Christus, en
de opkomst van een nieuwe schepping zich opnieuw metaforisch voltrekt - niet in
illud tempus, maar hier en nu, in dit leven.'7 [JS 5,78] Geloven is imitatio, navolgen
en nadoen, maar tegelijk ook zelfexpressie, zich het eigen wezen mimetisch en creatief toe-eigenen. Navolging betekent hier geen blinde overgave aan uiterlijke bovennatuurlijke waarheden, maar zdlfhermeneutiek waarin het subject een verdiepte en
verinnerlijkte waarheid op het spoor kan komen die als wezenlijker geldt dan de
eerst nog uiterlijke geloofsvoorstellingen.
1.1.1 De idealistische breuk met het representationisme
Deze religieuze zelfhermeneutiek weerspiegelt de breuk van de moderne idealistische metafysica met het premoderne representationisme of metafysisch objectivisme.8 In de premodeme constellatie werden denkbeelden opgevat als in principe
waarheidsgetrouwe representaties van een in God verankerde objectieve en van de
kenner onafhankelijke werkelijkheid buiten het bewustzijn. De moderne metafysica
na de wending tot het subject verinnerlijkt de voorgegeven maatgevende orde. Het
moderne natural supernaturalism gaat uit van de immanentie van het goddelijke in

de schepping, de geschiedenis en de mens.

6 Iemand die de frictie tussen kunst en het christelijk geloof sterker benadrukt is F.0 van Gennip, Het
christelijk geloof en de seculiere kunst: concurrentie of bondgenootschap?, in, Geloof & Esthetiek,
Anikelen over een vergeten hoofdstuk in de theologie,Nijkerk 1981,4149.
1 Abrams, Natural Supernaturalism, a.w., 47.
8 De klassieke formulering van het representationisme of afbeeldingtheorie van de waarheid luidt
adaequatio intellectus et rei, overeenkomst tussen het denken en de zaken. Dit klassieke metafysisch
objectivisme, het waarheidsbegrip waarin de werkelijkheid wordt gedacht als iets dat buiten de kenner
ligt, zonder dat aan het subject een kennisconstruerende rol toekomt, staat sedert Descartes en Kant tot
en met Hegel crt eigenlijk de hele (post)moderne filosofie onder kritiek.
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Er gaat autoriteitskritiek en ontvoogding mee gepaard waarin het beginsel van de
bevrijde en vrije subjectiviteit doorbreekt. 'Nooit meer de verachtende blik, nooit
meer het blinde sidderen van het volk voor zijn wijzen en priesters', luidt een zin uit
het aanHesel toegeschreven Das alteste Systemprogramm des deutschen Idealismus
(1796 of 1797).9 Er wordt afscheid genomen van God die alleenheerser en opperwezen is, een transcendente gebieder en garant van een starre voorgegeven buitenwereldse orde waaraan de mens slaafs moet gehoorzamen. God wordt in een moderne
immanentiemetafysica voorgesteld als dynamische kracht in de wereld, in de geschiedenis en in de dynamiek van de diepere menselijke zelfervaring waar de goddelijke en menselijke vrijheid elkaar ontmoeten en in wederkerigheid tot zelfverwerkelijking komen. Het religieuze zoeken naar wat genoeg doet verandert radicaal
van karakter, wanneer de vrije en zelfbewuste mens niet meer kan geloven in voorgegeven metafysische objectiviteiten en universalia. De weg naar binnen wordt dan
een noodzakelijke omweg naar een thuiskomst bij God, de diepere grond van het
zelf, de wereld en de hele kosmos.
Precies deze verinnerlijking van klassieke geloofsvoorstellingen acht Taylor
kenmerkend voor de asthetische Erniehung van de Romantiek en het Duitse idealisme. De bedoeling van deze inspanning is dat 'het individu zelfhet geheel wordt', the
whole one Self. Self that no alien knows!... This is faith! This the Messiah's destined
victoryl 10 [JS 228] Door het dankzij de God-Mens Jezus Christus gerepresenteerde
apocalyptische drama te verinnerlijken, schrijft Taylor, 'voltrekt (consummates) de
esthetische vorming het huwelijk tussen Heilsgeschichte en Bildungseschichte
waarmee geboorte wordt gegeven aan authentieke subjectiviteit.' [JS 228] Er vindt
welbeschouwd een vertaalslag plaats van de christelijke incarnatiegedachte: 'Hij die
van eeuwigheid is, treedt in de tijd en neemt de gestalte aan van een sterfelijke
mens. Hij die zich aan elk zien onttrekt, wordt zichtbare en tastbare aanwezigheid.
De gans andere wordt de volstrekt nabije. ,11
De Jena avant-garde zocht tussen de verworpen uitersten fideisme en deYsme naar
een opnieuw vitale religie waarin de band hersteld zou zijn tussen de menselijke
belevingswereld en de religie, de mythe en het christelijke dogma. Niet alleen de
moderne mens, maar ook het christendom was met de opkomst van de moderniteit
van zijn ware wezen vervreemd geraakt, luidde de diagnose. De jonge Hegel bijvoorbeeld, merkt Taylor op, signaleerde het probleem dat de religieuze structuren en
rituelen kunnen blijven voortbestaan, als de ziel er al lang uit verdwenen is. En dat
leidt volgens Hegel tot 'fetisjisme', tot een dwangmatig opgelegde 'bijgelovige
hechting aan puur uiterlijke formaliteiten' en dus tot 'de leegste, meest zinloze
knechting.' [JS 34] De religie is vervreemd, vond Hegel, de objectieve vormen van
de godsdienst komen niet overeen met het subjectieve leven van de gelovigen. [.IS
dit manifest aan Holderlin, of Schelling of Hegel
toegeschreven moet worden, maar Taylor gaat er van uit dat het Hegels is. JS 73 noot 4. Cruysberghs
stelt dat het inderdaad het handschrift van Hegel is, maar dat de tekst waarschijnlijk bedacht is door
Schelling of Holderlin. Paul Cruysberghs, Over God et godsdienst, in Luc Braeckmans, Andr6 Cloots
(red.), Kijken naar de zon. Filoso#sche essays over de Godsvraag, Kapellen 1998, 147-148. Zie verder
paragraaf 1.4 van dit hoofdstuk.
Taylor citeert hier de dichter Samuel Taylor Coleridge, Religious Musings, in 77ze Poems of Colendge,

9 Hegel WZ 1, 236. Er is nog steeds onzekerheid of

10

New York, zonderjaartal.
" Ontleend aan Indwig Heyde, De maat van de mens. Over autonomie, transcendentie en ste,felijkheid,
Amsterdam 2000,27.
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32-41] De 'koude plichtreligie' van Kants 'beperkte verstandsfilosofie' kon Hegel al
evenmin bekoren. Kants filosofie blijft gevangen in onverzoenbare tegenstellingen:
eenheid en harmonie lijken definitief geweken. [JS 41-49]

1.1.2 Esthetisering van de religie
Hegel en zijn kompanen uit de Jena-kring waren er van overtuigd dat de problemen
van de moderniteit onoplosbaar waren zonder inbreng van een vernieuwde spirituele
sensitiviteit. De weg waarlangs de verbrokkelde wereld en de vervreemde religie
weer gerevitaliseerd konden worden was volgens de Jena-romantici de menselijke
verbeeldingskracht. Als richtingwijzer gold de analyse van het verbeeldingsvermogen van de vrome pietist En protagonist van de Aufklarung, Immanuel Kant (1724-

1804). [DI 25]
Kant zklf had het probleem al gesteld waarover in de Romantiek en het idealisme
eindeloos verder is gedacht. Een kloof scheidt de wereld van Kants Kritik der reinen
Fernunf7 (1781) en de wereld van de Kritik der praktischen Fernunft (1788).12 Dat
probleem probeert Kant op te lossen in zijn Kritik der UrteilskkraA (1790)13 via de
categorie Einbildungskraft, het verbeeldingsvermogen, een bemiddelende capaciteit
tussen de universele rede ( vernunft) en de particuliere zintuiglijke verstandskennis
( Ferstand) waarmee de verschillende verstandscategorieen en de sensibele Mannigfakigkeit kan worden gesynthetiseerd.14 In deze derde kritiek blijft de tweedeling
tussen theoretische en praktische filosofie bestaan. Er is geen sprake van een derde
kennisdomein, maar van een nadere analyse van het reflecterende oordeelsvermogen
dat volgens Kant tussen de theoretische en praktische rede gesitueerd is. In deze
'tussenzin' is de Kritik der Urteilskra# een verbinding van de leer van de theoretische en praktische rede. Onder haar resulteert de leer van het refiecterende oordeel
over het doelmatige, die zijn beslag krijgt in de analyse van het schoonheidsoordeel
(deel I: Kritiek van het esthetische oordeelsvermogen) en van de natuur als doelmatig (deel II: Kritiek van het teleologische oordeelsvermogen). In het eerste deel worden twee esthetische categorieen geanalyseerd: het schone en het Erhabene (het

sublieme of verhevene).
De esthetische ervaring van het schone heeft Kant gerelateerd aan empirisch gebonden verstandelijke kennis. De schoonheidsbeleving is een met belangeloosheid
gepaard gaand gevoel van welbehagen dat samengaat met de ervaring van een vrije
harmonische overeenstemming of eenheid tussen de creatieve verbeelding en het
begripsmatige verstandelijke kennen. Het schone is 'doelloze doelmatigheid'
(Zweckmassigkeit ohne Zweck). Het schoonheidsoordeel is geen begrip, want het is
belangeloos. Het is een gevoel dat wordt opgewekt door evenwicht tussen aanschouwing en verstand. Dit smaakoordeel berust weliswaar niet op objectieve kennis, maar moet wel voor iedereen gelden hetgeen slechts mogelijk is wanneer in alle
mensen, die als redelijke wezens via de zinnen het schone aanschouwen, een ge12

Kant maakt een tweedeling in zijn filosofie. Hij onderscheidt theoretische filosofie, de filosofie van de
natuur (wat kunnen wij weten?) en praktische filosofie, de filosofie van de vrijheid voorzover deze
onder de zedenwet staat (wat moeten wij doen?). Er is bijgevolg een strikte tweedeling tussen de natuur
en de zedelijke mens die beantwoordt aan de tweedeling binnen de rede: deze is ofwel zuivere ofwel
praktische rede.

13

14

Een inleiding op de hier summier besproken Kantiaanse thematiek is te vinden in Jacques Tacq (red.),
Een hedendaagse Kant. De invioed van Immanuel Kant op contemporaine denkers, Amsterdam 1991.
Taylor geeft diverse samenvattingen van Kant. De meest uitgebreide staat in D/2347.
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meenschappelgke zin aanwezig is.15 De tweede esthetische categorie, het sublieme,
wordt door Kant gerelateerd aan de ideeen van de Rede ( Fenunf) zoals de ziel, de
onsterfelijkheid, God, die niet zintuiglijk kunnen worden uitgebeeld en niet in begrippen kunnen worden uitgedrukt. Zij kunnen, meende hij, op indirecte manier, via
esthetische verbeeldingskracht die de mens eigen is, weliswaar niet gekend, maar
16
wel gesymboliseerd worden.
Volgens Taylor is de latere romantische en idealistische 'bekering tot de verbeeldingskracht' van de Jena avant-garde in de kiem reeds aanwezig in de aanzetten die
Kant geeft in zijn derde kritiek. Hij geeft deze omschrijving van de doelstelling van
Kants Kritik der Urteilskraft: 'In zijn analyse van het kunstwerk probeert Kant de
oorspronkelijke eenheid van de praktische en theoretisch rede op te sporen waarmee
het samenvallen van natuur en rede veilig kan worden gesteld en waarheid en vrijheid in elkaar kunnen worden verankerd. Het aantonen van deze oereenheid moet de
basis leggen voor het vermogen de fragmentering en vervreemding te overwinnen
doordat de eenheid van de ervaring dan opnieuw naar boven kan worden gehaald,
die lang verloren was of verborgen. Het kunstwerk opent de weg naar deze oor-

spronkelijke harmonie.' [DI 27]
Na Kants derde kritiek wordt de creatieve verbeelding een belangrijk voertuig
van het menselijke zelfverstaan, zinvernemen en verlangen naar harmonie. De oneindige wereld van het an sich is niet toegankelijk via het eindige cognitieve weten,
maar men kan er w81 naar reiken via het symbool, het vrije en scheppende creatieve
verbeeldingsvermogen en de esthetische beleving. Niet cognitieve analyses, maar
symbolische verbeeldingkracht en (geniale) kunst overbruggen de kloof tussen essentie en verschijning en tonen dat de werkelijkheid nog niet aan haar eigen wezen
17
beantwoordt. Kunst en esthetiek krijgen dan een specifieke rol: de mensheid terugbrengen naar het originaire en het wezenlijke om dit opnieuw in bezit te kunnen
nemen. Kunst, verbeelding en esthetiek worden gezien als voertuigen naar zinervaring, en religieuze mythes, dogma's en visioenen worden geYnterpreteerd in esthetische termen, dat wil zeggen, niet als objectieve en rationele feiten gezien, maar als
symbolen of metaforen, ontsproten aan de menselijke verbeeldingkracht, die slechts
opnieuw ontsloten kunnen worden via datzelfde medium: de menselijke verbeeldingskracht en creatieve zelfexpressie. In navolging van de Jena avant-garde beschouwen ook nu nog veel 'ontwikkelden onder de verachters van de conventionele
religie' de creatieve verbeelding als middel bij uitstek om oude ontzielde rites en
mythes tot leven te wekken en het diepere en blijvend ware ervan te vatten. [TE 2,
211-214]
Ervaringen die in de premoderne constellatie onder het begrip mystieke ervaring
gevat zouden zijn, worden voortaan in esthetische termen beleefd en uitgelegd.18 De
esthetiek werd Fundamenmlphilosophie en geasthetiseerde religie nam de zinverle-

" Ik maak hier gebruik

Jacques Tacq's inleiding op de bundel Een hedendaagse Kant, a.w., 19. In
paragraaf 1.3 kom ik op de Idee der schoonheid van Kant terug.
'6 Over het sublieme bij Kant zie Antoon van der Braembussche, Voorbij het schone. Over het sublieme
bij Kant en Lyotard, in Tacq (red.), Een hedendaagse Kant, a.w., 68-105.
I7
Zie Kees Vuyk, De Treurnis blwi, Essays over melanchohe en verbeelding, Kampen 1995, 105.
'8 Zie daarvoor ook Jorg Herrmann, Wir sind Bildhauern gleich. Von der Verwandlung mystischer in
asthetische Erfahrung, in Herrmann e.a. (Hg.), Die Gegenwart der Kunst, a.w., 87-105.
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nende functie over van de premoderne metafysica 6n de premoderne theologie als
metafysica specialis.
Wanneer de relatie tussen Romantiek en religie ter sprake is, wordt nogal eens
gewezen op de anti-Verlichtings(re)sentimenten van veel romantici. Uit teleurstelling over de blinde terreur waarop de Franse Revolutie was uitgelopen, keerde menig intellectueel en kunstenaar terug naar de schoonheid en troost van de katholieke
19
moederkerk. Taylor wijst echter op het minder vaak gesignaleerde gegeven dat bij
romantici die het revolutionaire visioen trouw bleven, eveneens religieuze motieven
meespeelden, die op minder traditionalistische wijzen tot uitdrukking werden gebracht. [DI 327 noot 8] De kern van de zaak van wat Taylor onder esthetisering van
de religie verstaat, omschrijft Abrams zo: 'Geloof in een Apocalyps via de openbaring was vervangen door het geloof in een Apocalyps via revolutie, en dit maakte de
weg vrij voor geloof in een Apocalyps via verbeeldingskracht en dieper zelfinzicht.
Binnen het tweeledige denkkader van de Romantiek wordt de geest van de mens met
de oude hemel en de oude aarde geconfronteerd, maar bezit de mens tegelijk ook in
zichzelf een vermogen om hen om te vormen tot een nieuwe hemel en een nieuwe
aarde door middel van een totale revolutie van het bewustzijn, wanneer dit vermogen maar herkend wordt en ten nutte wordt gemaakt.' 20 [AR 171-172 JS 50 noot 66]
De niet-reactionaire of escapistische theo-esthetica stond volgens Taylor in het
teken van een zelikritiek van de Verlichting 6n van haar voltooiing en verwerkel(/king.21 De verbeelding werd aan de macht gebracht om de mensheid vanuit de slavernij naar vrijheid te leiden, niet straks pas in een buitenaar(is Jenseits, ook niet in
het onwerkelijke 'alsof van de Kantiaanse regulatieve Idee, maar hier en nu, concreet en werkelijk, in onze wereld. Voor de leden van de Jena-kring, 'was de kritische filosofie van Kant zowel een symptoom van de te overwinnen problematiek, als
een prefiguratie van de oplossing die zij zochten.' [HI 286] Omdat de Kantiaanse
idee der schoonheid veeleer ideaal is dan reeel, blijft de verzoening der tegenstellingen die in deze idee wordt weergegeven imaginair. Voor veel latere theologen, kunstenaars en filosofen bood Kants weigering om Zweckmassigkeit ohne Zweck als
constitutief te beschouwen voor de wereld en voor het leven van de mens, een aanvullend bewijs voor de diepe scheidslijnen die de moderne ervaring splijten. Van-

19

Een voorbeeld uit de Jena-kring is Friedrich von Schlegel, (1772-1829) die gedreven werd door een
ideaal dat men in de Romantiek vaker aantreft: 'een nieuwe religie willen stichten.' DI 21. Hij verliet
zijn romantisch individualistische ironische levenshouding om terug te keren naar een behoudend
rooms-katholicisme.
20 Taylor geeft met zijn nadruk op de gedachte van de daadwerkelijke realiseerbaarheid van het
romantische project een interpretatie van het romantische enthousiasme die niet door iedereen wordt
gedeeld. De romantische beweging is volgens andere interpreten vanaf het begin getekend door een
besef van onvervulbaarheid. De Romantiek kende de eindigheid van de eigen idealen. Het
enthousiasme werd getemperd door ironie, meent bijvoorbeeld Jos de Mul, Het romantische verlangen
in (post)moderne kunst en jiloso#e, a.w., 10-15. Taylor onderkent dat de enthousiasme temperende
ironie inderdaad een wezenlijke rol speelde in de Duitse Romantiek en het Duitse idealisme, rnaar
benadrukt dat deze ironie tegelijk ook onder kritiek stond omdat ironic kan leiden tot preoccupatie met
het eigen ik en gebrek aan engagement met de wereld. TE 39. Taylor wijst op Hegels schets van de
estheticistische schone Seele waarvoor onder andere ironische romantische kunstenaars de gebroeders
Schlegel model staan. JS 215.
21 Zie Kees Vuyk, Voorbij de ironie, Romantiek, eindigheid en engagement, in dez., De treumis blwt,
a w., 99-122.
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daar de slotconclusie: 'de kritische Kantiaanse filosofie is er niet in geslaagd de kuur
te leveren die er door beloofd wordt.' [DI 31]

1.1.3 De idealistische Odyssee van het zelf

Met esthetische BiWung contact met de (verloren) eenheid herstellen (met de 'wereldgrond"het absolute' of de 'Geest') werd belangrijk in de filosofie na Kant.
Maar 'de romantische verering van de creatieve individualiteit en preoccupatie met
het historische proces wierpen twijfel op de vermeende universaliteit van Kants
vormen der intuRie en categorieen van het verstand. Tijdens de negentiende eeuw
leidde de groeiende gevoeligheid voor de historiciteit van het bewustzijn tot afname
van de geloofwaardigheid van agenetische epistemologische structuren.' [DT 90]
Er kwam een oplossing voor dit probleem. Het idealisme beschouwde de totaliteit
van de geschiedenis in een drieslag waarin een klassiek Grieks ontologisch schema
gekoppeld werd aan het christelijke verhaal van een verloren en te herwinnen paradijs. De geschiedenis werd gezien als groot verhaal met drie episoden: (1) het archd
van een primaire paradijselijke eenheid waar oorspronkelijke onschuld heerst, (2) de
scheiding en zondeval in disharmonie, verdeeldheid en vervreemding en (3) een via
de navolging van de Verlosser terug te nemen telos of einddoel, waar herstel en
hereniging gloort en de verloren paradijselijke staat opnieuw en verrijkt terugverworven kan worden. De lineaire geschiedopvatting (oerstaat, zondeval, nieuwe verzoening) en de circulaire (terugkeer naar de verloren oorsprong om die opnieuw en
'pas echt' toe te eigenen) gaan samen. Twee conflicterende visies op de algemene
koers van de geschiedenis, 6f voortgang 6f achteruitgang, werden aldus vaardig met
elkaar verzoend. 22
Het subject is binnen dit geheel een wezen tussen herinnering aan een verloren
oorsprong en verwachting van een vernieuwde en vollediger toe-eigening van die
oorsprong. Als tussenwezen is het subject innerlijk door een breuk getekend, een
nog zelf(ver)vreemd wezen, een nog zoekende ziel; maar het is ook een transcendentale openheid naar de verloren en beloofde goddelijke oneindigheidsdimensie die
in elk subject schuil gaat. Vervreemding, fragmentering en geesteloosheid zijn tijdelijke verschijnselen waarin en waardoor de mens ontdekt dat hij niet samenvalt met
zijn condities en deze kan en moet transcenderen. De mens is, wanneer hij zich zijn
goddelijke oorsprong herinnert en zich opnieuw de belofte van een nieuwe thuiskomst bij God en Zijn Rijk in het vooruitzicht stelt, 'altijd al verder' of 'meer' dan
deze of gene feitelijke gegevenheid. Heil ist schon und noch nicht.
De aan deze situatie corresponderende religieus-esthetische zelfhermeneutielg
stelt Taylor met Abrams, 'vertaalt het pijnlijke proces van de christelijke bekering
en redding in een pijnlijk proces van zelfvorming, crisis en zelfherkenning, dat culmineert in een fase van zelfsamenhang en zelfherkenning.' 23 [JS 78] Zelfwording
houdt een circulaire Odysseische heen- en terugreis in waarbij het christelijke verhaal van een verloren en te herwinnen paradijs verinnerlijkt wordt herhaald. Bildungsgeschichte wordt Heilsgeschichte wanneer het subject bij zichzelf vandaan
trekt (de heenreis) om zich de buitenwereld en wat vreemd geworden is, toe te eigenen en op die manier steeds vertrouwder te raken met zichzelf (de terugreis). Anders
22 Zie Lowe, 77:eology and Di#erence, a.w., 25, 60-61.
23 Abrams, Natural Supernaturalism, a.w.,96.

42

gezegd: 'Door zich opnieuw met God te leren verzoenen, verliezen mensen hun
vreemdelingschap en worden zij wat zij van oorsprong reeds zijn, maar gewoonlijk
,24
niet zien, inwoners van Zijn Rijk.
Dit romantisme werd door Hegel reeds in verband gebracht met de kern van het
protestantisme, met Luther die de innerlijke geest van de mens zag als de bemiddelende instantie tussen de mens en God. Hegel schrijft: 'Daar het individu nu weet dat
hij met de goddelijke geest vervuld is, vallen alle verhoudingen der uiterlijkheid
weg. Er bestaat geen onderscheid meer tussen priesters en leken: het is niet langer
meer zo dat 66n klasse uitsluitend in bezit is van de inhoud van de waarheid. (..) Het
is het hart, het innerlijk bewustzijn van de mens, dat tot het bewustzijn van de waarheid kan en moet komen. Deze subjectiviteit is die van alle mensen. Elkeen heeft
aan zicllzelf het werk van de verzoening te verwezenlijken.'25 De gedachte dat de
stadia van de heilsgeschiedenis verinnerlijkt moeten worden en eng verbonden zijn
met de queeste van het individu naar heil, werd in de achttiende en negentiende
26
eeuw gemeengoed in het reformatorische theologische denken.
Dat gold voor Europa, maar ook voor de Verenigde Staten. De idee komt voor in
evangelicale, pentecostalistische en fundamentalistische kringen,27 maar ook in de
liberale traditie van het Amerikaanse cultuurprotestantisme dat streeft naar een nauwe verbinding van christendom, cultuur en wetenschap. Vanaf de negentiende eeuw
laait in de Verenigde Staten regelmatig een conflict op tussen fundamentalisten of
28
(neo)orthodoxen en gematigde of radicale vrijzinnigen. Taylor neemt het in dit
debat radicaal op v66r de vrije cultuurtheologie en vrijzinnigheid, t6gen alles wat
29
naar neo-orthodoxie en moderne cultuurvijandige 'kerk-theologie' neigt. Niettemin
keert in zijn basale religieus-esthetische referentiekader de opvatting terug dat mythes en dogma's hun werkelijke betekenis pas krijgen wanneer ze worden vertaald in
zelfervaring en in hier en nu te voltrekken volledig te realiseren of te verwerkelijken
Godsontmoeting. In Taylors mood centred mantra van 'volledig te realiseren of
verwerkelijken subjectiviteit' klinkt iets door van een Amerikaans-religieus Paradi24 Vergelijk Kees Vuyk, Overal en nergens thuis. Wonen en bouwen langs de grenzen van de moderniteit,

in dez., De esthetisering van het wereldbeeld, a.w., 113-114.
Hegel geciteerd door Hubert Dethier, Henk Slager, De zondag van het leven. Hoo/dle'nen in Hegels
jilosofie van de kunst, Leuven 2000,87 noot 94. Men verwijst naar Philosophie der Weltgeschichte, ed.
G. Lasson, 178.
26 Bij de romantische en idealistische denkers zijn invloeden aanwezig van de mystiek van bijvoorbeeld
Eckhart, Tauler en Boehme, ook bij de als rationalist te boek staande Hegel. Zie Michael Inwood,
Hegel and his Language, in dez., A Hege/ Dictionary, Oxford 1992/1999, 8-11. Taylor wijst ook op
invloeden van Bonaventura's Itinerarium Mentis in Deum op Hegel, DT43 noot 23.
27
Dit basale uitgangspunt keert terug in het Amerikaanse evangelicalisme, een exportartikel dat zich tot
op de dag van vandaag over de hele wereld verspreidt. Het beschouwt de wedergeboorte in Christus als
een wedergeboorte van Christus in het mensenhart. Zijn dood herhaalt zich in de spirituele dood en de
innerlijke leegte van de mens, zijn opstanding is zijn wedergeboorte in het individu. En zijn geest stort
zich in de christengemeente uit over de individuele gelovige. Het Amerikaanse evangelicalisme,
pentecostalisme en fundamentalisme, die overigens niet hetzelfde inhouden, zijn geen archaYsche
anachronismen, maar moderne, vernieuwende en op het individu betrokken religies, waarin gevoel en
ervaring voorop staan en een uitweg wordt gezocht uit de als zinledig ervaren 'Goddeloze' moderne
cultuur. Zie Anton van Harskamp, Het nieuwe religieuze verlangen, Kampen 2000, 116-177.
28 De kwestie Genesis 6f evolutie bijvoorbeeld hield de gemoederen al verhit in de negentiende eeuw. Zie
John Charles Cooper, De wonels van de radicale theologie, Roermond 1968. Enkele voorbeelden van
de Amerikaanse liberale theologie uit de negentiende eeuw zijn Henry Ward Beecher (1813-1897) John
Bescon (Evolution and Religion 1897) John Fiske (Through Nature to God 1897).
29 In hoofdstuk drie van deze studie kom ik hier op terug.
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se Now-motief, van een nieuwe-wereld-verlangen naar de City of God die hier en nu
gerealiseerd moet worden en waarin het tekort van het zelf en de wereld volledig is
geweken (met blijvende achterlating van alle melancholie, vervreemding, onzekerheid, verveling, ongeluk, leegte, kwaad en dood).
Hier vindt welbeschouwd een moderne vertaling plaats van 66n van de grote thema's van de westerse metafysica: het natuurlijke menselijke verlangen naar wat
waarlijk genoeg doet, naar het oneindige, naar God; wat in de klassiek theologische
mal desiderium naturale Dei heet. Enerzijds wordt het verlangen gekenmerkt door
een ontbreken, een nog niet daar zijn waar het wil zijn. Anderzijds is het verlangen
steeds gericht op voorvoelde volheid, voltooiing en overvloed. Het verlangen is, met
andere woorden, een beweging tussen de twee polen onvoldaanheid en voldoening
en dat maakt de verlangende mens tot een tweedracht en een streven, een strge, zegt
Taylor. Not to be onto something is to be in despair. [JS 8; ER 5] Als tussenwezen is
het subject strevend en verlangend zelf(bewustzijn) dat zichzelf moet leegmaken,
dat zichzelf moet veruitwendigen en verdubbelen, weerstand moet ontmoeten, objectiviteit moet verinnerlijken, om gesterkt en verrijkt naar zicllzelf terug te kunnen
keren in een vollere, zelfbewustere zelfidentiteit of zelfaanwezigheid. Het socratische 'ken uzelve' wordt voor dialectici 'verliest uzelve opdat u zicllzelf terugvindt. '30 Na het noodzakelijke moment van scheiding en verlies van onze oorsprong
en vervreemding van ons oorspronkelijk goddelijke wezen zullen we straks, na de
omweg door de geschiedenis, als alles voltooid is, opnieuw en rijker thuiskomen bij
God en zijn Rijk. Er zal niets vreemds resteren. Het lonkende en uiteindelijke doel is
de verlossende voltooiing van het Godsverlangen, God en mens in het hier en nu
met elkaar verzoend: Tomorrowland Today, Paradise Now.
Theologie is binnen deze kringloop nooit een zaak van alleen een op zichzelf
staande volstrekt transcendente God. In de lijn van de Duitse Romantiek en het
Duitse Idealisme hanteert Taylor een theologieconceptie waarin theologie noodzakelijk een complex netwerk is waarbinnen op zijn minst vier sleuteltermen aan bod
moeten komen, die elkaar veronderstellen en in gang zetten: God, zelf (Se/0, verhaal
en geschiedenis. Taylor haalt H. Richard Niebuhr aan: 'Een zelf zijn, is een God
hebben; een God hebben is een verhaal hebben, dat wil zeggen, gebeurtenissen verbonden in een betekenisvol patroon; 66n God hebben is tan geschiedenis hebben.'
[JS 6; ER 53]
De bewustzijnsinhoud God staat altijd in relatie tot het menselijke streven de
structuur van het eigen bewustzijn te conceptualiseren. Vanaf Augustinus narratieve
in de eerste persoon geschreven belijdenissen heeft de transcendente God, als absolute zelfidentiteit, gefunctioneerd als een model of ideaal voor wat het subject nog
moet worden. In die zin interpreteert theologie waarachtige identiteit als een in God
gehypostaseerd teleologisch ideaal. Religie is een model ter zelfidentificatie waarbij
tegelijk afstand name van zichzelf, zelfreflectie dus, en 'onteigening door God'
betrokken is, om vervolgens weer tot zichzelf terug te keren. Deze diepere zelfvinding dankzij de zelfvervreemding heeft een narratief karakter. Bij het voltrekken van
het eigen bestaan in de tijd moet de mens de diepere zin van de geschiedenis op het
spoor komen en ontdekken dat geschiedenis een teleologie kent en dus heilsgeschiedenis is. De mens moet de horde chaotische en contingente gebeurtenissen in de tijd
30

Henk Oosterling, Radicale middelmatigheid, Amsterdam 2000,73.
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structureren, van een patroon voorzien en tot een zinverlenend geheel rnaken. De
vorm van dat patroon is meestal een verhalende plot.
De invulling ervan moge verschillen, telkens is er sprake van een Heimweh dat
een Heimweg moet worden. Zeker wanneer de fragmentering van het zelf en de
wereld toeneemt in moderne tijden, wanneer het individu zich niet meer in de wereld
herkent, zich er niet meer thuis voelt, neemt de behoefte aan heling van de ziel toe.
All that is solid melts into air. Aan de therapeutische religieuze zelfhermeneutiek
komt de taak toe een Heimweg te bieden, een weg te wijzen hoe het gespleten van
zichzelf vervreemde ik, zichzelf weer terug kan vinden.
In Journeys to Se#hood zoekt Taylor bij zowel Kierkegaard als Hegel naar zo'n
Heimweh beeindigende Heimweg die de Heimkehr mogelijk maakt. Beiden hadden
een avant-gardistische missie, zoals dat hoorde bij een intellectueel uit die dagen:
'Zij geloofden dat ze geroepen waren de rol op zich te nemen van hervormer, opvoeder, leraar van de mensheid.' [JS 73-74] Net als de schrijvers van de Bildungsromane zijn Kierkegaard en Hegel voor Taylor dus kinderen van hun tijd, critici van
hun tijd en opvoeders die hun lezers een therapeutische weg wijzen uit de malaise
van hun tijd. En in beiden 'pedagogieen' ziet hij het onvermijdelijke negatieve moment terug, dat kenmerkend is voor religie als mimetische reis naar volledige zelfwording. 'Beiden geven toe dat hun pedagogie de leerling langs een beangstigende
"weg der wanhoop" leidt Maar het tonicum dat de ziekte onthult brengt ook de
genezing op gang van de ziekte tot de dood. Hoewel de weg der wanhoop de reiziger
onderdompelt in de donkere nacht van de ziel, houdt de voltooiing van de reis de
belofte in van gerealiseerde individualiteit.' [JS 75-76]
In navolging van zijn voorbeelden uit de Romantiek hanteert Taylor in zijn vroege studies geen scherp onderscheid tussen filosofie en chI'istelijke theologie. De
noodzaak van religieus getinte tisthetische Erziehung werd uitgedragen door zowel
theologen als filosofen. Taylor noemt het met een sterke esthetische ondertoon bezette beroep op de religieuze intuitie van Schleiermacher (1768-1834).31 Religion ist
Sinn und Geschmack jurs Unendliche. Schleiermacher, die met zijn beroep op het
gevoel het geloof weghaalde uit het eenzijdig morele domein waar Kant het een plek
gaf, heeft niet alleen grote invloed gehad op de christelijke theologie, maar ook op
de wijsgerige theologie van Schelling en Hegel. In de esthetisch intuYtieve gevoelsact die de homo religiosts kenmerkt, voelt de mens het Ems und Alles. Dit intuYtieve
schouwen van wat onmiddellijk an und filr sich waar is, vormt de grondslag van
Schleiermachers apologetiek van het christelijk geloof ten opzichte van haar 'intellectuele verachters' en is de basis van zijn dogmatiek die dienstbetoon wil zijn aan
32

de christelijke geloofsgemeenschap (Kirchenregiment).
Hegel komt met de bekende grap dat de ideale christen volgens Schleiermachers

'pure afhankelijkheidsgevoel' wet een hond moet zijn. [JS 42] Hij bekritiseert
Schleiermachers eenzijdige nadruk op het gevoel ten koste van het begrijpen van de
religie. De vraag of het religieuze gevoel echt en waarachtig is, wordt volgens hem
vooral beslist door de inhoud ervan. Toch zijn de posities van Schleiermacher en
Hegel, vindt Taylor, niet puur antithetisch. De filosofie van Hegel geeft in feite een
antwoord op de behoefte aan een alomvattend gezichtspunt in een organisch systeem
3,

Taylor beschouwt ook Schleiermacher als mede-grondlegger van de 'theo-esthetica'. Hij bespreekt hem
in DI 18-23.
32 F.D.E. Schleiermacher, Kune Darstellung des theologischen Studiums, Darmstadt 1960,73-74.
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waarom Schleiermacher vraagt in Ober die Religion, Reden an die Gebildeten unter
ihren Fer chtern. [DI 23] Taylor laat zien dat niet alleen de theoloog Schleiermacher, maar ook de filosofen Hegel en Kierkegaard het christendom als d6 godsdienst
beschouwen. Ook al vullen zij dit radicaal anders in zowel Kierkegaard als Hegel
beamen Jezus' motto: 'Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven; niemand komt tot
de Vader dan door Mij'. Beiden kennen aan Jezus een heilsbemiddelende sleutelrol
toe. 'Hegels en Kierkegaards zoektocht naar een methode, een weg, de middelen, die
Mittel, waarmee reizigers vanuit de geesteloosheid naar de geest geleid kunnen worden, is onafscheidelijk verbonden met hun interpretaties van Christus als de Weg en
de Waarheid, de Middelaar, der Mittler, MeUemmanden, in wie de uitersten van het
goddelijke en het menselijke samenkomen om de ware aard van God en het zelf te
onthullen.' [JS 106] Bij beiden is er een onafscheidelijke band tussen christologie en
antropologie. 'Elle, op zijn eigen wijze, vindt dat de centrale figuur van de christelijke religie, in zekere zin, authentiek menselijk bestaan onthult. Jezus belichaamt en
ontsluit een normatieve structuur voor individualiteit, die verwerkelijkt moet worden
in het leven van de gelovige.'[JS 14, 106-107]
1.2 AUGUSTINUS' MJDELUKE ZELF

In de oudheid zijn er volgens Taylor al sporen aanwezig van deze moderne verinnerlijkte metafysica, theologie, zelfhermeneuse en imimtio Christi, met name in het
christelijke neoplatonisme, in het bijzonder bij Augustinus (354-430). Met name het

zelfonderzoek en de anamnese of memoria is hier van belang: de herinnering aan de
vergeten wezenskern van het subject waarin de goddelijke oorsprong van het zelf
huist. [JS 74]

Taylors vroegere studies beginnen niet meteen bij de Romantiek en het Idealisme,

maar bij de zelfrefiexieve reis naar binnen van Augustinus.33 Aan het begin van
Journeys to Sevhood schrijft hij: .6,Onze harten, o Heer", beleed Augustinus, "zijn
rusteloos tot ze hun rust vinden in U." Vanaf de tijd van Augustinus' relaas over het
menselijk bestaan als pelgrimage van zonde naar redding, van de stad van de mens
naar de stad van God, hebben christenen hun leven voorgesteld als een reis en hebben zij zichzelf beschouwd als trekkende pelgrims.' [JS 5] Augustinus daalt in zijn
(autobiografische) geschriften af in de diepten van de ziel totdat hij op 'het raadsel
van het zelf stuit. 'Wat ben ik dan, mijn God? Wat ben ik voor een wezen? Een
leven, zo veelvuldig en bont en volkomen ondoormetelijk'. 34 [KP 3] Een raadsel dat
hij in verband brengt met de factor tijd. 'Gij Heer zijt eeuwig, maar ik, ik spat in
tijden uit elkaar, waarvan ik niet weet, waarom zij juist zo op elkander volgen. In de
maalstroom van een onontwarbare veelheid wordt mijn denken, mijn innerlijke
leven verbrokkeld, totdat ik met alles uitmond in U. ,35
In tegenstelling tot de eeuwige en onveranderlijke God kan de aardse mens de
maalstroom van de tijdelijke verschijningsvormen slechts vatten in hun na elkaar
33

34

35

Augustinus dient niet alleen als vertrekpunt van Journeys to Sefood, maar duikt ook op aan het begin
van Taylors proefschrift over Kierkegaard, KP 3-6. Dezelfde thematiek dient zich reeds aan in een
vroeg artikel uit 1973, Time's struggle with space: Kierkegaards understanding of temporality, in Harvard 77:eological Review 66 (1973) 311-329.

Taylor citeert hier Augustinus, Conf. X, 17.
Augustinus geciteerd door Hans Joachim Starig, Geschiedenis van de jlloso/ie, Utrecht 1972, deel 1,
220.
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komen. Omdat de mens anders dan God 'in tijden uit elkaar spat' en zich met een
complex gedifferentieerd heden geconfronteerd weet, is hij genoodzaakt te onderkennen dat hij anders dan God niet onmiddellijk aan zichzelf gegeven is en niet
geheel en al met zichzelf samenvalt. Elk 'ik' of 'zelf moet zichzelf nog worden
door middel van een zelfverwerkelingsproces aan de hand van een voorbeeld. Augustinus zag in, dat nadoen, navolgen, imitatio onontbeerlijk is in de tussentijd die
ieders levensweg is. De drie-ene God wordt in de aardse tijd vertegenwoordigd door
Christus. Hij is 'de Weg, de Waarheid en het Leven', een identificatiemodel waarmee het subject het eigen wezen nog moet toe-eigenen. Via de navolging van
Christus herinnert de navolger zich dat God tegelijk bron en bestemming van alle
werkelijkheid is en dus ook van het subject. Daarom is het thema van de terugkeer
naar de eigenlijke oorsprong en van het opnieuw weer uitmonden in God zo'n belangrijk theologisch gegeven. Bijgevolg moet er een verhaal verteld worden, een
rechtvaardigende geschiedenis over diepere zelfwording, die niet alleen een archeo-

logie omvat (wat is mijn oorsprong?), maar ook een teleologie (wat is mijn uiteindelijke doel?). Theodicee en 'egodicee' gaan samen.
Augustinus is voor Taylor een voorafschaduwing uit de Oudheid van wat in de
Duitse Romantiek en het Duitse idealisme tot een hoogtepunt komt. In ons zelf; in
onze ziel, gaat de goddelijke maat schuil die ons handelen moet leiden. In Augustinus' opdracht het diepere zelf te zoeken in de tijd die ieders levensweg is, gaat de
idealistische idee schuil van de subjectieve verinnerlqking van een voorgegeven,
maatgevende goddelijke ordening. Identiteit is in religieuze zelfwording geen onmiddellijk gegeven, maar moet actief verworven worden in een tijdelijk mimetisch
zelfwordings- en zelftoeeigeningsproces. Het tijdelijke zelf van Augustinus, het
verband dat hij legt tussen tijd en bewustzijn, in een theologische journey to se#1
hood, is een repeterend thema in Taylors denken. In dit zich in de tijd voltrekkende
spiegelproces van de zelfwording treedt onafwendbaar een verdubbeling of nietsamenvallen met zichzelf op, die in het proces verondersteld wordt en die zich in het
proces voltrekt. De imitator wordt zichzelf pas omdat hij iemand anders imiteert en
daardoor kin hij zichzelf pas worden door zich (eerst) te vereenzelvigen met iemand
of iets anders. Zelfwording veronderstelt dus altijd een moment van differentie en
niet-identiteit. Identiteit is nooit enkelvoudige of onmiddellijke zelfgelijkheid, maar
het resultaat van een synthetisch spiegelproces waarin differentie en niet-identiteit
noodzakelijk zijn. 36 [ER 43]
1.3 SCHILLERS ASTHETISCHE ERZIEHUNG EN KANTS SCHOONHEID

Terwijl Augustinus voorloper was van de romantisch-idealistische esthetische theologieconceptie, is Friedrich Schiller volgens Taylor de grondlegger ervan geweest.
Vooral hij introduceerde de dsthetische Erziehung als 66n van de invloedrijkste
ideeen binnen de avant-gardistische Jena-kring. Een overtuiging die hij opnieuw
deelt met M.H. Abrams. [JS 25 DI 20] Bij Schiller keert Augustinus' behoefte aan
een medicijn tegen het 'verbrokkelde innerlijke leven' terug, toegespitst op moderne
problemen. In de invloedrijke brievencyclus Uber die asthetische Erziehung des
Menschen (1794/95) pleit Schiller voor de terugkeer naar nieuwe heelheid op grond
36

Mimesis is een grondbegrip uit de klassieke filosofie dat ook in de moderne filosofie een belangrijke
rol speelt. Zie Samuel Usseling, Mimesis. Over schiyn en zipt, Baarn 1990.
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van een tijdsdiagnose die nog steeds aanhangers heeft: onze wereld en ons wereldbeeld is verbrokkeld geraakt met de opkomst van het rationalistische moderne denken. In 1794 schreef hij: 'Staat en kerk, wetten en zeden werden nu uiteengescheurd;
het genot werd van de arbeid, het middel van het doel en de inspanning van de beloning gescheiden. Eeuwig gekluisterd aan een klein stukje van het geheel, ontwikkelt
de mens zich slechts fragmentarisch.'37[JS 25; DI 21; AR 174138
Er is sedert Schiller heel wat gezegd en geschreven over het zo geheten rationalisering- en differentiatieproces in onze cultuur en het daaruit voortkomende verlies
van de substantiele eenheid van de rede, waardoor algemeen erkende inhoudelijke
waarden verloren zijn gaan. De mens is zijn wortels kwijt, gefragmenteerd geraakt
en thuisloos. Zo luidt de diagnose sedert de Romantiek. De jeremiades vanwege

deze versplinteringsmalaise zijn zo oud als de moderne rede zelf. In 1611 (!) al
39
schreef JohnDonne: Its all in peeces, all cohaerence gone.
Schiller is voor Taylor niet alleen cruciaal om zijn tijdsdiagnose, maar ook om de
genezingskuur waarmee hij de kwalen fragmentering en vervreemding wil bestrijden. Een simpele terugkeer naar de oude situatie kan geen onmiddellijke mogelijkheid zijn. Schiller is leerling van Kant, de criticus van het premoderne metafysische
objectivisme of representationisme en de verbrijzelaar van de Godsbewijzen. Kant
trekt een grens in het menselijke kennen: wij kennen niet de dingen 'op zich' maar
de dingen zoals ze verschijnen; zoals ze zich richten naar de vormen van onze aanschouwing.
Weliswaar probeerde Kant in zijn Kritik der Urteilskraf2 een brug te slaan tussen
'het rijk van de noodzaak' (eerste kritiek) en het 'rijk van de vrijheid' (tweede kritiek) maar Schiller was net als zijn kompanen in de Jena-kring, geenszins tevreden
met het feit dat Kant geen middelen biedt om de door hem beschreven schoonheid
als doel te realiseren. 'Schiller zal Kants descriptie van de schoonheidservaring'

schrijft Taylor, 'gaan opvatten als een prescriptie.' [DI 31]
1.3.1 Kant en de Idee der schoonheid

Waarom sprak Kants idee der schoonheid Schiller en zijn idealistische opvolgers zo
aan? Kants derde kritiek bracht volgens Taylor, 'een aardverschuiving met zich mee
in het intellectuele landschap', omdat de mechanische beelden en metaforen waarin
het rationele Verlichtingsdenken de wereld en het menselijke kennen en ervaren had
geduid (God als transcendentale horlogemaker) vervangen werden door organische
beelden en metaforen, ontleend aan de Idee der schoonheid.' [AR 172]
Kant geeft voorbeelden van schoonheid, uit de natuur en uit de cultuur, respectievelijk een levend organisme en een kunstwerk. Een levend organisme is doelloos
doelmatig, omdat alle samenstellende delen wederkerig doel en middel zijn. Het
deel is niet los van het geheel te denken. Het organisme ontstaat niet door mechanische samenvoeging waarbij middelen en doelen extern aan elkaar zijn, maar vormt
een geheel waar middelen en doelen intern aan elkaar gerelateerd zijn en wel op
zo'n wijze dat ze wederkerig constitutief zijn. Het organisme is, met andere woorden, in harmonische overeenstemming met zichzelf en daarin gaat de innerlijke
31 Schiller, Brieven over de esthetische opvoeding van de mens, a.w.,45.
38
Taly|or geeft in zijn boeken talloze malen verwijzingen naar en besprekingen van Schiller. Zie JS 25

ev.,DI 31-38 en AR

174-177.

39 Geciteerd door Wolfgang Welsch, Unserepostmoderne Moderne, Weinheim 1988, 53.
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teleologie van het organisme schuil. Taylor schrijft: 'Wanneer deze innerlijke teleologie wordt getransponeerd van het domein van de natuur naar het domein van de
cultuur, verschijnt deze in het kunstwerk. De in het levende organisme belichaamde
idee der schoonheid en innerlijke teleologie wordt gerepresenteerd door de artistieke

activiteit.' [DI 27]
Daarom meent Kant dat kunst het volmaaktst is via het natuurlijke talent van het
artistieke genie. Dat handelt volgens regels, principes en ideeen waarmee het van
nature begiftigd is en waarvan het zich niet eens bewust hoeft te zijn om het door
regels geregeerde kunstwerk te produceren. Genius is het ingenium waardoor de
natuur aan de kunst regels geeft en die door het genie weer teruggegeven worden
aan de natuur. Kunst is zo bemiddelende autonome, tegelijk natuurlijke en vrije,
zelfrealisering. Niet de representatie van heteronome natuur buiten mij en vreemd
aan mij noch een gewelddadig opleggen van de eigen wil aan de natuur, maar een
wederzijds geven en nemen in een wederkerig zelfverwerkelijkingproces. Bijgevolg
heeft artistieke activiteit een auto-telisch karakter dat zich in de auto-telische aard
van het kunstwerk weerspiegelt. Daarom benadrukt Kant dat kunst en esthetische
oordelen ontdaan moeten blijven van belangen. Want als dat niet het geval is, wordt
aan het kunstwerk een extern doel opgelegd, waardoor de innerlijke teleologie ervan
gebroken wordt. [DI 28]
Essentieel voor de scheppingsact van de kunstenaar is, benadrukt Taylor, dat het
volgens Kant om een 'productie door vrijheid' moet gaan. De kunstenaar kan niet
onderworpen zijn aan beperkende invloeden van buiten of bepaald worden door iets
anders dan zichzelf. De artistieke activiteit is immers een vanuit de vrijheid vormgeven aan innerlijke teleologie, zoals die op natuurlijke wijze aanwezig is in het organisme. Maar deze spontane, vrije en scheppende creativiteit van de kunstenaar kan
onmogelijk worden opgelegd aan een natuur die volstrekt vreemd is aan de spontane
creatieve scheppingsact. De autonome zelfbepaling van de kunstenaar mag de integriteit van de natuur niet schenden. De subject-object dichotomie wordt door Kant
daarom enigszins doorbroken: Taylor stelt: 'De eenheid van natuur en rede in het
kunstwerk is alleen mogelijk wanneer subjectiviteit en objectiviteit impliciet 66n
zijn. Zoals de kunstenaar zichzelf aan zichzelf relateert door het object, legt natuur
een relatie tot zichzelf door de scheppende activiteit. De subjectiviteit van de kunstenaar realiseert zichzelf objectief, en objectiviteit komt tot voltooiing in de subjectieve productie.' [DI 27]
Taylor laat zien dat Kant eveneens vooruitloopt op de uitgesproken voorkeur van
de Romantiek voor de scheppende kracht van de poezie. Kant is een wegbereider
van de door veel romantici omhelsde theorie van de poezie met zon stelling dat de
originele activiteit van de poeet de creativiteit nabootst van de goddelijke poi2sis.
De imitatiothematiek wordt met deze interpretatie van de poezie overgebracht van
een subject-object relatie naar een domein waar vrij handelende subjecten onderlinge relaties aangaan. 'In de kunst van het scheppende subject, en, kan men zelfs zeggen, van de kunstenaar - god, onthult de mimesis een identificatie van de menselijke
scheppingsdaad met de goddelijke scheppingsdaad - "van 66n vrijheid met een andere".' [DI 28]
In Kants analyse van de schoonheid en de creatieve scheppingsact gaat een prefiguratie schuil van de overwinning van de tegenstelling tussen denken en zijn, subject en object, eindigheid en oneindigheid, het menselijke en het goddelijke, waarop
de idealistische oneindigheidsmetafysica's na hem steeds uit waren. Kants filosofie
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heeft het denken bovendien door en door ze#teflexief gemaakt. Twee aspecten van
Kants argumentatie vindt Taylor van beslissend belang. 'Ten eerste, omdat de rede
autonoom is (ongeacht of deze nu theoretisch of praktisch is) is het rationele subject
zelfreflexief. Door zicllzelf aan de wet van de rede te binden wordt het subject niet
aan iets anders of vreemds gebonden, maar gaat het een relatie aan met datgene wat
de essentie vormt van het subject zelf. De relatie tot 'het andere' is geen extern relatie, maar interne en zelfconstitutieve relatie. Ten tweede, wanneer de rede universeel
is, moet er 66n rede aan het werk zijn in vele subjecten. Met andere woorden, verschillende subjecten kunnen geduid worden als particuliere verpersoonlijkingen van
een universele rede. Universaliteit en particulariteit verenigen zich om aldus het
concreet universele te vormen dat inherent rationeel is. Zo opgevat anticipeert Kants
analyse van de rede op de notie 'systeernsubject' die oprijst in de post-Kantiaanse
Romantiek en idealisme.' [DI 24]

1.3.2 Kants andere dan het schone: het 'Erhabene'

Maar pas op, Taylor wijst er zelf ook op, dit is een Kant belicht vanuit het latere
Duitse idealisme. Het esthetische oordeelsvermogen belooft geen onomstotelijke
identiteit tussen natuur en vrijheid. Het gaat om een heuristisch principe, een regula40
tieve idee die beiden gebieden met hun eigen wetmatigheden bij elkaar brengt.
Bovendien bespreekt Kant in de Kritik der Uneilskraft naast de schoonheid ook
de esthetische ervaring van het sublieme of verhevene (das Erhabene) die voor Kant
zdlf meer dan enkel de schoonheidservaring, 'een voorafschaduwing is van de zaligheid, het mystieke schouwen van God.'41 Anders dan de speelse schoonheid, waarin
romantici in de lijn van Schiller in eerste instantie heil zochten, is de ervaring van
het sublieme geen rustige contemplatie in organische harmonie, maar het gevoelen
van iets unheimlich adembenemends dat ons overweldigt, ons van ons stuk brengt,
pijn doet maar ook euforie kan brengen en het menselijke denken en bewustzijn, hoe
dan ook, met een onophefbare grens confronteert. Het sublieme overweldigt ons,
doorbreekt de harmonische auto-affectie, positieve lust en rustige contemplatie van
de schoonheidsbeleving en confronteert ons met een negatieve lust (negative Luso
die voortkomt uit de inadequaatheid van het verbeeldingsvermogen om het sublieme
af of uit te beelden. Taylor geeft het verschil zo aan: 'Terwijl de presentatie van
vorm en het begrip in het schoonheidsoordeel de eenheid onthult van intuitie, verbeelding en rede, onthult de presentatie van de onbegrensdheid van de rede in het
sublieme oordeel di#erenties tussen intuYtie, verbeelding en rede.' [TE 220 DI 20]
Kant onderscheidt het 'mathematisch sublieme' en 'dynamisch sublieme' waarin
respectievelijk de excessieve grootsheid (magnitudo) en excessieve macht (van de
natuur) centraal staan. In beiden gevallen gaat het om een esthetische ervaring van
een 'teveel', een 'de trop', schrijft Taylor, dat wit zeggen, om een gevoelen waaruit
blijkt dat comprehensie onmogelijk is en dat de totaliteit van de rede voortdurend
40

Kants eerste Forrede uit het jaar 1781 bij de Kritik der reinen vernunp begint zo: 'Die menschliche
Vernunft hat das besondere Schicksal in einer Gattung ihrer Erkennmisse, dass sie durch Fragen
belistigt wird, die sie nicht abweisen kann, denn sie sind ihr durch die Natur selbst aufgegeben, die sie
aber auch nicht beantworten kann, denn sie Obersteigen alles Vermagen der menschliche Vernunft.'
Immanuel Kant, Kritik der Reinen Venunft, Leipzig 1930, Felix Meiner, 5. Dit uitgangspunt blijft Kant
trouw, ook in de Kritik der Uneilskraft.
" Van den Braembussche, Voorbij het Schone, a.w., 94.
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uitgesteld is. Wat het 'dynamisch sublieme' betreft drukt Kant het verschil tussen
het schone en het sublieme als volgt uit: 'Bij de verbeelding van het sublieme in de
natuur wordt het gemoed in beroering gebracht; terwijl het gemoed zich bij het esthetische oordeel over het schone van de natuur in kalme contemplatie bevindt. Deze
beroering kan (met name in het begin) vergeleken worden met een schok (Erschutterung), dat wil zeggen met een snelle afwisseling van afgestoten en aangetrokken
worden door 66n en hetzelfde object.'42 [TE 221 AR 217] Het sublieme oordeel is
gevoelsmatig minder neutraal en ambivalenter dan het schoonheidsoordeel: angst en
fascinatie, afstoting en aantrekkingskracht, plezier en onbehagen gaan samen in een
omschrijving die doet denken aan wat de door Kant en Schleiermacher beinvloede
theoloog Rudolf Otto in Das Heilige. Ober das Irrationale in der Idee des GOttlichen und sein Ferhalmis zum Rationalen (1917) het mysterium tremendum noemt,
een mysterie dat diepe schroom of huiver verwekt en tevens bekoort.
Met zijn stelling dat het 'dynamisch sublieme' ervaren wordt in de buitenproportionele macht van de natuur anticipeert Kant volgens Taylor op de romantische preoccupatie met de natuur. [TE 220 DI 31] In de natuur doet de verbeeldingskracht
indrukken op die zij niet kan verwerken: 'Wat de verbeelding als buitensporig voorkomt (..) vormt als het ware een afgrond waarin zij vreest te verdwijnen.'43 Het
sublieme confronteert ons met een grenservaring waarvoor geen geschikte zintuiglijke vorm bestaat. Hier schiet de Rede te hulp. Het sublieme wordt namelijk wel
degelijk zintuiglijk uitgebeeld, hoe gebrekkig en onrechtstreeks ook. 'Het is zelfs
dankzij deze onvolkomen uitbeelding van wat zich aan onze blik onttrekt dat het
sublieme in ons wordt opgewekt. Dit komt omdat wij de ervaring van het mateloze,
het oneindige, de chaos aanvullen met ideeen van de Rede die uit onszelf voortkomen en die een hogere samenhang of doelmatigheid, een zin, in de zintuiglijke verschijning aanbrengen. Een stormachtige zee wordt pas als subliem ervaren, wanneer
het gemoed haar met ideeen verbindt, die er een hogere 'bovenzintuiglijke doelma,44
tigheid' of zin aan verlenen.
Het sublieme betekent dus de pijn dat de verbeelding niet harmonieert met de Rede, maar ook de vreugde dat we boven elke presentatie uit kunnen denken. In woorden van Kant zelf: 'Wij noemen de verschijnselen graag verheven, aangezien zij
onze geestkracht uittillen boven de gewone middelmaat en in onszelf een vermogen
laten ontdekken om weerstand van een heel andere aard te bieden, die ons moed
verschaft om het te kunnen opnemen tegen de schijnbare almacht van de natuur.'45Anders gezegd: weliswaar erkennen wij in eerste instantie onze fysieke onmacht ten opzichte van de natuur, maar in tweede instantie ontdekken we een overwicht over de natuur, waardoor wij haar voor ons zelfbehoud kunnen benutten. 'Dus
de verhevenheid ligt niet in de natuurobjecten zelf, maar in ons gemoed, in de mate
waarin wij ons ervan bewust worden dat wij de natuur in ons en ook buiten ons
beheersen.

,46

De ervaring van het sublieme veronderstelt volgens Kant de verwachting dat anderen hetzelfde zullen ervaren en daarmee de gedachte dat van een culturele ontwikKritik der Uneilskraf, Hamburg 1963, Felix Meiner, 103.
Kant, Kritik der Urteilskr«R, a.w., 103.
44 Van den Braembussche, Voorbij het Schone, a.w., 93.
45
Kant, Kritik der Uneilskrafi, a.w., 107.
46 Van den Braembussche, Voorbij het Schone, a.w., 97.
42 Immanuel Kant,
43
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keling of vooruitgang. De ervaring van het sublieme heeft een ethisch-poltieke impact.

Taylor is niet zozeer gespitst op Kants link tussen het esthetisch sublieme en iets
dat het esthetische overstijgt, namelijk het morele gevoel, maar eerder op het sublieme 'affect' voorzover daarin 'het voor goed niet representeerbare andere en
singuliere zich doet gevoelen dat nooit in ruimte en tijd gerepresenteerd (re-presented) 1dn worden.'Taylor schrijft: 'Het sublieme verzet zich tegen elke uit - of afbeelding' en daarog meent hij, 'zou het sublieme als de ervaring van de grens op zich
geTnterpreteerd kunnen worden, wanneer de grens "op zich" ervaren zou kunnen
worden. Want paradoxaal genoeg doet deze ervaring van de grens zich juist voor 'in
en door de ervaring van het onbegrensde.' [DI 30 TE 220] Bij Kant vindt Taylor een
prefiguratie van het huiveringwekkende, niet representeerbare, onophefbare gans
andere en singuliere dat aan bod komt in de kritische reactie op de idealistische theoesthetica in de postmoderne differentiefilosofie.47[AR 216-217]

Bij Kant vindt Taylor n6g een thema dat in de differentiefilosofie prominent
aanwezig zal zijn, dat van een 'oorspronkelijke' even paradoxale als onoplosbare
tweespalt of 'strijdigheid', exact datgene wat de idealistische theo-esthetica niet
waar wilde hebben (waar vooral Hegel telkens weer over viel) en waarop de differentiefilosoof Taylor in zijn latere werk herhaaldelijk wijst: Het schone en sublieme
verhouden zich tot elkaar als een disjunctieve conjunctie of conjunctieve disjunctie,
dat wil zeggen, het zijn twee strijdige grootheden die desondanks aan elkaar gerelateerd zijn zonder dat 66n van de twee het alleenrecht kan opeisen. Het schone is
afgebakend of ingekaderd (delimited), het sublieme is ont-grensd of ont-kaderd (delimited.) Er kan geen afbakening zijn zonder kader doorbrekende ont-grenzing en er
kan geen kader doorbrekende ont-grenzing zijn zonder (opnieuw) afbakenen of
inkaderen.

Taylor ziet in de conflicterende samenhang tussen het schone en sublieme, tussen
demarcatie en de kader doorbrekende breuk, een voorafschaduwing van de twee met
dn tegen elkaar werkende 'goden' van Nietszche, namelijk de orde, maat en harmonie scheppende Apollo en de god die dit alles doorbreekt en te buiten gaat: Dionysos. 'Wanneer schoonheid Apollinisch is, is het sublieme Dionysisch. Precies zoals
Apollo en Dionysos elkaar oproepen, kan er geen schoonheid zijn zonder het sublieme en kan het sublieme er niet zijn zonder schoonheid.' [AR 215]
1.3.3 Schillers esthetisering van het christendom

Het sublieme of verhevene zal na Kant een belangroke rol gaan spelen in het romantische 'verlangen naar huivering' dat de ambivalente en unheimliche lust- en
onlustervaring opzoekt van het ontembare, ongerijmde en verschrikkelijke in de
natuur.48 Toch was Kants analyse van het sublieme, stelt Taylor, niet het leidmotief
van zijn onmiddellijke opvolgers. Aanvankelijk concentreerde men zich niet op het
'pathos van het huiveren', maar op de organische harmonie en innerlijke teleologie
van Kants idee der schoonheid.
47 Daarin komt een esthetica 'voorbij het schone' aan bod, die Taylor uitwerkt met zijn noties Dis#guring
en altheo-esthetica. Zie daarvoor het vijfde hoofdstuk van deze studie.
48
Die bijvoorbeeld tot uitdrukking wordt gebracht in de romantische griezelliteratuur. Zie Joachim van

der Thusen, Het veriangen naar huivering. Over het sublieme, het wrede en het Unheimliche,
Amsterdam 1997.
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Schiller ondernam de eerste belangrijke poging om Kants ideale schoonheid realiseerbaar te maken. Hij ontwikkelde de notie van de esthetische Spieltrieb, waarin
Kants 'doelloze doelmatigheid' terugkeert. Spel heeft geen ander doel dan zichzelf
en wanneer een activiteit geheel en al als zelfbepaling plaatsvindt, zonder beinvloeding door externe omstandigheden, zijn de spelers vrij en zijn natuur en vrijheid (en
dus ook de theoretische en praktische rede) verzoend. De homo ludens heeft het
vermogen in handen in een situatie te geraken waarin zijn en worden samenvallen en
'de tijd in de tijd is opgeheven'.
Schillers esthetische vorming en Spieltrieb houden echter meer in dan onnozele
Spielerei. Het dient een groots doel. Schiller wilde er Kants Idee der schoonheid
mee verwerkelijken in een esthetische staat waarin individuele leden harmonieus
met elkaar verbonden zijn en een organische gemeenschap vormen.49 De kunstenaarfilosoof krijgt de rol toebedacht van esthetische opvoeder die de mensheid naar deze
ideale staat zal leiden. Met Schillers Esthetische Erziehung, een vertaling van Kants
idee van een Folkserziehung of Moralisierung des Folkes,50 wordt het avantgardisme geboren dat zal doorwerken tot in onze tijd. 'Voor Schiller is de realiteit
van het kunstwerk geen esthetisch object, maar een socio-politieke gemeenschap
waarin alle leden een vitaal deel uitmaken van een organisch geheel. Wanneer deze
ten volle gerealiseerd wordt, heeft deze gemeenschap niets anders dan zichzelf ten
doel. Deze herlezing van Kants herinterpretatie van het kunstwerk markeert een
laitisch keerpunt in de geschiedenis van de westerse esthetiek. Brieven over de esthetisch opvoeding van de mensheid initieert de vervanging van religie door de kunst
die pas tot zijn voltooiing komt aan het einde van de twintigste eeuw.' [AR 175]
Schiller is voor Taylor van speciaal belang, omdat hij als initiator van de esthetisering van het wereldbeeld ook een beslissende aanzet heeft gegeven tot de transformatie van het christendom tijdens de Romantiek met behulp van de verbeeldingsla:acht. Hij kende het 'esthetische paganisme' van Johann Joachim Winckelmann
(1717-1768).51 Dat was een typisch romantische verheerlijking van de Griekse oor49 Bij Schiller is allereerst de schone kunst het medium tussen immanentie en transcendentie, tussen
worden cn zijn, waardoor de tijd in de tijd opgeheven kan worden en waardoor de mens zijn verloren,
impliciete oneindigheidsdimensie kan terugwinnen. Dat laatste zal het grootse doel zijn van Taylors
Hegeliaanse modern idealism uit zijn idealistische periode. 'After all, as Eliot suggests in "Burnt

Norton"..."Only through time time is conquered".' DT 98. Zie paragraaf 2.9.3 van deze studie.

Schillers speeldrift is datgene waardoor de denkende mens in de schoonheid teruggegeven wordt aan de
materie en waardoor de materie tot denken wordt aangezet. Schiller schrijft: 'Deze benaming (speeldrift
HvdB) wordt volkomen gerechtvaardigd door het gewone spraakgebruik, waarin men alles wat noch
subjectief, noch objectief toevallig is en niettemin noch uiterlijk noch innerlijk dwingend is, met het
woord spel pleegt aan te duiden. Omdat het gemoed zich bij het zien van het schone in een gelukkige
middenpositie bevindt tussen de wet en de behoefte, is het gemoed, juist omdat het door beiden gedeeld
wordt, onttrokken aan beidenr dwang.' Schiller, Over de esthetische opvoeding van de mens, a.w., 94.
Zie ook 106.
50 De notie 'opvoeding van het volk' is geen uitvinding van Schiller. De gedachte komt reeds voor bij
Kant die niet de esthetische, maar de morele vorming van het volk voorop stelt. Zie de inlciding van
Martina Thorn in Immanuel Kant, Schri en zur Religion, Oost-Berlijn 1981,76.
5' In 1755 formuleerde de grondlegger van de wetenschappelijke archeologie Johann Joachim Winckel-

mann in zijn Gedanken uber die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst de tot dogma geworden these: 'De enige weg voor ons om groot, ja, als het mogelijk is onnavolgbaar te worden, is de navolging van de Ouden'. In de Geschichte der Kunst des Altertums (1764) over
de Griekse kunst uit de 5de en 4de eeuw voor Christus werkte hij deze stelling uit met de bekend geworden uitspraak 'edele eenvoud en stille grootheid.' Trefwoord "Winckelmann" in Encyclopedie Winkler Prins, Editie 1993-1997, Microsoft /Elsevier, CD-ROM.
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sprong van de beschaving. [DI 31-32 AR 174-175] Kants idee der Schoonheid was
volgens Winckelmann in 'de allerheiligste tijd der Grieken', kort weliswaar, om
exact te zijn tussen 421 en 413 v66r Christus, feitelijk gerealiseerd geweest. Welnu,
stelt Taylor, 'In tegenstelling tot Kants niet realiseerbare ideaal en Winckelmanns
geidealiseerde verleden beschouwde Schiller de esthetische staat als een in de toekomst te realiseren Koninkrijk.' [DI 32]
Bij deze opvatting liet hij zich inspireren door het protestante pietisme uit zijn
geboorteplaats Wurtemberg. In zijn latere werk slaagt Schiller erin christelijke dogma's op te nemen in de door hem ontworpen religieus-esthetische pedagogiek. De
fragmentering van de wereld en het wereldbeeld identificeert hij met de zondeval uit
een paradijselijke oorspronkelijke oerstaat van harmonie. Redding of heil wordt
gepresenteerd als hernieuwde integratie in, door en met de idee der schoonheid. 'Het
esthetische Utopia waarnaar wij geacht worden voort te streven, is de wereldse belichaming van wat 66ns bekend stond als het Rijk Gods.' [AR 175] Fragmentering is
dan niet alleen maar negatief, maar een felix culpa die, omdat via de idee der
schoonheid de differentie blootgelegd kan worden tussen SoHen en Sein, de aanzet is
tot de verwerkelijking van het komend Koninkrijk. Daarin zal de verloren harmonie
uit het vervlogen begin niet alleen teruggewonnen zijn, maar zelfs overtroffen worden. [DI 32] Het basispatroon van de trichotoom circulaire weg naar zelfwording en
zinverneming, de 'Odyssee van het zelf die volgens Taylor kenmerkend is voor het
romantische natural supernaturalism.
1.4 HEGEL EN DE IDEE DER SCHOONHEID

Taylor leest Hegel vanuit de voor een belangrijk deel door Schiller op gang gebrachte ontwikkeling, als exponent dus van de 'theo-esthetica' van de schoonheid.
In een brief aan Schelling noemt Hegel Schillers Ober die asthetische Erziehung des
Menschen een meesterwerk vooral om de tijdsdiagnose. De grote ziekten van
Duitsland tijdens de overgang van de achttiende naar de negentiende eeuw waren
ook voor hem de gesels der geesteloosheid, fragmentering en vervreemding. Het
stond volgens Item buiten kijf: Duitsland is verzonken in 'ongelukkig bewustzijn.'
[JS 27-28] Hegel stelt zich weliswaar met enige nadruk teweer tegen de romantischreligieuze cultivering van het gevoel (die garende Begeisterung) en waarschuwt
tegen het erbaulich willen zijn van de filosofie ten koste van het werkelijke weten,
maar dan nog, meent Taylor, denkt hij de filosofie als Bildung tot waarachtig inzicht
en schetst hij een weg naar een authentiek zelf dat zich verzoend mag weten met
zichzelf, de wereld en God. De kunstenaar geworden filosoof is in Hegels pedagogie
'leraar van de mensheid' die zijn volgelingen vanuit de slavernij naar vrijheid leidt.
Dit houdt veel meer in dan alleen een esthetische en filosofische onderneming. Het
is 'een rehgieuze roeping.' [DI 38]
Is dit geen ongerijmd standpunt? Kan de grote systeembouwer Hegel, de filosoof
van het absolute weten, vermaard om zijn notoir ingewikkelde dialectische redeneringen, werkelijk doorgaan voor een 'esthetische leraar'?
Hegel is geen wereldvreemde monomane rationalistisch filosoof, vindt Taylor. In
zijn systeem wordt de dichter filosoof en worden poetische voorstellingen in wijsgerige speculatieve begrippen gevat. De esthetische inzet van Hegels denken, waarvan
hij volgens Talyor ook in zijn latere 'zware werk' uit blijft gaan, wordt duidelijk
verwoord in Das alteste Systemprogramm des deutschen Idealismus. US 13 DI 391
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Dit manifest kan gelezen worden als het programma van de Jena avant-garde.
Daarin staat: 'Tot slot, de Idee der schoonheid, het woord opgevat in hogere platoonse zin. Ik ben ervan overtuigd dat de hoogste act van de rede, de act waarin zij
alle ideeen omvat, de esthetische act is en dat waarheid en goedheid alleen in de
schoonheid innig met elkaar verwant zijn (verschwistert sind). De filosoof moet
evenveel esthetische kracht bezitten als de dichter. (..) De poezie krijgt daardoor een
hogere waarde, zij wordt ten slotte weer wat zij vanaf het begin was lerares der
mensheid (..) Tegelijkertijd horen wij zeggen dat de grote massa een tastbare religie
(sinnliche Religion) moet hebben. Niet alleen de grote massa, ook de filosoof heeft
-

haar nodig. Monotheisme van de rede en het hart, polytheisme van de verbeeldingskracht en de kunst, dat is wat we nodig hebben.' [WZ 1 234-236]
In de tekst wordt Schillers kritiek op Kant voortgezet. In de Kantiaanse 'verstandsfilosofie' is 'de parousie van de idee in haar schoonheid' een niet realiseerbaar
ideaal en daaraan moet een einde worden gemaakt.Hoe?
'Zo moeten uiteindelijk verlichte en niet verlichte mensen elkaar de hand reiken,
de mythologie moet filosofisch worden en het volk met de rede begaafd, en de filosofie moet mythologisch worden, om de filosofen ervaringsbetrokken te maken. Dan
heerst eeuwige eenheid onder ons. Nooit meer de verachtende blik, nooit meer het
blinde sidderen van het volk voor zijn wijzen en priesters. Dan eerst verwacht ons
gelijke ontplooiing, van de enkeling zowel als van alle individuen. Geen kracht zal
meer worden onderdrukt. Dan heerst algemene vrijheid en gelijkheid van de geesten
- een hoge Geest, vanuit de hemel gezonden, moet een nieuwe religie stichten onder

ons, dat zal het laatste grote werk van de mensheid zijn.' [WZ 1 236]
Hier is een evident Paradise Now motief actief. De filosofie van Hegel, stelt
Taylor, houdt een 'neen' in tegen de komst van het 'Rijk Gods' ergens ooit nog

of ruimte. Hij wil het hier, hij
wil het nu, hij wil het totaal, en hij wil het werkelijk. De Idee der schoonheid is voor
eens, elders, voorbij deze wereld, in een andere tijd

Hegel noch een Idee zonder werkelijkheidswaarde, zoals bij Kant, noch een utopisch
ideaal, in de zin van Schiller, maar geYncarneerd reeds aanwezig, hier en nu, in de
natuur en de geschiedenis. 'Het verschil tussen Kant en Schiller aan de ene kant, en
Hegel aan de andere kant, is het verschil tussen uitgestelde en een gerealiseerde

eschatologie.' [AR 177]
Maar hoe komt Hegel tot deze fantastische claim? Het antwoord moet zijn: hij
meent de ultieme leessleutel van alle werkelijkheid gevonden te hebben en deze heet
'absoluut idealisme'. Daarmee denkt volksopvoeder Hegel het vermogen in handen
te hebben alle werkelijkheid tot zichzelf en tot voltooiing te brengen. Hij proclameert, schrijft Hegelkenner Ad Perperzak, 'de moed om alles van het denken te
verwachten. Door samenwerking van het verstand, als vermogen van de eindige
bepalingen, en de rede, als vermogen dat het absolute en oneindige kan bepalen, kan
men a priori de wezenlijke structuren en de inhouden van de hele, eindig-oneindige
werkelijkheid deduceren.'52 Deze overtuiging maakt Hegel tot een dubbelzinnige,
want in wezen uiterst rationele 'romanticus' (als hij daarvoor kan doorgaan). Redelijkheid en zijn zij bij hem twee aspecten van 66n werkelijkheid. 'Anders dan de
romantische dichters van wie hij zo veel leerde, stelt Hegel dat de voorstelling van
51 G.W.F. Hege\, Filosofie als wetenschap. Encyclopedie der filosojische wetenschappen, paragraaf 1-37,
vertaald en toegelicht door Ad Peperzak, Kampen 1991,141.
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het universum als 66n complex organisme door en door rationeel is.' [DT 33] En
omdat denken en zijn bij Hegel niet alleen rationeel zijn maar ook essentieel 66n zijn
'is anders denken, een ander mens worden. Preciezer gezegd, via filosofische speculatie wordt men in de gelegenheid gesteld de impliciete waarheid over zichzelf te
onthullen. De waarheid is veeleer immanent dan transcendent; zij licht vlakbij voorhanden, wachtend op onthulling.' [DI 45]

1.4.1. De schone bemiddeling der opposities

Hegels 'moed om alles van het denken te verwachten' ontstaat uit een anxiety of
influence ten opzichte van Kant.53 De fundamentele aanzet tot filosoferen is bij Hegel, net zoals bij Schiller, het te boven komen van onverzoende tegenstellingen waar
Kants 'beperkte verstandsfilosofie' toonbeeld van is.
Taylor haalt telkenmale deze uitroep aan uit Hegels vroege D(l»renzschrift

(1801) om de basale inzet van Hegels filosofie weer te geven: Entzweiung ist der
Quell des Bedurfnisses der Philosophie. US 41 AL xiii TE 92 DI 37] Die behoefte
komt op wanneer het verstand tegenstellingen gefixeerd tegenover elkaar plaatst en
die tegenstellingen als tegenstelling laat staan. Hegel noemt Gegensatze als Geest
versus materie, ziel versus lichaam, geloof versus verstand, vrijheid versus noodza-

kelijkheid, rede versus zintuiglijke waarneming, intelligentie versus natuur. Hij
meent niet dat deze tegenstellingen overbodig of louter schijn zijn. De tweespalt is
noodzaak, een onvermijdelijke factor van het leven, dat zich eeuwig entgegensetzend ontvouwt, maar ze mag niet, zoals Kant doet, gefixeerd worden.54 Waarheid
bestaat volgens Hegel niet 'uit dode gefixeerde zinnen'. Pas door het opheffen van
de vaste en bepaalde gedachten, door ze in beweging te brengen, wordt het concrete
algemene verwerkelijkt en bezield en kan het geheel in zijn organische en levende
samenhang gekend worden. 'Wanneer de macht der vereniging uit het leven van de
mens verdwijnt en de tegenstellingen hun levende relatie en wisselwerking verloren
hebben en zelfstandigheid winnen, ontstaat de behoefte aan filosofie.' [WZ 2 26]
Taylor schrijft: 'Hegel moet denken wat Kant ongedacht laat. Wat Kant zich
nooit realiseert of weigert toe te geven, betoogt Hegel, is dat opposities eenheid
veronderstellen. De door het verstand geformuleerde antithesen zijn differentiaties
voortkomend uit een geheel dat eraan voorafgaat waarbinnen alle opposities elkaar
wederzijds veronderstellen.' [TE 92-93] Deze totaliteit krijgt van Hegel diverse
namen, zoals 'Absolute Idee', 'Geest' en 'Concept' (BegrilT)· Dit Begriff is de
grondslag van het denken 6n het zijn en dus geen louter subjectieve constructie,
53
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Schrijvers hebben de neiging een voorafgaand auteur door wie zij beinvloed zijn en die zij heimelijk
bewonderen, bewust te misinterpreteren om ruimte te vinden voor een eigen 'creatieve correctie.' Zie
Harold Bloom, The Anxiety ofInfluence: A theory ofPoetry, New York 1973. Dit gedrag speelt volgens
Taylor ook bij filosofen, bijvoorbeeld in de relatie tussen Kierkegaard en Hegel. JS 12. Over de anrie(y
of influence van Hegel ten opzichte van Kant zie Walter Lowe, The Bitterness of Cain.
(Post)modernity's Flight from Determinacy, in M. Westphal (red.), Postmodern Philosophy and Christian Thought, Bloomington 1999, 116.
6
Solche fest geworden Gegensatze aufzuheben ist das einzige Interesse der Vernunft. Dies ihr Interesse
hat nicht den Sinn, als ob sie gegen die Entgensetzung und Beschrankung oberhaupt setze; denn die
notwendige Entzweiung ist ein Faktor des Lebens, das ewig entgegensetzend sich bildet: und die
Totalitat ist, in der hochsten Lzbendigkeit, nur durch der Wiederherstellung aus den Hochsten
Trennung moglich. Sondern die Vernunft setzt sich gegen das absolute Fixieren der Entzweiung durch
den Verstand.' Hegel, Differenz des Fichtischen und Schellingschen System der Philosophie, in WZ 2,
22-23.
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maar de formele grondslag van alle subjectiviteit en objectiviteit. Concreet belichaamd in de natuur en de geschiedenis heet het Begng de 'Absolute Idee', die niet
enkel ideeel is maar ook reeel.[DI 41] In tegenstelling tot wat hij Kants subjectieve
idealisme noemt, werkt Hegel dus een 'absoluut idealisme' uit waarin de term Begr(11-zowel een epistemologische als een ontologische status heeft.
Weliswaar draait Hegels speculatieve propositie om de Idee van een organisch en
auto-telisch 'totaliteitsprincipe' of 'systeemsubject' dat de rationele grondslag vormt
van alle werkelijkheid, dat alles schraagt en draagt, waarbinnen al wat is vervat ligt
en waarbuiten naar de aard der zaak niets liggen kan, maar binnen dit geheel staat
niets op zichzelf, doch wordt al wat is zichzelf pas, door, in en dankzij het eigen
andere oftegendeel.
Hegels beroemde dictum das Wahre ist das Ganze is dus geen slogan van een rechttoe-recht-aan eenheids- of identiteitsfilosofie, waarvoor Schellings 'objectieve idealisme' voor hem model stond.55 Het is de uiting van zijn overtuiging dat eenheid en differentie vanuit het geheel bezien, niet elkaars uitsluitende tegendelen zijn, doch met elkaar samenhangen in een totaliteit van 'identiteit van identiteit en differentie' of 'een
identiteit van identiteit en niet-identiteit.' [TE 92]
Hegel is een duidelijke vertegenwoordiger van het in zijn tijd beproefde gebruik
basisgegevens uit Griekse of bijbelse mythes en christelijk dogma's te vertalen in
universele ervaringen,
wijsgerige begrippen en onto-theo-teleo-logische

speculatieve

werkelijkheidprincipes.
Zo schetst zijn fameuze Phanomenologie des Geistes de Odyssee van het zelf van
Hegels systeemsubject, 'de Geest', 66n van Hegels vele synoniemen voor God,
waarin de vertelling van een verloren en te herwinnen Paradijs wordt hernomen en
waarin het individu dezelfde ontwikkelingsfases moet doorlopen als de hele mensheid gedurende het totale traject van de geschiedenis. Op een manier die aan Schillers esthetisch-religieuze vertaalslag van het protestantse pietisme doet denken,

grijpen mythe, geschiedenis, psychologie en epistemologie in de Phanomenologie in
elkaar. Het boek is een proeve van epische filosofie waarin de verschillende episoden of stadia worden verteld van het avontuur van de mens op zoek naar de nieuwe
wereld. Het is een Bildungsweg door noodzakelijke En(fremdung heen, een Odysse57
isch Sich-suchen, zunachst nicht-finden und endlich-doch-finden des Geistes.
De Phtinomenologie wil 'het individu vanuit zijn onontwikkeld standpunt tot
weten leiden.' Deze Bildung moet echter 'in algemene zin worden opgevat.' Dat wil
zeggen dat het 'algemene individu', het systeemsubject, 'de zelfbewuste Geest', in
zijn ontwikkeling moet worden beschouwd. [WZ 3 31] Deze Geest is er altijd al,
maar moet nog tot zichzelf komen. Hij heeft zich van zichzelf vervreemd (schepOndanks grote verschillen heeft Schelling Hegel beinvloed. Geheel in de lijn van de idealistische theoesthetica schrijft ook Schelling aan de kunst een centrale avant-gardistische rol toe. Filosofie en kunst
hebben bij hem de taak absolute identiteit (Indi,»·enzpunkt) te belichamen. Hegel werpt Schelling voor
de voeten dat hij in zijn eenheidsconcept de differentie geen recht doet. Hij bekritiseert eveneens
Schellings overtuiging dat de identiteit tussen geest en natuur slechts in het kunstwerk en nooit in de
bewuste reflectie kan worden gevat. Taylor bespreekt Schelling en Hegels kritiek op Schelling in DI
35-37, TE 92, AR 126-127.
56 Hoe hij dat doet en hoe Taylor hem daar in volgt, komt uitgebreider aan de orde in het volgende
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ST Ontlecnd am Nico vast der Sijde, Het literaire experiment. Jacques Derrida over literatuur,
Amsterdam 1998, 398.
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ping) en dat vreemde moet hij in zichzelf terugnemen om daardoor ook voor zichzelf
te worden wat hij op zichze/faltijd al is.
Volgens Hegel is alles Geest. De Geest is sto f, als van zichzelf vervreemde Geest,
is leven (waarin hij al tot een zekere inwendigheid gekomen is) en is mens, de plaats
bij uitstek waar de Geest tot bewustzijn en zelfbewustzijn komt. Als God zijn transcendentie aflegt en mens wordt (kenosis of incarnatie) wint de mens oneindigheid.
Dan fuseren beiden zich tot de ene van zichzelf bewuste oneindige Geest. Het doel
van deze kringloop is het absolute weten: de Geest die zichzelf als Geest kent. Dit
absolute weten is pas mogelijk, wanneer de Geest de rationele her-innering en reflexieve ver-innerlijking van de hele koers die hij heeft afgelegd na het veruitwendigen van zichzelf in het andere in de eindfase, weer terug neemt in zichzelf
'Het ware', schrijft Hegel daarog 'is het worden van zichzelf, de cirkel die zijn
einde als doel veronderstelt en als begin heeft, en die slechts door zijn voltrekking
en voltooiing pas werkelijk is:[WZ 3 23] Dan zal er sprake zijn van 'zuivere zelfkennis in het absolute anders-zijn.'[WZ 3 29] De rechtlijnige beweging van het
verhaal uit de Phanomenologie (begin, midden en einde) blijkt ten diepste een
kringloop te zijn, een slang met de staart in de bek. In wezen is het einde dus het
begin en het begin het impliciete einde. 'Omega onthult Alpha', schrijft Taylor, en
'Genesis herbergt de voltooiing.'58 [JS 277]
Hegels gaat dus uit van een progressieve, organische, auto-teleologische kringloop waarbinnen de menselijke en de goddelijke scheppende vrijheid, analoog aan
de Idee der schoonheid bij Kant, elkaar wederkerig vinden en wederzijds tot zelfverwerkelijking komen. Binnen dit geheel verliest de Geest zijn goddelijke wereldvreemdheid (wordt immanent) en wint de mens goddelijkheid, keert het subject
terug naar zijn eigenlijke goddelijke oorsprong (transcendeert zicllzelf). De menselijk ziel, het subject, is binnen dit geheel spiegel van het universum, microkosmos
die macrokosmos wordt en andersom. In Hegels onto-theo-teleo-logie is de mens
een zelftranscenderend en verlangend tussenwezen (inter-esse tussen herinnering en
verwachting) in een Godsverhouding waarbinnen de tot autonomie en zelfbewustzijn gekomen mens geleidelijk aan tot besef komt dat niet de eigen geYsoleerde afzonderlijkheid maar alleen de verbondenheid met het oneindige, met het Absolute,
met God, een adequaat voorwerp van het menselijke verlangen kan zijn. De mens is

bij Hegel 'zo wijd als alle werkelijkheid' en het menselijke Godsverlangen zal pas
tot rust komen wanneer de mens zich deze impliciete goddelijke oneindigheidsdimensie opnieuw en verrijkt heeft toegeeigend.
Binnen Hegels grootse versie van de idealistische Odyssee van het zelf vormen
de opgang van het zelf naar God en de neerdaling van God in de wereld, de geschiedenis en de mens twee kanten van 66n complex proces. Taylor somt de belangrijkste

consequenties op:

'De divinisatie van de mens is de humanisering van het goddelijke, en de humanisering van het goddelijke is de divinisatie van de mens; het oneindig worden van
het eindige is het eindig worden van het oneindige, en het eindig worden van het
oneindige is het oneindig worden van het eindige; het eeuwig worden van het tijde58

Over Hegels 'cirkel der cirkels' merkt Peperzak op dat we ons moeten bedenken dat de ondergeschikte
cirkels niet helemaal rond zijn, maar hun eigen omtrek doorbreken. 'Waren ze geheel en al in zichzelf
besloten, dan zouden ze een gersoleerd decl vormen, zonder communicatie met de rest van de waarheid
en werkelijkheid.' Hegel, Filos€#e als wetenschap, a.w., 41.
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lijke is het tijd worden van het eeuwige, en het tijd worden van het eeuwige is het
eeuwig worden van het tijdelijke. Het particuliere menselijke subject kan zicllzelf nu
vatten als een eindig, temporeel moment in het universele, oneindige en eeuwige
leven van het goddelijke. Dit impliceert dat God niet langer als gans anders en radicaal transcendent beschouwd wordt, maar wordt opgevat als actieve subjectiviteit
die tot zelfverwerkelijking komt door een zich in het concrete natuurlijke en historische proces voltrekkend eeuwig drama van Incarnatie, Kruisiging en Opstanding,
waarbinnen God en zelf met elkaar verbonden zijn in een relatie van wederkerige
implicatie en waarbinnen ieder zichzelf wordt door de ander. De reunie van het
goddelijke en het menselijke, oneindigheid en eindigheid, eeuwigheid en tijd verzoent de eindige opposities die het zelf splijten.' [JS 225-226]
De verheffing van de mensheid tot God en de neerdaling van God zijn dus twee
momenten binnen 66n enkel proces. 'Door de eenheid van het goddelijke en het
menselijke te doorgronden ziet de dialectische rede de verzoening van de mensheid
met de Ander als zijn verzoening met zichzelf.' [DT 39-40] Hegels systeem is volgens Taylor niet alleen Hn groot Godsbewijs, het is ook nog eens een uit op werkelijke theofanie waarin het Itinerarium Mentis in Deum tegelijk ook Descensus Dei in
Mundum is. [DT 28, 23-44 NO 11-21] Het uiteindelijke doel is God en mens in het
hier en nu met elkaar te verzoenen. Het ultieme Paradise Now.
1.4.2 Incarnatie, Triniteit en 'Logik' van de dubbele negatie

In Hegels Odyssee van het zelf spelen volgens Taylor twee noties uit de christelijke
dogmatiek een sleutelrol: incarnatie en Triniteit. [JS 114] Het incarnatieproces houdt
bij Hegel veel meer in dan alleen een in de bijbel opgetekende unieke gebeurtenis.
Incarnatie 'representeert de absolute geschiedenis ofde goddel(ike Idee die op zich
zelf plaatsgevonden heeft En eeuwig plaatsvindt.' [JS 119 WZ 17 292] De Menschwerdung van het goddelijke Wesen in Christus, is volgens Hegel het scharnierpunt
waar alle werkelijkheid om draait. In Jezus Christus wordt namelijk de eenheid van
opposities geYncarneerd en wordt de nog impliciete goddelijke aard en bestemming
van alle mensen onthuld. Ofschoon deze absolute verzoening der tegendelen reeds
beslissend geopenbaard is in de persoon Jezus Christus, gaat het om waarheid met
een universele strekking, ook al wordt deze nog niet onmiddellijk herkend en volledig waargemaakt. 'Gods zelfobjectivering in Christus schept de mogelijkheid voor
zelfherkenning van de mens. In de God-mens als object kan het subject zichzelf
weerspiegeld zien.' [JS 117] V66r deze impliciete waarheid en bestemming volledig
verwerkelijkt en toegeeigend kan worden, is er nog een reeks nadere bemiddelingen
nodig. Toch wordt in Jezus Christus, meent Hegel, de vrijheid en goddelijke digniteit van elke mens onthuld en wordt duidelijk dat God en wereld niet los van elkaar
kunnen bestaan.
Deze incarnatietheologie is nauw verwant met de centrale plaats die Hegel aan de
Triniteit toekent. Overeenkomstig de grondstructuur van de romantisch-idealistische
OdysseYsche geschiedenisconceptie telt Hegel telkens tot drie. Zijn te realiseren
Paradise Now of Koninkrijk Gods is das Dritte Reich waarin, nd de ongedifferentieerde eenheid van de kindertijd van de mensheid en nA het vijandige antagonisme
van de adolescentie, uiteindelijk, als de mensheid volwassen is geworden, een harmonische veel-eenheid ontstaat waarin mensen samenleven in daadwerkelijke on-
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derlinge verbondenheid (communion).59 [JS 122] Triniteit heeft bij Hegel niet a1166n
deze heilshistorische strekking. In navolging van Augustinus' analogische interpretatie van de Triniteit stelt hij dat het goddelijke en menselijke zelfbewustzijn eveneens trichotoom dn isomorf zijn.
Eigenlijk moeten we zeggen: bij Hegel heeft aUe werkelijkheid een trinitaire
structuur. Het christelijke dogma van de Triniteit representeert Hegels alomvattende
Absolute Idee, die de dragende substantie uitmaakt van alle werkelijkheid.
De traditie maakt van oudsher een onderscheid tussen de 'immanente' en 'economische' Triniteit. De immanente Triniteit verwijst naar de relaties tussen de Vader, de Zoon en de Geest binnen de ene God. De economische Triniteit specificeert
de relatie tussen God en mensen binnen het verlossingsproces. Welnu, beide elementen keren bij Hegel in hun innerlijke samenhang terug. God is volgens Hegel
'zichzelf van zichzelf differentieren, een object zijn voor zichzelf, maar in deze
differentiatie absoluut identiek zijn met zicllzelf' De Zoon is tegelijk anders en 66n
met de Vader, en de Vader is tegelijk anders en 66n met de Zoon. In deze door en
door gespiegelde relatie ziet elk zichzelf in de ander terug en wordt ieder zichzelf
door de ander. [JS 115 AR 35-36] De derde persoon, de Heilige Geest, constitueert
de relatie tussen Vader en Zoon op zo'n wijze dat de distinctie gehandhaafd blijft
terwijl de eenheid wordt bewaard. Conform een aan het Johannes-evangelie ontleend klassiek theologisch schema, interpreteert Hegel de Logos als Zoon, die zowel
identiek is aan en verschilt met de Vader. Als Jezus op deze wijze tegelijk ook God
is, 'kan het goddelijke noch de geheel transcendente volledig abstracte Ene (God)
van het jodendom zijn, noch een ongedifferentieerde Parmediaanse identiteit, maar
moet het een innerlijk gedifferentieerde eenheid zijn. De christelijke God moet drie66n zijn, drie-in-66n en 66n-in-drie, een menigvuldigheid-in-eenheid en een eenheidin-menigvuldigheid die de identiteit vormt van identiteit en differentie of de vereniging (union) van vereniging en niet-vereniging (non-union).' [JS 115]
En zie: dit alles sluit prachtig aan bij de Idee der schoonheid. 'Hegel stelt dat
Kants esthetische Idee gelijkvormig is met de door de christelijke doctrine van de
Triniteit gerepresenteerde structuur. Zoals middelen en doelen in wederkerigheid
aan elkaar gerelateerd zijn in het schone object, zijn Vader en Zoon onderling verbonden in en door de Geest.' [AR 177] Consequentie hiervan is: 'In de dialectiek
van het menselijke zelfbewustzijn is het zelf-als-subject het beeld van de Vader, is
het zelf-als-object het beeld van de Zoon en is de eenheid van subject en object het
beeld van de Geest.' [AR 35]

59 In deze drieslag keert niet alleen Augustinus' visie op de geschiedenis terug als een beweging van de
stad van de mens naar de stad van God waarbinnen onderweg Christus verschijnt als de Weg, de
Waarheid en het Leven. Ook de dynamische geschiedenisopvatting van Joachim van Fiore (gestorven
in 1202) speelt een belangrijke rol. Hij ontwikkelde de gedachte van een 'Tertius Status', een
toekomstig 'tijdperk van de Geest', een 'heilige vrije Geest' die geen kerk meer nodig heeft. Dit
Joachimitische verlangen naar een direct contact van de ziel met God in een 'derde rijk' heeft de
Franciscanen beYnvioed en is dankzij hen terecht gekomen bij Duitse auteurs als Schelling, Lessing en
kennelijk ook Hegel. Het thema speelt een belangrijke rol in gnostische, occulte en esoterische kringen
en sprak ook Hitler aan, die het derde rijk-therna afschuwelijke connotaties heeft bezorgd. Het keert
heden ten dage weer terug in New Age kringen. Zie Erno Eskens, Tot drie tellen. Een interview met
Peter Sloterdijk, in Bart Brandsma, Ben Kuiken (red.), Denkers van deze 4/d, Kampen/Kai)ellen 1996,
106-113.
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Daarom de conclusie: God, naar wiens beeld de mens is geschapen, is geen transcendente en in zichzelf besloten God. Integendeel, Hij is identiek met de zelfreferentiele totaliteit van de realiteit ofwel Hij is de Absolute Idee. En het binnentrinitaire leven van drie-ene God is pas volledig verwerkelijkt en voltooid, wanneer
het menselijke zelfbewustzijn zichzelf herkent als de incarnatie van het goddelijke.
'Als God alles in alles is, kan het menselijke zelfbewustzijn alleen compleet zijn,
wanneer het zich haar eigen plaats weet toe te eigenen binnen de goddelijke totali-

teit.' [AR 35]
Met een reminiscentie aan Kant en Schiller wordt het impliciete in elk subject
geYncarneerde 'trinitaire goddelijke leven' door Hegel in de Phanomenologie des
Geistes omschreven als een spel. 'Het leven van God en het goddelijke kennen mag
dus wel worden verwoord als een spelen van de liefde met zichzelf; maar deze Idee
zinkt in tot stichtelijkheid en zelfs smakeloosheid, wanneer de ernst, de pijn, het
geduld en de arbeid van het negatieve daarin ontbreekt.' [WZ 3 24]
Wat Hegel hier 'arbeid van het negatieve' noemt is in wezen de motor van zijn
speculatieve dialectiek en een verwijzing naar de trinitaire grondstructuur van het
Hegeliaanse absolute Begri#. De structuur van dit Begri#wordt door Hegel geexpliciteerd in de notoir ingewikkelde en streng trichotomische Wissenschafi der Logik,
die voor het verstaan van het denken van Hegel volgens Taylor net zo belangrijk is
als de Phanomenologie
Deze Logik is in menig opzicht een merkwaardige logica die sterk afwijkt van
wat daar doorgaans onder wordt verstaan. Het gaat er Hegel, in tegenstelling tot de
formele logica, niet om de begrippen vast te leggen door ze ondubbelzinnig te maken, maar hij wil de 'levenloze abstracties' of 'de dode begrippen' 'vloeibaar maken' in een 'logica' die 'de zelfbeweging der begrippen volgt' en waarin de begrippen zich noodzakelijk uit elkaar ontwikkelen. De Logik onthult de Logos van de
realiteit, namelijk de zelfrefiexieve structuur van het Hegeliaanse Concept. [AR 178]
Hegels Logik is gebaseerd op het uitgangspunt dat opposities nooit gefixeerde tegenstellingen kunnen zijn: alle werkelijkheid bestaat uit relationele complementariteiten.
Zwart en wit staan binnen Hegels onto-theo-logische orde of systeem niet tegenover
elkaar als afzonderlijke identiteiten 'op zichzelf, maar veronderstellen elkaar; zij roepen elkaar op en horen bijeen in een identiteit van identiteit en differentie.
In speculatieve zin is wat Hegel het negatieve of de negativiteit noemt nauw verwant met het begrip relativiteit: iets krijgt zijn waarde of betekenis pas in de relatie
tot en in vergelijking met het andere dat het zelf niet is. Elk van de begrippen van de
dialectiek definieert zich door andere. Niets is zichzelf puur door zichzelf of op
zichzelf genomen en alle delen zijn uiteindelijk deel van een geheel.60 Terwijl A en
B elkaar uitsluiten in de gewone logica, sluiten zij elkaar in Hegels speculatieve logica
juist in. A is A houdt noodzakelijk in dat A niet niet-A is: A= -A. A is de negatie van
zijn eigen negatie en dus een dubbele nega tie. Hetzelfde geldt voor niet-A. Niet-A
wordt zichzelf door de relatie tot zijn tegendeel, A. Maar A bleek (als dubbele negatie) -
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Het woord relativiteit moet hier nict in pejorative zin opgevat worden, alsof alles 'slechts betrekkelijk
is' of'beperkte geldigheid of waarde heeft' Hegel propageert geen onverschillig relativisme, maar een
relationisme.
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A te zijn. Dus niet niet-A vormt zichzelf eveneens door een proces van een dubbele
negatie: -A = -(-A).61 [DT 100-101]
Dat maakt Hegel tot een voorvader van het moderne structuralisme. [TE 88 AR 105]
Een afzonderlijke entiteit draagt zijn betekenis binnen Hegels systeem nooit op eigen kracht, maar door zijn interne relaties met de rest van het systeem. Uitgedrukt in
semiotische termen: betekenissen worden gegenereerd door een diakritisch verwijzingsspel van taaltekens.
Bij Hegel staat deze differentiele structuur echter niet binnen louter een semiotiek,
maar binnen een alomvattende onto-theo-teleo-logie. Met dichter Wallace Stevens,
stelt Taylor, onderschrijft Hegel de stelling: Things are because ofinterrelations or
interactions. [DT 54] En met Spinoza stelt hij: Omnis detenninatio est negatio. [DT

55] Hegels differentiele, dialectische relativiteit of negativiteit, benadrukt Taylor, is
niet puur negatief, maar ook positief. Het negatieve wordt positief wanneer het
wordt verdubbeld. De structuur en werking van de Hegeliaanse dialectiek bestaat uit
een (zelf)generatief proces van dubbele negaties, waarin negatie eerst opkomt om
vervolgens aan een nadere negatie onderworpen te worden. Deze dubbele negatie
verzoent wat puur negatief lijkt te zijn (bijvoorbeeld onverzoende differentie of
andersheid) door het te incorporeren binnen een totaliteit die essentieel positief is.
[TE 132 AR 126]
In de Logik geldt deze structuur en werking van de dubbele negatie als de relationele grondslag van alle werkelijkheid, beter gezegd, zij maakt het wezen uit van Het
Concept dat in Hegels absolute idealisme de mogelijkheidsvoorwaarde en bestaansgrond is van alle denken en zijn, en waar naar de aard der zaak niets buiten vallen
kan. In de Logik spreekt Hegel uiteindelijk over 'absolute negativiteit' waarmee hij
de Essentie ofActus Purus (lees ook God) aanduidt die alle gefixeerde verstandelijke begrippen en begrippelijke relaties in beweging brengt (eerste negatie) 04 in de
tweede negatie, de negatie van de negatie, het positieve expliciet te maken en de
eenheid der tegendelen te expliciteren, die in de wederzijdse uit- en insluiting der
tegendelen (hun dialectische ondergang en overgang) besloten ligt.
'De structuur van dubbele negativiteit, die de identiteit-in-differentie schraagt
door de opposities tegelijkertijd te onderscheiden en verzoenen, is, uiteindelijk bezien, zowel oneindig als absoluut. Door de dubbele negatie of ze#>.€terentide negativiteit relateren opposities zich aan zichzelf in andersheid. Speculatief bezien, is de
absolute negativiteit niet slechts de grond van de differentie maar ook datgene wat
oneindig eenheid voortbrengt. De reden waarom Hegel deze eenheid der opposities
als oneindig omschrijft is dat geen der delen binnen de relatie belast wordt door
onverzoende andersheid. Wanneer negativiteit adequaat gevat wordt in haar Onemdigheid en absoluutheid, onthult zij zichzelf als de essentie, het Wesen of Inbegrijf

6' Het is geen 'onlogisch' denken rnaar de consequente toepassing van wat Jaen-Franqois Lyotard de drie
regels noemt van de speculatieve dialectiek, de meerduidigheidsregel, de regel van de immanente afletding en de resultaatsregel. De meerduidigheidsregel laat in dit discours slechts termen of zinnen toe die
meerdere universa mee kunnen presenteren. Geen zin of term mag volstrekt eenduidig zijn. De regel
van de immanente afleiding schrijft voor: wanneer p, dan niet-p, en: wanneer niet-p, dan p. De ontvouwing van mecrduidigheid in de vorm van de wederzijdse implicatie. De resultaatsregel schrijft voor dat
de overgang van p naar niet-p en de overgang van niet-p naar p gemeenzaam in een derde term q uitgedrukt moet worden: Wanneer p dan niet-p, dan q; en: wanneer niet-p, dan p, dan q. Jean- Fran ois
Lyotard, Le DOfdrend, Paris 1983, 137-141.
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van alles. Essentie is puur negatieve activiteit die zichzelf aan zichzelf relateert in

andersheid.' [DT 101]
Wanneer deze zelfreferentiele negativiteit het Wesen of Inbegrijf van alle werkelijkheid uitmaakt, stelt Taylor, heeft dat belangrijke consequenties voor de theologie.
Want ook essentie (God, of het eeuwige) en de verschijning (de geschapen eindige
wereld) kunnen dan niet langer abstract tegenover elkaar geplaatst worden. Essentie
is volgens Hegel 'pure negatieve actie die zichzelf aan zichzelf relateert in andersheid.' En het andere waardoor de essentie zichzelf realiseert is de verschijning. De
essentie ligt bijgevolg niet buiten of aan gene zijde van de verschijning. Integendeel:
de verschijning is de manifestatie of openbaring van de essentie, het is de 'essentie
in zijn existentie.' [DT 101]
Wat betekent dat? De essentie realiseert zichzelf door middel van actieve zelfnegatie waarin zij zichzelf als ander stelt, dat wil zeggen als een bepaald zijnde, en
keert vanuit de andersheid terug naar zicllzelf door haar eigen negatie te negeren. De
concrete particulariteit is de Par-ousia, het verschijnen van de essentie, de belichaming of incarnatie van essentie. En wanneer, omgekeerd, het bepaalde zijnde begrepen wordt als de zelf-bepaling van de essentiele negativiteit, dan wordt het herinnerd (heropgenomen) en verrijst het (staat het op) in de eeuwigheid van het substantiele worden.
'In theologische taal, God openbaart zichzelf door middel van het geincarneerde
Woord. In het eeuwige levensproces van de Geest incarneert de Vader zich in de
Zoon en staat de Zoon op in de Vader. Deze Zoon is uiteraard niet slechts een historische figuur, maar het universele mensdom (universal se#hood). De Geest bezielt
de geest en de geest verlevendigt de Geest. Vanuit dit perspectief gezien is God niet
langer "ver verwijderd" en het zelf niet langer verdwaald in "ingesluimerde" eenzaamheid' ("slumberous" solitude). \DT 101-102] Door een kenotisch proces van
actieve zelf-negatie wordt Gods transcendentie immanentie en wordt het heilige
totaal in het hier en nu present. [AR 26] Nog eens: de opgang van het zelf naar God
en de neerdaling van God in de wereld, de geschiedenis en de mens, vormen bij
Hegel twee kanten van 66n complex proces.
1.4.3 Hegels volmaakte schoonheids-Idee

Met zijn absolute idealisme waarin het ideele en reele verzoend worden in de natuur
en het historische proces, voltooit Hegel volgens Taylor de Kantiaanse revolutie.
Om deze bemiddeling der tegenstellingen te volbrengen worden Kants epistemologie en esthetica gehistoriseerd, gesystematiseerd en 'geonto-theo-logiseerd.'
Waar Kant stelt dat de vormen van de intuYtie en de categorieen van het verstand
universeel zijn, betoogt Hegel dat perceptuele en conceptuele kaders zich historisch
ontwikkelen. Het principe van systematische eenheid, dat de opposities verzoent
zonder differenties te vernietigen, is voor Hegel, net als in Kants analyse van de
schoonheid, de innerlijke teleologie en doelloze doelmatigheid. Hegel trekt Kants
analyse van de schoonheid door, meent Taylor, door te betogen dat de Idee met
alleen logisch is, maar een ontologische status heeft. De Idee is, met andere woorden, eerder constitutief dan regulatief en vormt daarom de structuur van zowel het
denken als het zijn. In Hegels filosofische vertaling van Kants esthetica van het
schone verschijnt de systematische eenheid van de Idee als een zelfreflexieve of
zelfreferenti8le totaliteit die, hoewel reeds impliciet gegeven vanaf het begin, zich
geleidelijk ontvouwt in ruimte (natuur) en tijd (geschiedenis). Binnen dit dialecti-
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sche wereldproces wordt alles zichzelf in, door en dankzij het eigen tegendeel en
daarom is er niets buiten het geheel. 'Hegels persistente vasthouden aan de overtui-

ging dat de Idee niet alleen begrijpelijk (comprehensible) is maar ook allesomvattend (comprehensive), spreekt het doodvonnis uit over Kants 'ding-op-zichzelf.'

[HI 288]
Andermaal de vraag: kan een filosofie die uit is op 'absoluut weten' inderdaad,
zoals Taylor wil, geinterpreteerd worden als een 'theo-esthetica'? Ja, meent Taylor
gedecideerd. 'Heel Hegels systeem kan eigenlijk opgevat worden als een uitgebreide
uitwerking van Kants interpretatie van het schone kunstwerk.' [AR 177] Maar daar
moet men dit bij bedenken: in Hegels 'omwerking' van Kants idee der schoonheid
brengt het speculatieve begrip heil en redding, niet de kunst 'op zich'. Kunst 'op
zich' is volgens Hegel 'iets van het verleden. ,62
Heeft kunst dus afgedaan? Neen. De plaats van de kunst in Hegels absoluut idealistische systeem is, zoals alles eigenlijk, dialectisch complex. Kunst is een bijzondere uitingsvorm van het systeemsubject, de Geest, die zich in de kunst op een bepaalde manier uitdrukt. Die status deelt de kunst met de religie en de filosofie. Kunst,
religie en filosofie verschillen door de wijze waarop de Geest daarin vorm aanneemt. In de kunst gebeurt dat op uiterlijke wijze in de sfeer der zintuiglijkheid, in
religie op innerlijke wijze door middel van voorstellingen. De filosofie tenslotte,
verzoent kunst en religie in het denken. In deze zin kan Hegel kunst 'iets van het
verleden' noemen.
'Aan de ene kant is kunst de specifieke culturele uitdrukkingsvorm waarmee het
menselijke bewustzijn aan de laatste fase begint van de opgang naar compleet zelfbewustzijn. Als zodanig dient kunst aan dezelfde gestrenge dialectische analyse
onderworpen te worden als alle andere natuurlijke en geestelijke verschijnselen. Aan
de andere kant is de door Kant omschreven en door de post-Kantiaanse idealisten
verder ontwikkelde autotelische structuur gelijkvormig met het zelfreflexieve concept waarop heel Hegels filosofische bouwwerk gegrondvest is. De notie van het
schone of de schone notie is, met andere woorden, tegelijkertijd deel en geheel.
Bijgevolg, het kunstwerk functioneert als zoiets als een synecdoche voor het Hegeliaans systeem. Met andere woorden, kunst is impliciet filosofisch en filosofie is inherent esthetisch.' [DI 39] 'Vanuit Hegels dialectische perspectief, schrijft Taylor,
'zijn het einde van de kunst en de dood van (de volstrekt transcendente HvdB) God
noodzakelijke negaties waardoor kunst en religie volledig worden gerealiseerd.
Wanneer de wereld werkelijk een kunstwerk wordt, wordt iedereen een kunstenaar

en verdwijnt de kunst op zich. Op gelijksoortige wijze is de dood van God niet louter de negatie van het goddelijke, maar de verdwijning van de transcendentie in een
immanent proces dat het seculiere en heilige uiteindelijk verzoent. Op dit kairologisch moment van filosofische wezensschouw (philosophical vision) wordt het apocalyptische visioen hemel en aarde omvattende apocalyptische kennis "door middel
van een totale revolutie van het bewustzijn".' [AR 178-179]

62

Hegels befaamde these over het Fergangenheits-karakter van de kunst uit de Forlesungen tiber die
Asthetik Hij plaatst de kunst net zoals de religie 'onder gezag' van zijn absolute idealisme. Of, zoals
Taylor het bondig zegt: ' When philosophy arrives, art and religion pass away.' AR 178.
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1.5 KIERKEGAARD PAST NIET IN HET SCHONE PLAATJE

In Journeys to Seljhood vergelijkt Taylor Hegels esthetische vormingsweg met die
van Kierkegaard. Als Kierkegaard voor 'esthetisch opvoeder' kan doorgaan, dan is
hij dat op een heel andere manier als Hegel. Zodra een begin wordt gemaakt met een
vergelijking tussen Hegel en Kierkegaard valt in de overeenkomst het onvergelijkbare op.

Kierkegaard stelt bijvoorbeeld een diagnose van de moderniteit die juist de omkering is van Schillers en Hegels jeremiades om de 'versplinteringsmalaise'. Kierkegaard bestrijdt Hegels absolute idealisme onophoudelijk omdat hij in het 'hogere
identiteitsprincipe' van Hegel een alles nivellerende 'eenheidsobsessie' aan het werk
ziet. Hij legt daarom recalcitrant nadruk op het in geen enkel idealistisch systeem
ophefbare particuliere en unieke. Kierkegaard richt zich op de subjectiviteit van de
enkeling en zijn innerlijkheid en ontkent de mogelijkheid van de absolute voltooiing
van de subjectiviteit in een absoluut weten. Hij confronteert Hegels gefixeerde opposities bemiddelende speculatieve Logik met een opposante dialectiek vol onverzettelijke tegenstellingen, aporieen en paradoxen. De eeuwige waarheid is bij hem
geen reeds bestaande of voltooide waarheid die speculatief-dialectisch her-innerd en
volledig onthuld kan worden, maar moet telkens door de existerende mens in het
leven geroepen worden. Juist omdat de waarheid afhankelijk is van de subjectiviteit,
die in de tijd existeert, is ook de eeuwige waarheid in de tijd ontstaan. Dat is niet
alleen een paradox, maar betekent ook dat de mens, die reikt naar die waarheid,
alleen maar vooruit kan reiken. Er ligt niet (in het verleden) een waarheid voor hem
of haar klaar, maar waarheid komt vanuit de toekomst op het existerende subject
toe.

Taylor drukt de kern van Kierkegaards verschil met Hegel zo uit: 'Kierkegaard
betoogt dat Hegels bemiddeling der tegenstellingen de andersheid tegelijk veronderstelt en vernietigt. In termen van de fundamentele structuur van identiteit-indifferentie, stelt Kiekegaard dat 6f differentie reeel is en verzoening met andersheid
niet actueel, 6f dat verzoening met andersheid actueel is en differentie niet reeel.
Aan de ene kant, als differentie re8el is, zoals het geval moet zijn volgens Hegels
eigen uitgangspunten, dan kunnen de opposities niet bemiddeld worden, maar blijven zij onafhankelijk en in onbemiddelde antithese ten opzichte van elkaar. Aan de
andere kant, als Hegels bemiddeling der tegendelen actueel is, zijn de opposities
slechts schijnbaar tegengesteld en in werkelijkheid identiek. Kierkegaard houdt vol
dat Hegel, ook al lijkt hij het tegendeel na te streven, de differentie ten val brengt ten
gunste van de identiteit en hiermee de spanningen oplost die inherent zijn aan de
concrete menselijke existentie.' [JS 166]
Kierkegaards dialectiek is antagonistisch. In termen van Kants Kritik der Urtelskraft: zijn religie is niet zozeer een religie van de schoonheid, maar van het Erhabene. Hij confronteert het ingeslapen en verburgerlijkte (staats)christendom met
een onophefbare begrenzing van alle kennen en met het 'pathos van het religieuze
huiveren.' Bij Hegel blijft ideaal gesproken uiteindelijk niets onbekends meer over.
Zijn arbeid van het negatieve is een bezweringsformule van de paradoxale hartstocht
die Kierkegaard voortdrijft en propageert: de passie van de rede voor het Onbekende, niet voor het voorlopig onbekende, maar voor het blijvend Onbekende, het Onbekende of 'Absoluut Verschillende' dat een onophe/bare grens vormt waar het
denken herhaaldelijk op stuit, een grens die men zoekt die men niet kan nalaten te
zoeken, maar die men in het denken niet kan 'vasthouden', 'fixeren' of 'opheffen'.
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De naam die Kierkegaard aan dit Onbekende of Gans Andere geeft is, stelt Taylor,
God. [AL 343]
Kierkegaard probeert de passie voor het geloof, de hartstocht van het Godverlangen, te verlossen uit de begerige allesdoordringende blik van Hegels onto-theoteleo-logie. 'Zonder risico geen geloof, vindt Kierkegaard dan ook. 'Geloof is juist
de tegenspraak tussen de oneindige hartstocht van de innerlijkheid en de objectieve
onzekerheid. Kan ik objectief God grijpen, dan geloof ik niet, maar juist omdat ik
dat niet kan, moet ik geloven; en wil ik in mijn geloof blijven, dan moet ik er steeds
op letten dat ik de objectieve onzekerheid vasthoud, dat ik de objectieve onzekerheid
op 70.000 vaam diepte ben, en toch geloof.' [DZ 56] Hier is de kwestie van geloof
en rede, anders dan bij Hegel, niet een kwestie van zowel het ene als het andere,
maar een zaak van de keuze, het Enten-eller (6f het ene, 6f het andere).
Inderdaad toont ook Kierkegaard wegen naar Christus, naar God en naar authentieke zelfervaring, maar het christelijke geloof kan volgens hem nimmer via rationele bemiddeling tot begrip gebracht worden. Het is een absolute paradox, een gegeven dat voor het verstand eeuwig een absurditeit zal blijven, dat ons enkel ten deel
valt als genade. De ontmoeting met Christus voltrekt zich niet in het denken, doch
vereist een sprong, een keuze, een overgave die tot het verlies van zichzelf of van
het eeuwige in ons zelf leidt, om plaats te maken voor de existentie van Jezus
Christus die het redelijke te boven gaat.
Hegels overtuiging de inhoud van het geloof te kunnen vatten in een hoger speculatief Concept of 'identiteitsprincipe' is in de ogen van Kierkegaard absurd en
belachelijk.:'Er hebben voor Hegel al vele filosofen geleefd die geprobeerd hebben
het bestaan, de geschiedenis te verklaren. Om ieder van die pogingen moet de voorzienigheid wel geglimlacht hebben, of misschien juist niet, omdat het ten slotte toch
steeds redelijk-menselijke ernst is geweest. Maar Hegel, -0 laat mij even op zijn
Grieks denken-, wat moeten de goden gebulderd hebben. Zo'n smerig professortje
dat de noodzakelijkheid van al wat bestaat geheel had doorgrond en het heelal van
buiten kon opzeggen. ,63
Alwetendheid, een gezichtpunt sub specie aeterni, komt de mens nu eenmaal niet
toe: 'Dat het identiteitsprincipe in zeker zin hoger is dan het tegenstrijdigheidprincipe en dat het de grondslag ervan vormt, valt niet moeilijk in te zien. Maar het identiteitsprincipe is slechts de grens van het menselijke denken, te vergelijken met de
blauwe bergen, met de lijn die de tekenaar de grond noemt - de tekening is hoofdzaak. Zolang ik in de tijd leef is het identiteitsprincipe slechts een abstractie. Daarom is niets gemakkelijker dan zichzelf en anderen in te beelden dat men denkt dat
alles identiek is met alles als men de verscheidenheid loslaat. Je zou zo'n mens echter moeten vragen hoe hij erin slaagt te leven, want in de identiteit sta ik buiten de
tijd. Een zelfmoord is daarom de ethische consequentie van het identiteitsprincipe.
De verwarring ontstaat slechts doordat men in andere categorieen leeft dan die
waarin men boeken schrijft - 0! dat ellendige boeken schrijven. Zolang ik leef, leef
ik in de tegenspraak, want het leven zelf is een tegenspraak. Aan de ene kant heb ik
de eeuwige waarheid, aan de andere de veelsoortige existentie, waarin de mens als
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Seren Kierkegaard, Hilde ganzen, dagboeknotities 1846-1855, samengesteld door W.R. Scholtens,
Baarn 1978,85.
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zodanig niet kan doordringen, want dan zou hij alwetend moeten zijn. De verbindende schakel is daarom het geloof.'64
Kierkegaards filosofie is zeker geen OdysseYsch Bildungsepos dat uitloopt op de
Aufl,ebung van alle tegenspraak en een volledige interpretatieve thuiskomst in de
wereld. Integendeel, zijn filosofie is een voorbeeld van wat Taylor een zwervend,
nomadisch, Heimatlos denken noemt, waarvoor niet Odysseus model staat, maar de
dwalende nomade Abraham. [JS 364 e.v.]
Taylors werkhypothese uit Journeys to Sel hood perst Kierkegaard welbeschouwd in een kader dat hem niet past. Kierkegaards denken is geen idealistische
Odyssee van het zelf, maar een recalcitrante proeve van verzet tegen dit theoesthetische zelfwordingmodel. Kiekegaards esthetische opvoedingsweg, stelt Taylor
dan ook, 'wijst altijd aan zichzelf voorbij. Het esthetische is niet Kierkegaards eerste
doel, en zeker niet het doel van het bestaan.' [JS 261]
Voor Kierkegaard is niet de vermeende innerlijke teleologie of harmonische
schoonheid van alle werkelijkheid het eerste en het laatste, maar de specifieke
hartstocht die geloof heet. Geloof en filosofie dan wel esthetiek zijn van een andere
orde. Verongelijkt schrijft hij: 'De liefde heeft haar priesters in de dichters en af en
toe hoort men een stem die haar op waarde weet te schatten. Maar over geloof hoor
je nooit iemand spreken. Wie spreekt er tot lof van die hartstocht?' [VB 38]
In zijn proefschrift Kierkegaard's pseudonymous Authorship en in Journeys to
Se#hood brengt Taylor de bezwaren van Kierkegaard tegen Hegel uitgebreid in
kaart. Maar Kierkegaard heeft Taylor maar moeilijk kunnen overtuigen. De vergelijking tussen Hegel en Kierkegaard in Journeys to Seljhood is als puntje bij paaltje
komt, allerminst neutraal. Het boek is een voorbereidende exercitie ter realisatie van
een wens die Taylor in zijn modern-idealistische periode koestert: Kierkegaards
antagonistische geloofsfilosofie aufheben met behulp van een op Hegel gebaseerde
onto-theo-logie. Hij schrijft: 'Hegels dialectische visie biedt een bevredigender perspectief van waaruit de aard van het zelf en de dynamiek van de persoonlijke en
gemeenschappelijke geschiedenis begrepen kunnen worden. Aangetoond moet worden dat Kierkegaards interpretatie van authentieke subjectiviteit zichzelf aan een
negatie onderwerpt, zodra deze zichzelf poogt te affirmeren, en noodzakelijk overgaat in haar tegendeel, de Hegeliaanse Geest.' [JS 272]
Dit is inderdaad een Aufhebung naar klassiek Hegeliaanse snit. Hegel past perfect
in het theo-esthetische ideaalplaatje, Kierkegaard niet en daarom kiest Taylor aan
het slot van Journeys to SeOhood nota bene als internationaal gewaardeerd Kierkegaard-specialist t6ch voor Hegel, de filosoof waartegen Kierkegaard zich zijn hele
65
leven heeft afgezet.
In Altarity [AL 305-353] en Disfiguring [DI 310-319] daarentegen, wanneer de
differentiefilosofie van vooral Derrida barsten heeft geslagen in Taylors Hegeliaanse
theo-esthetische bespiegelingen, wordt Kierkegaard gerehabiliteerd en een bewonde64

65

Seren Kierkegaard, Dagboeken, gekozen en ingeleid door Sybren Polet, vertaling van een keuze
uit Papirer DI. 1-XIII Amsterdam 1991, 105-106.
Taylors proefschrift, Kierkegaards Pseudonymous Authorsh(p, geldt onder Kierkegaard-kenners nog
steeds als een gedegen bijdrage aan het Kierkegaardonderzoek. Als Kierkegaard-specialist keert Taylor
zich echter van Kierkegaard af om terug te keren naar Hegel. Dat roept binnen de 'academie der
Kierkegaardianen' als vanzelf een 'anathema sit' op. Zie bijvoorbeeld de reactie van N. Thuistrup op

Journeys to Selfhood, A Ghost-Letter Caused by Mark C. Taylor's Journeys with Hegel and
Kierkegaard, in Liber Academiae Kierkegaardiensis 5 (1983/4) 95.
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renswaardig voorloper genoemd van 'postmoderne differentiedenken' en 'a/theoesthetica.'
Taylor blijft Kiekegaard esthetisch opvoeder noemen, maar in elk geval geen
theo-estheet: 'Niet alle belangrijke negentiende-eeuwse kunstenaars, filosofen en
theologen onderschrijven het programma van de theo-esthetica. Er is 664 ten minste
66n, schrijver die weigerde de identificatie tussen kunst en religie te accepteren:
Scren Kierkegaard.' [DI 310, 314] Kierkegaard is de luis in de pets van Hegels theoesthetica en een 'pion' waarmee Taylor voortdurend schuift.
1.6 NIETZSCHE ALS RELIGIEUS ESTHEET

Er is nog een filosoof die in de loop der tijd steeds vaker opduikt in Taylors geschriften, die net als Kierkegaard te keer gaat tegen de alles nivellerende 'eenheidsobsessies' zoals die van de Hegelianen, maar die anders dan Kierkegaard w61 een
forse bijdrage heeft geleverd aan de esthetisering van het wereldbeeld en de religie;
iemand die zeker niet naadloos in het theo-esthetische ideaalplaatje van Hegel past,
maar die volgens Taylor wel als radicaal hervormer daarvan kan worden gezien:
Friedrich Nietzsche (1844-1900).
Dat Nietzsche pregnant uitdrukking geeft aan de esthetisering van het wereldbeeld is genoegzaam bekend. Taylor wijst erop dat Nietzsche in het vroege Die
Geburt der Tragodie aus der Geiste der Musik, de kunst een 'genezende tovenares'
noemt die de kunstenaar opneemt in het 'oerdne.' [AR 65-78]
Nietzsche doet echter niet mee met de Romantische verering van het scheppende
subject. Echte en oorspronkelijke kunst is volgens hem kunst die geschapen wordt
'zonder menselijke bemiddeling van de artiest.' Echte kunst is kunst waarin de
'subjectiviteit verdwijnt tot deze zicllzelf helemaal vergeten is', zodat 'de mens niet
langer kunstenaar is, maar kunstwerk geworden is.'66 Nietzsche stelt: 'Want dit moet
bovenal duidelijk zijn voor ons, tot onze vernedering en onze verrukking, dat de hele
komedie van de kunst niet voor ons, voor onze verbetering of vorming opgevoerd
wordt, ja, dat we evenmin de eigenlijke scheppers zijn van de kunstwereld.' Voor

Nietzsche is de w6reld na de dood van God een zelfscheppend kunstwerk - denn nur
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als asthetisches Phanomen ist das Dasein und die Welt ewig gerechtfertigt.
Maar is de als gerenommeerd atheist bekend staande genadeloze criticus van het
christendom Nietzsche ook een religieus denker? Ja, vindt Taylor: 'Voor een denker
die primair geassocieerd wordt met de dood van God, is de taal van Nietzsche soms
verrassend theologisch. Nietzsches "theologie" van de kunst draait Hegels vertaling
van kunst en religie in filosofie om, door de theologisch-filosofische Idee om te
vormen tot esthetische activiteit. Hegel noch Nietzsche beschouwen de dood van
God als louter negatie van het goddelijke. In tegendeel, de goddehjke creativiteit
verdwijnt slechts uit de hemel om terug te keren op aarde in een proces dat Hegel
speculatief-logisch interpreteert en Nietzsche esthetisch beschouwt. Door deze dood
en wederopstanding verschuift de locus van de creativiteit van de transcendente
66 Ontleend aan Rudolf Bernet, De toeschouwer en de goden. Schopenhauer en Nietzsche over tragedie crl

sublimatie, in E. Berns e.a. (red.), De God van de denkers en dichters. Opstellen voor Samuel IJsseling,
Amsterdam 1997, 89.
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en waardoor alles opkomt
Schepper naar een immanent netwerk van relaties waarin
en weer vergaat.' [HI 291]
Hiermee is de kern van Taylors eigenzinnige Nietzsche-interpretatie gegeven. Er
en Nietzsche.
is, op een bepaalde manier bezien, een overeenkomst tussen Hegel
dat
opperwezen
een
transcendent
van
spreekbuis
te maken
Beiden weigeren zich tot
Kierkewat
Beiden
willen, omgekeerd aan
buitenwereldse imperatieven uitvaardigt.
idealistisch esthetische
gaard betoogt, het goddelijke immanent hebben. Hegel in een
een
in
Nietzsche
esthetisch-perspectivistische eindigheidoneindigheidsmetafysica,
van een paradijs Jenseits van het hier
notie
de
met
willen
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Deze strijd tegen een transcendente ware wereld elders, tegen het 'ooit eens ergens' van het geluk, de strijd dus tegen metafysisch dualisme en platoonse dichotomieiin en disjuncties, is in menig opzicht ook Taylors strijd. Waarom?Omdat onderonze wereld volkenning van een onbereikbare ware wereld elders of Jenseits van
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gens Taylor onherroepelijk 'ongelukkig bewustzijn' met
hoofdstuk.
dat zo is en wat hij daar onder verstaat, wordt besproken in het volgende

2 Ongelukkig bewustzijn

Hegel geeft verschillende historische typologieen van wat volledig das ungluckliche,
in sich entzweites, BewuBtsein heet ' [WZ 3 158] Onder andere het jodendom, het
Rome van de Keizertijd, en het Middeleeuwse katholicisme staan er model voor. Hij
wil er echter geen historische reconstructie mee maken. Het gaat om een in uiteenlopende historische gestalten voorkomend paradigma van subjectiviteit en een specifieke vorm van werkelijkheidsverstaan, die een universele betekenis hebben en hun
historische context overstijgen.
Ongelukkig bewustzijn is Ich-spaltung. Binnen Hegels Bildungsweg in de Phanomenologie des Geistes ontstaat het ongelukkige bewustzijn telkens wanneer het
bewustzijn tot zelfbewustzijn komt, wanneer het bewustzijn zelfbewustzijn uit andersheid en wereld wint, maar tegelijk al het andere verliest en w66t laijgt van het
feit dat het nog niet daar is waar het eigenlijk zou willen zijn, zonder dat het vooralsnog ziet, hoe het daar w61 kan komen.2 Het is een 'donkere nacht moment' van
'innerlijke splitsing' en 'verdubbeling' van het zelf. Omdat het ongelukkige bewustzijn vooralsnog geen uitweg vindt uit de impasse, verricht het Sisyfusarbeid: rusteloos streeft het naar een samenvallen met zijn wezen, zonder daar ooit in te slagen.
'Het ongelukkige bewustzijn is, althans in een moment van zijn ontwikkeling, gericht op iets wat zich tegelijk onttrekt, iets wat niet tot een levende werkelijkheid
van het bewustzijn z6lf wordt. Het gaat hier om een zekerheid die haar waarheid niet
kan bereiken. Omdat het aldus alle wezenlijkheid "elders" heeft, ervaart het ongelukkige bewustzijn de eigen zekerheid als verlies van het wezen.'
'Hoewel ik vele vragen heb,' schrijft Taylor in About Religion (1999) terugblikkend op zijn oeuvre, 'gaan zij min of meer over een vraagstuk waarover ik vele jaren
aan het peinzen ben geweest: kan onvermijdelijk verlies aanvaard worden op een
manier die tot creatief engagement leidt, in plaats van eindeloze melancholie van
een nooit te beeindigen rouw?' [AR 6] Ofschoon de term zelf hier niet direct valt,
kan men in deze vraag een verwijzing zien naar Hegels notie ongelukkig bewustzijn.4 De ervaring van het ongelukkig bewustzijn is bij Taylor voor een belangrijk

1

Het concept ongelukkig bewustzijn kan men interpreteren als een toespitsing van de ruimere begrippen
vervreemding (En(fremdung) veruitwendiging (Entdusserung) en verdubbeling ( Ferdopplung). Deze
zijn op hun beurt weer verwant aan wat Taylor als sleuteltermen beschouwt van Hegels theoesthetis€he vormingwes. Entzweiung, Zerrissenheit, Zwiespalt en Trennung.
Een beknopte schets van het ongelukkige bewustzijn en de plaats daarvan binnen Hegels
Phtinomenologie des Geistes geeft Herman Berger, Mensbeeld en Godsbeeld. Over de oneindigheid
van de mens, in H. Berger e.a. (red.), Tussentijds. Theologische Faculteit Tilburg. Bundel opstellen bij
gelegenheid van haar erkenning, Tilburg 1974, 98-118. Ik heb hiervan bij de volgende schets gebruik
genlaakt.

3 Aldus Hegel-kenner Ludwig Heyde, De verieiding van een onbekende God, in E. Berns e.a. (red.), De
God van de denkers en dichters. Opstellen voor Samuel IJsseling, Amsterdam 1991,213.
4 De vraag naar God (Dieu) is bij Taylor nauw verwant met het vmagstuk van de rouw (deuil). TE 229. Dit
thema speelt ook bij Derrida. Zie Caputo TP 123, 354 noot 7 Derrida formuleert een double bind tussen
rouw en melancholie. Wanneer we geslaagd willen rouwen dienen we de dierbare overledene te
verinnerlijken, maar op hetzelfde moment dat dit lukt lopen we het gevaar de andersheid van de dode op
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deel de ervaring van de permanente terugwerping van het zelf in de eindigheid met
de daaraan corresponderende beleving van een ongeneeslijke Riss in het zelf en het
bestaan. Een (zelf)ervaring die in mijn ogen nauw verwant is met wat Heidegger de
zijnservaring als Abschied noemt: het unheimlich afwezig worden en terugtrekken
van het wezenlijke, zodat het subject tegen wil en dank de nihilistische ervaring
opdoet 'dat het met het zijn niets is.'5 Ook tegen deze achtergrond, denk ik, moet

Taylors vraag naar een uitweg uit zijn 'eindeloze melancholie' en 'rouw' geplaatst
worden.
Omdat ik het als een sleutelconcept beschouw om zijn vertaalslag van het postmoderne deconstructivisme te kunnen begrijpen, reconstrueer ik in dit hoofdstuk wat
Taylor met Hegel onder ongelukkig bewustzijn verstaat. Ik zal me niet uitsluitend
maar wel hoofdzakelijk concentreren op zijn vroege werk, uit wat ik zijn modern
idealistische periode heb genoemd. Tevens schets ik een thema dat in Taylors Hegel-interpretatie als een schaduw aan het vraagstuk van het ongelukkig bewustzijn
gekoppeld is: de specifieke uitleg die Hegel aan de kenosis en 'de dood van God'
geeft. Op deze wijze reik ik de belangrijkste theologische thema's aan waarmee
Taylor zich bezig houdt, ook in zijn latere geschriften. Zij vormen het uitgangspunt
voor het theologische programma dat hij zich aanvankelijk ten doel stelde en dat zijn
denken - zij het gemodificeerd - zal blijven bepalen: de filosofie van Hegel actualiseren in een nieuw te ontwerpen proeve van een wijsgerige (cultuur)theologie
waarin de post-Hegeliaanse Hegelkritiek is geincorporeerd.
De Hegel-duiding waarvan Taylor uitgaat om dit programma gerealiseerd te krijgen vertoont verwantschap, zal ik vervolgens laten zien, met Franse existentialistische Hegelinterpretaties en vormt als het ware een logische grondslag van Taylors
warme belangstelling voor hedendaagse Franse filosofie.
Wanneer ik Taylors existentialistische Hegel-uitleg heb gekarakteriseerd, bespreek ik aan het slot van dit hoofdstuk enkele problemen waarop een poging om
Hegels oneindigheidmetafysica te actualiseren onherroepelijk zal stuiten binnen een
moderne of postmoderne constellatie. Hier geef ik een eerste kritiek op Taylors aan
Hegel ontleende theologieconceptie en laat ik zien waarom Hegels inderdaad invloedrijke theologische basisparadigma onder hedendaags gesternte problematisch is
geworden. Deze narigheid zal in het latere werk van Taylor geregeld terug keren.
Sporen van deze post-Hegeliaanse Hegelkritiek vinden we markant genoeg al bij
Hegel z6lf. Hij blijkt een dubbelzinnig denker bij wie, wanneer men hem enigszins
tegen zijn eigen intenties in leest, een zekere onvermijdelijkheid van de tragiek van
het ongelukkig bewustzijn kan blootgelegen. Toch is dit precies de conclusie die
Taylor aanvankelijk in geen geval waar wilde hebben. De doelstelling die hij oor-

te heffen. Indien we de andersheid

willen respecteren, kunnen we echter niet geslaagd rouwen en blijft de

afstand: de melancholie.
deze tekst van Heidegger: 'Seyn ist Ereignis./ Ereignis ist Anfang./Anfang ist
Austrag./Austrag ist Abschied./ Abschied ist Seyn.' Martin Heidegger, Aus der Erfahrung des Denkens,
Gesammusgabe, deel 13,31. Bij Heidegger verwijst de uitspraak 'dat het met het zijn niets is' uiteraard
naar de ervaring van het nihilisme, die niet allereerst een falend zinvernemen van het subject inhoudt,
maar een wijze is waarop het zijn zich (als Abschied) toont. Zie Gianni Vattimo, Das Ende der Moderne,
Stuttgart 1990,23-35. Taylor bespreekt Heidegger in Altarity onder de titel 'Cleaving', waarin men een
rerniniscentie kan zien aan het innerlijk verdeelde zelf (en zijn) van Hegels ongelukkige bewustzijn. AL

5 Ik zinspeel hier op

35-58.
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spronkelijk van Hegel overnam was: alle vormen van tragische religie, van ongelukkig bewustzijn, opheffen.
Vooraf geef ik deze leeswijzer bij dit hoofdstuk: wat volgt is bedoeld als een reconstructie van de belangrijkste theologische thema's die Thylor van Hegel overneemt en niet als een min of meer volledige schets van de filosofie van Hegel. Tar
lor heeft de gewoonte zijn eigen visie onder woorden te brengen met behulp van het
letterlijke citaat. Af en toe is het verschil tussen wat Hegel schrijft en wat Taylor
stelt moeilijk aan te geven. Ik zal niet alleen naar teksten van Talyor verwijzen, maar
ook op voor hem belangrijke sleutelpassages bij Hegel zelf ingaan. Om te laten zien
dat Taylor niet de enige is die worstelt met Hegels erfenis, zal ik eveneens refereren
aan literatuur die Taylor niet direct noemt, maar die de betekenis van zijn zoekend
denkproces in de schaduw van Hegel in mijn ogen kan toelichten en verhelderen.
2.1 JOODS ONGELUKKIG BEWUSTZIJN

Als uitgangspunt van dit hoofdstuk neem ik een oudtestamentisch verhaal dat Taylor
gebruikt als een referentiepunt bij zijn vergelijkende studies tussen Hegel en Kierkegaard: Genesis 22, het verhaal over Gods opdracht aan Abraham om zijn zoon
Isaak te offeren.6 Hegel becommentarieert de akedah, de binding van Isaak, in 66n
van zijn Theologische Jugendschriften of Fruhe Schriften onder de titel Der Geist
des Christentums und sein Schicksal (1798-1800). [DT 1-22] Kierkegaard geeft een
uitleg aan Genesis 22 in 66n van zijn pseudonieme geschriften, het fameuze onder de
naam Johannes de Silentio gepubliceerde Frygt og baeven (Vrees en beven, 1843).
Hegels en Kierkegaards conflicterende interpretaties bieden volgens Taylor niet
alleen inzicht waar hun denkwegen precies uiteenlopen. Zij kunnen tevens model
staan voor de tegenpolen, de twee theologische 'basisparadigma's, waartussen het
denken van Taylor zich bl(#t afspelen.8 Kierkegaards uitleg komt in het volgende
hoofdstuk aan bod, in dit hoofdstuk concentreer ik me op Hegels interpretatie.

6 Bijvoorbeeld in het vroege essay uit 1977, Joumeys to Moriah: Hegel vs. Kierkegaard, DT 1 -22. Hegels
en Kierkegaards uitleg van het verhaal over het offer van Abraham keert vele keren terug in Taylors
werk. Ik noem slechts JS 37 e.v., 254 e.v. AL 3-11, 347-350.
7 De titel van een collectie in 1907 uitgegeven vroege ongepubliceerde geschriften. Zij hebben een andere
stijl en kleur dan Hegels latere werk, maar de grondtrekken en basisconcepten van Bijvoorbeeld in het
vroege essay uit 1977, Journeys to Moriah: Hegel vs. Kierkegaard, DT 1 -22. Hegels en Kierkegaards
uitleg van het verhaal over het offer van Abraham keert vele keren terug in Taylors werk. Ik noem
slechts JS 37 e.v., 254 e.v. AL 3-11, 347-350. zijn latere filosofie worden in deze opstellen reeds ontwikkeld. Hegel schetst aanvankelijk een volstrekt redelijke religie binnen de grenzen van de zuivere
rede alleen. Jezus was bij Hegel eerst een Kantiaanse moralist. De aanvankelijke orientatie van Hegel
op Kant blijkt bijvoorbeeld uit het opstel Die Positivitdt der christhchen Re/igion (1795/1796). Middels
het thema 'liefde' uit Der Geist des Christenmms und sein Schicksal wint hij sympathie voor het christelijk geloof mEt tot op bepaalde hoogte een zekere acceptatie van de onvermijdelijke 'historische positiviteit ' ervan. Hegels pleidooi voor nadere bemiddeling en Au9ebung van het oppositionele denken
van Kant in de christelijke religie van de liefde is een voorafschaduwing van de grondinzet van Hegels
latere filosofie, waarin de overwinning van vervreemding en tweespalt voorop blijft staan, zij het, dat
niet de liefde 'op zich', maar de speculatieve rede dan de (al)verzoenende rol vervult. Zie Inwood, A
Hegel Dictionary, a.w., 84-86.
8 De bundel Altarity (1987) bevat naast andere afbeeldingen van kunstwerken twee voorstellingen van het
offerverhaal, de bekende ets van Rembrandt ('Abrahams offer') bij het eerste hoofdstuk over Hegel en
een werk van Chagall ('Le Sacrifice d'Isaac') bij het slothoofdstuk over Kierkegaard. Taylors
pendelbeweging wordt hier ook visueel uitgebeeld.
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Hierna gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tot hem:
'Abraham.' En hij antwoordde: 'Hier ben ik.' Hij zei: 'Ga met Isaak, uw zoon,
uw enige die gij liefhebt, naar het land van Moriah, en draag hem daar, op de
berg die ik u zal aanwijzen, als brandoffer op.' De volgende ochtend zadelde
Abraham zijn ezel, nam twee knechten en zijn zoon Isaak met zich mee en
kloofde hout voor het brandoffer. Daarna ging hij op weg naar de plaats die God
hem aangewezen had. Op de derde dag zag Abraham in de verte de plaats liggen.
Toen zei Abraham tegen de knechten: 'Jullie blijven hier bij de ezel; ik ga met de
jongen daarginds heen. Nadat wij ons in aanbidding neergebogen hebben, komen
wij weer terug.' Daarop liet Abraham zijn zoon Isaak het hout voor het brandoffer dragen; zelf droeg hij het vuur en het offermes. Toen zei Isaak tegen zijn vader Abraham: 'Vader.' Hij antwoordde: 'Hier ben ik mijn zoon.' Isaak zei: 'Wij
hebben wel vuur en hout, maar waar is het offerdier?' Abraham antwoordde:
'God zelf zal wel voor het offerdier zorgen, mijn zoon.' En samen gingen zij
verder. Toen zij de plaats bereikt hadden die God hem had aangewezen, bouwde
Abraham daar een altaar, stapelde er het hout op, bond zijn zoon Isaak vast en
legde hem op het altaar, boven op het hout. Toen Abraham echter zijn hand uitstak naar het mes om daarmee zijn zoon de keel af te snijden, riep de engel van
JHWH hem van uit de hemel toe: 'Abraham Abraham!' En hij antwoordde:
'Hier ben ik'. Hij zei: 'Raak de jongen met geen vinger aan en doe hem niets! Ik
weet nu dat gij God vreest, want gij hebt Mij uw zoon, uw enige, niet willen onthouden.' Abraham keek om zich heen, en zag een ram, die met zijn hoorns in het
struikgewas vast zat. Hij greep de ram en droeg die als brandoffer op, in plaats
van zijn zoon. (Genesis 22, 1-13)
2.1.1 Religion der Erhabenheit
De wijze waarop Hegel dit verhaal uitlegt is volgens Taylor paradigmatisch voor
Hegels visie op de joodse religie en voor het ongelukkige bewustzijn dat in deze
religie schuil gaat. Blinde gehoorzaamheid aan een door een puur transcendente God
opgelegd heteronoom gebod voert bij Abraham de boventoon en liefde lag buiten
zijn macht, zelfs de liefde die hem zou weerhouden zijn zoon te offeren. Over Abrahams gehoorzame bereidheid zijn zoon te offeren schrijft hij in Der Geist des
Christentums und sein Schicksal: 'Slechts liefhebben kon hij niets; zelfs de enige

liefde die hij had, de liefde voor zijn zoon en zijn hoop op nakomelingenschap, de
enige wijze waarop hij zijn bestaan kon uitbouwen, de enige vorm van onsterfelijkheid die hij kende en verhoopte, kon hem niet te neer drukken en zijn van alles distantie nemende gemoed verstoren, wat eens zo ver ging, dat hij ook zijn enige liefde
vernietigen wilde, en zijn gemoed slechts tot rust werd gebracht door de zekerheid
van het gevoel dat liefde nooit zo sterk kan zijn om het onmogelijk te maken zijn
geliefde zoon met eigen hand te slachten.' [WZ 1 279]
Abrahams geloof representeert bij Hegel een vervreemd werkelijkheidsverstaan,
een verkeerd zelfbegrip, een onwezenlijk metafysisch dualisme en een liefdeloze
Godsvoorstelling. Hij is de verpersoonlijking van autoritaire, hardvochtige, wettische en onderdrukkende religie, door Hegel 'positieve religie' genoemd. Religie
wordt 'positief genoemd wanneer zij niet rationeel gerechtvaardigd wil of kan worden (positief staat dus tegenover 'rationeel', niet tegenover 'negatief). Positieve
religie legt dogma's, rituelen en regels op, die alleen maar worden aanvaard omdat
ze voorgeschreven worden door een externe aardse of goddelijke autoriteit en niet
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omdat zij aansluiten bij de leefwereld en gebruiken van haar aanhangers en daarmee
als rationeel gerechtvaardigd (kunnen) gelden.9 Uitgedrukt in termen van de in het
vorige hoofdstuk omschreven theo-esthetica: 'positieve religie' is een specifieke
vorm van antagonistische religie, geen religie rond de ervaring van de innerlijke
teleologie, harmonie en schoonheid.

Hegel 'kwalificeert de joodse religie als die Religion der Erhabenheit. (..) De
God die zojuist nog besloten lag in de natuur, wordt in de joodse religie gezien als
een hoge 'verheven' macht die zich van de natuurlijke werkelijkheid heeft losgemaakt zozeer dat Hij tegenover de werkelijkheid staat. De joodse God neemt geen
gestalte in de werkelijkheid aan. En aangezien God d6 werkelijkheid is, wordt wat
wij werkelijkheid noemen gedegradeerd tot schijn. Dat bepaalt de verhouding van de
mens tot God: het is een knecht-heer verhouding. De joodse religie, zegt Hegel, is de
harde godsdienst van de onderworpenheid. God is "verheven" in een verheven zelf,10
genoegzaamheid, hoog boven mens en wereld.
2.1.2 Griekse schoonheid
Geheel volgens de code van romantisch-idealistische 'theo-esthetica' plaatst Hegel
dit liefdeloze en vervreemde geloof van Abraham in Der Geist des Christentums und
sein Schicksal in een heilshistorisch totaalplaatje volgens het beproefde grondpatroon (1) primaire paradijselijke Griekse harmonie en schoonheid (2) zondeval,
verlies, en scheiding met name in en door wettisch joods geloof en (3) verzoening
dankzij Christus en zijn boodschap van liefde.
Hegel begint met een gegeven dat in vele mythische verhaalschema's terugkeert:
66ns was er eens een oerramp die een einde maakte aan oerharmonie die er v66r alle
mensenheugenis was. Een alles ruinerende zondvloed bracht ein ti€fes Zerreissen.
Na deze schok schetst Hegel drie mogelijke reacties: een Griekse, een joodse en een
christelijke die hij in een dialectische ontwikkelingslijn plaatst. Waar deze op neerkomt vat Talyor kernachtig samen: 'Wat de Griek genoot en de jood verloor, wint de
christen terug.' [Al 5]
Wat genoot de Griek? Herstelde harmonie, luidt het romantisch angehauchte
antwoord van Hegel. Van de situatie voor de 'oerramp' zijn slechts zeldzame 'donkere sporen' (dunkle Spuren) over, onder andere in het verhaal van het Griekse
'schone paar' Deukalion en zijn vrouw Pyrra." Zij vertegenwoordigen meteen ook
de Griekse reactie nd de zondvloed. Zij waren de mensheid tot voorbeeld door op9 In Hegels beschrijving van het joodse geloof, die hierna volgt, komen Hegels bezwaren tegen 'positieve

religie' uitgebreid aan bod. Talyor bespreckt dit thema in ./S 36-37.
" Uit Herman Berger, Ik noem het God, Rejlecties bij Luc Ferry, L'homme-Dieu ou le sens de la vie,
1998,98.
" Tilburg
'Deukalion vormde met zijn vrouw Pyrra het enige mensenpaar dat om zijn vroomheid gespaard bleef,
toen Zeus het goddelijke mensengeslacht verdelgde door de zondvloed. Op raad van zijn vader
Prometheus had hij een schip gebouwd, waarmee hij veilig op de Parnassos belandde (zoals in het
Bijbelse zondvioedverhaal Noachs ark op de berg Ararat). Een orakel raadplegend, wat hun te doen
stond, kregen Deukalion en Pyrra de raad om "de beenderen van hun moeder" achter zich te werpen.
Zij begrepen dat hiermee de stenen van de (moeder)aarde bedoeld werden, en volgden de raad van het
orakel op. De door Deukalion geworpen stenen werden mannen, die door Pyrra geworpene vrouwen.'
P. Reimer Prisma woordenboek der klassieke oudheid Utrecht 1959,9' druk 1977, 56. In A/tarity
ontleent Taylor aan Derrida de gedachte dat dit schone Griekse paar het omgekeerde beeld is van
Medusa en van de koude 'versteende' joodse religie. Mensen worden niet in steen veranderd, maar
stenen juist in mensen. AL 6.
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nieuw 'vrede te sluiten met de wereld en de natuur', zij lieten de mensen 'hun nooddruft en vijandigheid vergeten' en leerden hen 'opnieuw vreugde en genoegen te
vinden in het bestaan'. Uit herwonnen liefdeskracht sloten zij vrede met de natuur,
werden zij stamouders van de schonere volkeren, en maakten zij hun tijd tot 'moeder
van een nieuwgeboren natuurlijk leven waarin de bloesem van de jeugd behouden
werd.' [WZ 1 276-277]
Deze verloren harmonische Griekse religie van de schoonheid is het paradigma
van wat Hegel waarachtige 'volksreligie' (Volksreligion) noemt. Ze is het tegendeel
van het 'fetisjisme' dat hij kenmerkend acht voor 'positieve religie'. Er werden in de
Griekse 'volksreligie' geen aan de menselijke zelfervaring en leefwereld vreemde
dogma's, regels, riten en kerkelijke conventiedruk opgelegd. De ideale Griekse
religie was harmonisch verweven met het gewone leven, met de gebruiken en feesten van het volk. Er werd beroep gedaan op mddr dan de rede alleen, de hele mens
werd aangesproken, ook de emoties en de verbeeldingskracht. Religie behoorde op
natuurlijke wijze tot het menselijke zelfverstaan, en behoefde daarom geen bijzondere uitdrukking in een speciale of aparte geloofsact. De Griekse religie was een religie van de politieke vrijheid en had het karakter van een spontane en onmiddellijke
harmonie van het individuele en het algemene. De goden waren niet transcendent,
ondoorgrondelijk en heerszuchtig, maar goedwillend. Zij bewoonden en beschermden de steden. Religie was nauw verweven met de Griekse zedelijkheid, met de
schoonheid van de Griekse kunst, en met de harmonie en sereniteit van het leven
van de Grieken. Als jongeling heeft Hegel met Schiller, Herder, Holderlin en andere
leden uit de Jena-kring verlangd naar het herstel van de Griekse ideale religie van de
harmonie en schoonheid. 12
2.1.3 Joodse 'Misklang'
De oorspronkelijke Griekse schoonheid en de herwonnen oorspronkelijke harmonische naYviteit konden niet blijven. Het zegel van de spontane Griekse harmonie werd
onherroepelijk gebroken door de joodse vijandige reactie op het geschonden vertrouwen van de mensheid in de werkelijkheid. Nimrod en Noach vertegenwoordigen
deze joodse animositeit op twee verschillende wijzen. Nimrod zo: God zou dezelfde
streek niet nog eens kunnen uithalen want Nimrod, een sterke man en krijger, bouwde een toren ongenaakbaar voor de golven. Hij pleegde zo wraak voor de dood van
zijn voorouders en overtuigde de mensen ervan dat ze al het goede zelf verworven
hadden middels dapperheid en kracht. Door middel van geweld vestigde hij in korte
tijd een tirannieke heerschappij. Hij dwong de wantrouwige van elkaar vervreemde
mensen, die zich over de aarde wilden verstrooien, bij elkaar te blijven. Van nieuwe
verzoening van mens en natuur en van hersteld vertrouwen van de mensen onderling
was geen sprake. [WZ 1 275-276] In tegenstelling tot de schone geest der Griekse
schoonheid, harmonie en verzoening, vertegenwoordigt de joodse reactie distantie,
verdeeldheid, bestendigde vijandigheid ten opzichte van de natuur en voortdurende
onenigheid tussen de mensen.
Noach werd gedreven door hetzelfde verlangen naar macht over de natuurkrachten als Nimrod, maar gaf er een andere uitdrukking aan. De ark van Noach kan ge-

12 Inwood, A Hegel Dictionag, a.w., 84. Taylor bespreekt de liefde van de jonge Hegel voor levende

volksreligie in JS 32-41.
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zien worden als een vroeg product van de wil om de natuur technisch te beheersen
en te gebruiken. Noach bouwde zijn wereld weer op via zijn eigen reflectie, via wat
Hegel een gedachtes Ideal noemt. 'Tegen de vijandige macht beschermde Noach
zich door haar en zichzel f aan iets nog machtigers te onderwerpen.' [WZ 1 276] Dit
gedachte ideaal maakte hij 'tot een (reeel) zijnde, waar hij vervolgens alles tegenover plaatste als het gedachte, dat wil zeggen, als het beheerste. Dit (reele) zijnde
beloofde hem de hem dienende elementen binnen de perken te houden, zodat geen
watervloed de mensheid nog zou kunnen vernietigen.' [WZ 1 275] In feite, meent
Taylor, formuleert Hegel hier wat later in de projectietheorie van bijvoorbeeld Feuerbach en Freud terugkeert. In het godsbegrip legt de mens zijn eigen nooddruftig
wezen, hij zoekt in de Godsgedachte bevrediging voor zijn verlangens en compensatie van zijn eigen beperktheid en eindigheid. [DT 4, 19 noot 8]
Abraham maakt de implicaties van Noach's keuze expliciet. Zijn hele leven is
getuigenis van volstrekte toewijding aan het 'gedachte ideaal' van een radicaal
transcendente, alle werkelijkheid beheersende Heer(ser). Hij was serviel dienaar van
deze idee, maar kreeg er ook iets voor terug: hij kon zich er tegelijk in verheugen
speciaal bij zijn ideaal (lees God) in de gunst te staan. [WZ 1 279] Abrahams 'beheersingswil' en 'zelfhandhaving' worden bemiddeld door een puur exclusieve
relatie met God als beheerser van de natuur en de geschiedenis. Omdat hij onderdeel
van de door God geschapen orde is, is hij volstrekt ondergeschikt aan de gans andere
God waarvan hij absoluut afhankelijk is. Zijn positieve en exclusieve relatie met de
goddelijke Heer(ser) wordt betaald met onvoorwaardelijke gehoorzaamheid en een
negatieve relatie tussen het ik en de wereld. De prijs die de jood Abraham voor zijn
heerschappij over de natuur moest betalen was de binding aan een transcendente
Heer die van het individu onbeperkt willekeurig wat kan vragen.
In dit kader interpreteert Hegel Gods opdracht aan Abraham zijn zoon te offeren.
Slechts uiterste (zelf)negatie, blinde bereidheid alle hechting en binding door te
snijden en differentie te handhaven, wanneer de gans Andere dat gebiedt, was Abrahams methode om zijn volstrekte toewijding tot God te bevestigen. In tegenstelling
tot de schone Griekse harmonie (Einklang) is in het jodendom volgens Hegel sprake
van permanente lelijke dissonantie (Misklang).De scheidslijnen die het joodse leven
splijten komen voort uit een unubersteigbaren Kluft tussen het goddelijke en menselijke. [WZ 1 381]Voor joden is God radicaal anders, volstrekt transcendent en een
complete exteroriteit. Het heilige was, meent Hegel 'eeuwig buiten hen, ongezien,
ongevoeld'. [WZ 1 285]
Abrahams geloof isoleert hem van andere personen, dwingt hem een dwalende
nomade te worden zonder Heimat, brengt hem in oppositie met de natuur en vervreemdt hem van zijn geliefden. 'Voor de joden', zegt Hegel, 'is God geen waarheid, maar een gebod, geen vriend maar een heerser over hun serviele ziel.' Om zijn
exclusieve relatie met God en het daaruit voortkomende verschil te handhaven hield
Abraham hardnekkig vast aan zijn eigenheid en afzondering en sneed hij de banden
die hij met andere mensen en volken aanging telkens door. De eerste daad waarmee
hij tot 'stamvader van een natie' wordt is een afscheiding (Trennung) waarmee hij
'het geheel der betrekkingen waarbinnen hij tot dan toe geleefd had met mensen en
de natuur, de schone betrekkingen uit zijn jeugd (Jozua 24, 3) van zich af wierp'
(stieB er von sich). [WZ 1 277] De kern van het jodendom van Abraham is voor
Hegel: der Geist, sich in strengen Entgegensetzung gegen alles fest zu halten. \WZ 1
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277-278] De jood wil en mag zich niet laten domesticeren. Hij blijft obstinaat
Fremdling auf Erden
Daarog stelt Taylor, wordt Abraham door Hegel geduid als een figuur van uiterste vervreemding. De kloof tussen mens en zijn sociale en natuurlijke wereld wordt
niet geheeld, maar verbreed. Ook de hechte relatie met God is een moment van vervreemding, omdat God puur anders is en blijft in volstrekte oppositie met eindige
individuen. Het zelf raakt in deze relatie met God in feite van zichzef vervreemd. En
in de onmogelijkheid volledig tegemoet te kunnen komen aan de geboden van de
Heer, wordt de gelovige schuldig. Hij is nooit wat hij zou moeten zijn. Realiteit en
idealiteit botsen voortdurend op elkaar in het innerlijk van de persoon, waardoor de
spanning die de gelovige wil overwinnen, verinnerlijkt wordt voortgezet. DAt is,
meent Taylor, wat Hegel later in de Phdnomenologie des Geistes 'ongelukkig bewustzijn' gaat noemen.
'Zelf tegenover de natuur, zelf tegenover andere individuen, zelf tegenover God,
zelf tegen zichzelf - ongelukkig bewustzijn' is bij Hegel 'het lot van het Abrahamitische geloof. [DT 6] De joodse Godsverhouding is een relatie waarin de mens zich
gefixeerd aan het goddelijke opponeert en bijgevolg wegzakt in de pijn van de eigen
wezenloosheid in het zijn. Taylor citeert de Franse Hegel-kenner Jean Hyppolite om
dit onto-theo-logische dualisme van het joodse ongelukkig bewustzijn nader te typeren: Het 'plaatst essentie aan gene zijde van de existentie en God buiten de mens.
Door de dualiteit van deze tegenpolen te onderkennen sta ik aan de kant van het
niet-essentiele. Ik ben een puur niets; mijn essentie is transcendent. Maar dat mijn
essentie niet in mij is, maar buiten mij geplaatst is, houdt noodzakelijk een poging
van mijn kant in mijzelf met mijzelf te verenigen en mij te bevrijden van het nietessenti8le. Het menselijke leven is bijgevolg een onophoudelijke inspanning bij
zicllzelf te geraken. Maar deze inspanning is tevergeefs, omdat onveranderlijk bewustzijn a principio als transcendent is geponeerd.' 13 [DT 6] Kortom: 'Voor Abraham was "melancholie, ongevoelde eenheid de hoogste realiteit".'[DT 6 JS 40 WZ 1
286]

2.2 CHRISTENDOM, SCHOONHEID EN LIEFDE

Dit Abrahamitische ongelukkige bewustzijn krijgt van Hegel niet het laatste woord.
Het opstel Der Geist des Christentums und sein Schicksal is volgens Taylor 'de
eerste significante anticipatie op Hegels rijpe positie.' [DT 3] Anders gezegd, het is
een vroege proeve van Hegels absoluut-idealistische 'historisering', 'systematisering' en 'onto-theo-teleo-logisering' van de Kantiaanse Idee der schoonheid. Daarin
staan, hebben we in het vorige hoofdstuk gezien, 'organische harmonie', 'doelloze
doelmatigheid' en 'innerlijke teleologie' voorop.
Welnu, Hegel bedient zich in zijn theologische jeugdgeschriften uitbundig van
organische schoonheidsmetaforen om de gefixeerde tweespalt van het joodse ongelukkige bewustzijn te boven te komen. En hij projecteert alles wat in zijn ogen verkeerd, lelijk, disharmonisch en conflictueus is aan religie op het jodendom De kern
van zijn bezwaren komt hierop neer: de jood mist de verzoenende Anschauung der
Liebe en Genu# der Schonheit. De jood houdt niet van schoonheid; eigenlijk is het

13

Jean Hyppolite, Genesis and Structure

ofHegel's Phenomenology OfSpirit, Evanston 1974,521.
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genoeg om te zeggen, want het houdt hetzelfde in, 'hij heeft niet lief."4 In dergelijke
staat, schrijft Taylor, 'zucht de gelovige pelgrim, rondzwervend in een vreemd land,
onder de "oneindige smart" van scheiding en verlies, en kan hij slechts "hunkeren"
naar eeuwigdurende vrede en verzoening.' [JS 41]

2.2.1 Christelijke ophejfing van het ongelukkige bewustzijn

Maar zie, vanuit de la:ochten van de meest vervreemde en vervreemdende religie,
gloort er een dialectische omslag. Deze krijgt gestalte via Jezus Christus. Jezus,
meent Hegel 'streed niet tegen slechts een decl van het joodse lot, (..) maar plaatste
zich er geheel tegenover; was dus zelf erboven verheven en probeerde zijn volk
erboven te verheffen.' [WZ 1 317] Jezus representeert in de Bergrede een uber Moralitat erhabene Geist die niet de pure achting voor de wetten predikt, 'maar datgene
aanwijst, wat hen vervult, doch als wetten opheft.' [WZ 1 324] Terwijl het Jodendom een negatie van de primordiale (Griekse) eenheid en harmonie is, proclameert
Jezus de negatie van deze negatie, waardoor het zelf en de ander, het ik en God weer
verzoend kunnen worden in een nieuwe harmonisch-organisch verhouding naar
analogie van het romantisch-idealistische schoonheidsideaal. Van de joodse Misklang maakt Jezus schone Einklang. 'Alle door Abrahams geloof bestendigde disharmonieen zijn overwonnen door de religie van Jezus.' [DT 8]
Gods incarnatie in Christus en zijn boodschap van liefde vervullen de wetten en
komen deze te boven. De schone innerlijke teleologie van de organisch-harmonieuze
liefde is dus het vertrekpunt van Hegels denken, het eerste model van de Atihebung
en het principe waarmee hij voor het eerst de dialectische structuur van alle werkelijkheid blootlegt. Liefde oppositioneert zich aan de joodse oppositie en onderwerpt
de joodse negatie aan een negatie. 15 [DT 10]
Immers, iemand die liefheeft wil zijn verplichtingen nakomen; verlangen en
plicht staan dan niet meer antagonistisch tegenover elkaar. In de liefde raakt een
persoon geheeld, omdat het 'ik wil' en 'gij zult' verzoend zijn in het zelf. Liefde
moet dan wel ruim worden opgevat. Het is geen simpel intersubjectief fenomeen,
maar een alles dragend en schragend goddelijk principe. Liefde is de 'modificatie
van het leven', schrijft Hegel, waarbij 'leven' niet de som is van wat zich biologisch
voordoet, maar het dragende dat in al wat leeft 'inwoont' (west) en waarin al het
I6
levende wortelt: 66n leven waarin die vielen Lebensgesmlten einklingen.
Aldus plaatst Hegel tegenover de gedesacraliseerde wereld van de joodse religie,
in de lijn van de Romantiek, een gesacraliseerde kosmos die vervuld is van de alomtegenwoordigheid van God die liefde is. God is dus niet zuiver transcendent aan
de wereld, maar immanent in het wereldproces aanwezig en werkzaam. Voor het
individu betekent dat, stelt Taylor, dat Jezus het individu niet opriep tot terugtrek14 Vergelijk ook Jacques Derrida, Glas, Paris 1974, 5Oa. Derrida geeft hier commentaar op Hegels
theologische jeugdgeschriften waaronder Der Geist des Christentums und sein Schicksa/, dezelfde
teksten dus die het vertrekpunt hebben gevormd van Taylors theo-esthetische project.
15 6
In his completed system, spirit and reason play a role strictly parallel to the notion of love in the early

writings. The telos of Hegel's entire philosophical endeavor is precisely the reconciliation prefigured in
the analysis of love.' DT 19 noot 17.
16
Hegel dacht bij het woord liefde niet aan puur Platoonse liefde. Het thema liefde wordt door Hegel
aanvankelijk in het gezinsverband van een vereniging van man en vrouw gevat, dat als resuitaat van die
vereniging een nieuwe eenheid, het kind, oplevert. Zie, Entworfe Ober die Religion und Liebe,
(1797/98) WZ 1 248-249.
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king uit de wereld, maar juist aanspoorde zich met het lopende proces van de wereldontwikkeling in te laten. Verzoening is onmogelijk zonder het herstel van de
eenheid met de natuurlijke determinanten van het bestaan. De mens kan zijn zelfzijn slechts voltrekken in actieve omgang met wat niet van de orde van de geest is.
[DT 8]
Maar dat is nog niet alles. Tegenover Abrahams individualisme, dat zelfidentiteit
wil handhaven door zich strikt tegen andersheid af te zetten, plaatst Hegel een individualiteit die door en door sociaal en relationeel is. De liefde maakt duidelijk dat de
geYsoleerde identiteit niet de ware identiteit kan zijn. Waarachtige zelfidentiteit is
pas mogelijk in de relatie met anderen. In de liefde blijven individuen weliswaar van
elkaar verschillen, maar ze zijn elkaar met langer totaal vreemd en ze staan niet
langer abstract tegenover elkaar. Elke afzonderlijke minnaar is een orgaan in een
levend geheel. En dit geheel 'is niets anders dan de relatie zelf De leden, in dit geval de geliefden, dragen hun relatie, maar w6rden tegelijk ook door de relatie gedragen. Orgaan en organisme, geliefden en liefde, relata en relatie, hebben geen onafhankelijke realiteit, maar leven slechts in en door elkaar.' [DT 9] Derhalve is zelfrealisering slechts mogelijk via de bemiddeling van en verzoening met het eigen tegendeel, met de Andere en de ander, met wat het subject zelf (nog) niet is. Op formule gebracht: elk subject is een eenheid van identiteit en alteriteit waarbij de relatie
tot de ander tegelijk ook een relatie tot zichzelf is. 'Deze eenheid is niet statisch,
maar dynamisch. Ze is in de voltrekking. Het ik is betrekking tot zichzelf in het zich
betrekken op het andere/de andere. Het is bij-zich-zelf-zijn-in-het-andere. Het is
'Ich, das Wir, und Wir, das Ich ist ', dat wil zeggen geest.'17 [JS 193]
Het ingewikkelde aan deze notie is dat het interrelationele tegelijk de bron is van
eenheid en scheiding. Liefde is het wonder waardoor twee den kunnen worden zonder de dualiteit volledig teniet te doen. Liefde gaat voorbij aan de categorieen objectiviteit en subjectiviteit en maakt de essentie van het leven actueel en reeel door de
differentie in de eenheid te bewaren. In de liefde zijn dus zowel de differentie als de
eenheid van de individuen voorondersteld. Daarom kan Hegel zeggen dat verzoening met zichzelf altijd bemiddeld moet worden via verzoening met de ander. Zelfidentiteit en zelf-relatering aan de ander, zijn onafscheidbaar en niet los verkrijgbaar. Ze zijn in het verschil hetzelfde. Vrijheid in de relatie, en niet vrijheid van de
relatie, is volgens Hegel pas de echte vrijheid waarin heteronomie kan worden omgezet in autonomie. Eenheid in de liefde is eenheid die de distinctie handhaaft en
distinctie die eenheid genereert. Eenheid is dan veelheid op zijn best, de waarachtige
rijke en volle eenheid zonder verscheurdheid en vervreemding. Kortom, het wonder
van de liefde is het wonder van de identiteit-in-de-differentie, van de levende gemeenschap van het Koninkrijk Gods. Wat Jezus het Koninkrijk Gods noemt, is volgens Hegel, 'de levende harmonie van de mensen,' hun broederschap in God die
liefde is, waardoor zij niet langer een verzameling vormen, maar een gemeenschap,
waardoor zij nicht mehr nur gleich, sondern einig sind. \WZ 1 393-394] Faithful
communion vindt Taylor, daar gaat Hegel ten slotte om. [DT 9-10 JS 120]

17

Deze bondige formulering ontleen ik aan Heyde, De maat van de mens, a.w., 102. Het Duitse citaat
komt uit Hegels Phanomenologie des Geistes, WZ 3 145.
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2.2.2 Antisemitische bitterheid

'Het moet helder zijn', schrijft Taylor in 1977 in het opstel Journeys to Moriah, 'dat
Hegel gelooft dat de joodse en christelijke noties van God en van de relatie van God
met het zelf, polaire opposities zijn.' Zonder daar echt een punt van te maken merkt
hij in een voemoot op, dat Hegel 'soms als een Marcioniet klinkt.' [DT 10, 16 noot
16] Hij gaat hier vrijwel terloops bijna vergoelijkend voorbij aan een heikele kwestie. Hegel heeft Taylors oren blijkbaar bedrogen, want de Marcionitische ondertoon
bij Hegel verraadt weldegelijk een Misklang, geen joodse, maar een Hegeliaanse.
Want dan gaat 66n van Taylors presumpties niet op, namelijk dat Hegel de orthodoxie trouw zou zijn gebleven. Ondanks de pijnlijke geschiedenis van het antisemitisme, waaraan de christelijke kerken hebben bijgedragen, gelden pogingen om het
christendom en de christelijke geschriften van alle 'joodse smetten' te zuiveren
vanaf de tweede eeuw reeds als een te verwerpen optie.
Hegels loftied op de zuivere en harmonische liefde bevat nog een 'valse toon'
waarover Taylor in Journeys to Moriah met geen woord rept, maar die hij later,

wanneer hij zich de Hegel-kritiek van Derrida eigen heeft gemaakt, in Altarity uit
1987, luidruchtig ten gehore brengt.19Aanvankelijk maakt Taylor zich niet zo druk
over de 'antisemitische bitterheid' waarmee de jonge Hegel de jood aanvalt in Der
Geist des Christentums.20 Van Jacques Derrida zal Taylor leren dat Hegels jeugdige
Grieks-christelijke hymnen op de schoonheid, de liefde en het organische leven,
lelijke aantijgingen bevatten tegen de joden, waarmee Hegel het ' farizeYsme' dat hij
aan de kaak zegt te stellen, z6lf reproduceert.2'Hij blijkt de christelijke boodschap
van liefde tot de naaste (inclusief de vijand) geenszins ernstig te nemen. Hegels
'Rijk Gods' is gegrondvest op xenofobie, want hij trekt enorme muren op tussen
binnenstaanders en buitenstaanders, bekenden en vreemden, christenen en joden. Hij
vergelijkt de joden letterlijk met drek, met uitwerpselen:
'Hoe hadden zij aan een mens iets goddelijks moeten herkennen, zij, de armzaligen, die in zichzelf slechts het bewustzijn van hun erbarmelijkheid en diepe slavernij, van hun tegenstelling tot het goddelijke, het bewustzijn van een niet te overstijgen klooftussen het goddelijke en menselijke bestaan, met zich meedroegen? Alleen
de Geest herkent de Geest; zij zagen in Jezus slechts de mens, de Nazarener, de
timmermanszoon, wiens broeders en familie onder hen leefden; dat was hij helemaal, meer kon hij ook niet zijn, Hij was slechts iemand zoals zij, en zij voelden zelf
dat zij niets waren. Zijn poging om hen het bewustzijn van iets goddelijks te geven
moest wel stuklopen op de menigte der joden; want het geloof aan iets goddelijks,
aan iets groots, kan met in de drek (Kote) wonen.'22 [WZ 1 381 AL 9 TE 253 noot
28]

Bij Hegel gaat er iets mis met de liefde tot degene die niet tot de 'christelijke binnenkring' behoort. Wat? Jezus lijkt er in het evangelie helder over: 'Jullie hebben
' Bernard Lohse Epochen der Dogmengeschichte Berlijn 1983, 35-37.
19 Zie Taylor, Conception, het eerste hoofdstuk van Altarity.
Jean-Fran ois Lyotard, Heidegger et Yes juiB ', Paris 1981,135. Nederiandse vertaling HeWegger en

20

'dejoden', Kampen 1990.
21 Over Hegels jeugdige minachting voor de joden zie ook Caputo TP 243.
Hegel laakt voorts de joodse 'dierlijke gelatenheid' en hun 'volkomen lelijkheid en passiviteit.' WZ 1
294. Hij concludeert dat 'de grote tragedie van het joodse volk geen Griekse tragedie is en angst, noch
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medelijden kan opwekken.' WZ 1 297.
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gehoord dat er gezegd is: U zult uw naaste heBebben en uw v(jand haten. Maar ik
zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie je vervolgen dan zijn jullie kinderen
van je Vader in de hemel, want die laat de zon opgaan voor slechten en goeden, en
Hij laat het regenen over de rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als je liefhebt
wie jou liefheeft, welk loon verdien je dan? Doen de tollenaars dat ook niet? Als je
alleen je broeders groet, wat voor bijzonders doe je dan? Doen de heidenen dat ook
niet? Jullie zullen dus onverdeeld goed zijn, zoals jullie hemelse Vader onverdeeld
goed is.' (Matteus 5,43-48)

2.2.3 Kant als lelijke jood

Behalve de joden maakt Hegels 'liefde' n6g een slachtoffer. Hij breekt in Der Geist
des Christentums met zijn aanvankelijke orientatie op Kant. Hij doorspekt zijn antijoodse retoriek met depreciaties van het Kantiaanse denken. Taylor schrijft: 'Hij
suggereert zelfs dat de Kantiaanse moraliteit een verlengstuk is van de geest van het
Kant z6lf evenmin
jodendom.' [DT 7] Deze kritiek op Kant is opvallend, omdat
23
sympathie koesterde voor het 'starre' en 'wettische' jodendom.
Kant geeft eveneens een kort commentaar bij Genesis 22 in een voetnoot bij Der
Streit der Fakulttiten (1798) waar hij de stelling verdedigt dat de mens nooit direct
empirisch-zintuiglijk kennis kan nemen van God. Toch waren er ook in Kants tijd
allerhande religieuze zieners, Schwarmer en 'mystagogen' noemt hij hen, die meenden t6ch een directe boodschap van Gods stem zelf vernomen te hebben. Dat moge
zo zijn, vindt Kant, maar wanneer die stem iets influistert, 'dat de morele wet tegenspreekt dan mag de verschijning nog zo majestueus zijn en een overschrijding lijken
van de hele natuur, dan nog moet deze voor een vergissing worden gehouden.' In de
voemoot noemt hij het offerverhaal van Abraham: 'Als voorbeeld kan de mythe van
het offer dienen dat Abraham op goddelijk bevel door slachting en verbranding van
zijn enige zoon wilde brengen (het arme kind droeg ontwetend nog zelf het hout
aan). Abraham had deze vermeende goddelijke stem moeten antwoorden: 'Dat ik
mijn goede zoon niet moet doden, is heel zeker; maar dat Gij, Gij die mij verschijnt,
God zou zijn, daar ben ik niet zeker van en kan dat ook niet worden, ook al zou het
vanuit de (zichtbare) hemel worden uitgebazuind (wenn sie auch vom (sichtbaren)
,24
Himmel herabschallte)
Voor Hegel echter is Abraham niet alleen verwerpelijk omdat hij zijn zinnen laat
begoochelen en in alle onredelijkheid de categorische imperatief vergeet, maar
vooral omdat hij, net als Kant zelf, de pointe van de christelijke incarnatiegedachte
mist. Weliswaar is de positie van Kant niet identiek aan die van Abrahams jodendom. Hij wilde de afhankelijkheid van het autoritaire dogmatische geloof en de
heteronome legaliteit immers tegengaan met een redelijk geloof en een autonome
moraal. Maar de menselijke (zelf) vervreemding, vindt Hegel, wordt daar nog niet
mee opgeheven en de vrijheid is er nog niet mee gerealiseerd. 'Het essentiele ver23

Monotheysme zegt volgens Kant nog niets over het morele gehalte van een volk. Volgens Kant ontbeert
de joodse religie het juiste morele gehalte. Hij formuleert drie doorslaggevende bezwaren tegen het
joodse geloof: (a) de pure uiterlijkheid van de joodse wet die theocratische politieke afhankelijkheid
afdwingt; (b) het moreel verwerpelijke joodse beloning - en strafsysteem, Klugheitsmittel waarmee
beloning en straf op komende generaties wordt overdragen en aldus blijvende volgzaamheid zeker
wordt gesteld; (c) de heilsparticularistische idee dat de joden het enige en uitverkozen volk zijn. Zie
Thorn, Einleitung, in Kant, Schriften zur Religion, a.w.,63.
24 Immanuel Kant, Der streit der Fakultdten, Hamburg 1959, Felix Meiner, 62.
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schil tussen de heteronome gehoorzaamheid van Abraham en het autonome gedrag
van de Kantiaanse moralist is niet dat de eerste zich aan slavernij onderwerpt, en de
laatste vrij is, maar dat de eerste zijn Heer buiten zichzelf heeft en de laatste in zichzelf.' [DT 7] In de Kantiaanse Moralitat blijven allerhande opposities voortbestaan:
particulariteit tegenover universaliteit, neiging tegenover plicht, verlangen tegenover
behoren, passie tegenover de rede, zelf tegenover zichzelf. Kortom: Es fehlt das
25
Negative, das aufgehoben Sollen, das nicht begrijfen ist.
Kants denken heeft de oppositie tussen mens en natuur niet verzoend maar slechts
verinnerlijkt en is aldus een uiting van ongelukkig bewustzijn. Evenmin als Abraham slaagt Kants abstracte verstandsfilosofie erin de identiteit en het verschil samen
te denken zoals Hegels speculatieve Fernunft deze denkt. Ook Kant mist met zijn
gefixeerde opposities de diepere betekenis van Jezus' antilegalistische boodschap
van levende, organische en schone liefde waarin de vervulling van de wet plaatsvindt. De morele wet vraagt niet om uitwendige gehoorzaamheid, maar moet door
vrije aanname concreet en algemeen verwerkelijkt worden in wat Hegel Sittlichkeit
noemt. Zo komt Kant bij Hegel t6ch in het joodse kamp terecht als protagonist van
een, zoals Caputo het uitdrukt, 'formele, abstracte, buiten-wereldse, onvruchtbare,
dode, woestijn-achtige, in 66n woord samengevat, Abrahamitsische religie.' [TP
237]

2.3

CHRISTELIJK ONGELUKKIG BEWUSTZIJN EN HAAR OPHEFFING

Het jodendom is een lelijk en doods moment, dat weliswaar dialectisch noodzakelijk
en dus onmisbaar was, maar de schone christelijke verzoening der tegenstellingen
heeft het volgens Hegel overwonnen. Dat wil echter niet zeggen dat het beeld van de
zelfgenoegzame ver boven de mens en wereld verheven volstrekt transcendente God
helemaal vreemd is aan het christendom zelf. In de Phtinomenologie des Geistes
schetst Hegel zijn notie ongelukkig bewustzijn aan de hand van het Middeleeuwse
katholicisme.
Binnen de Middeleeuwse constellatie vond vervolgens een extreme scheiding
plaats tussen het heilige en profane. [JS 120] Het Middeleeuwse geloof kenmerkt
zich door ascese, wereldmijding en onderworpenheid aan een starre bovennatuurlijke orde en autoritair kerkelijk gezag. Het goddelijke, universele, essentiele, absolute
en onveranderlijke aspect, dat de mens naar Hegels opvatting impliciet doch wezenlijk eigen is, werd door de Middeleeuwse christen puur buiten het subject geplaatst
en op een zuiver transcendent Opperwezen geprojecteerd. Z6lf, stelt Hegel, beschouwde het subject zich als veranderlijk en niet-essentieel.26 Het gelovige subject
ziet zichzelf als het verenkelde, veranderlijke bewustzijn tegenover de ware onver25 G.W.F. Hegel, Vortesungen uber die Geschichte der Philosophie,
Leipzig 1982, Reclam, decl 3,404.
26
Het ongelukkige bewustzijn verschijnt hier aan zichzelf als verdubbeld (zelObewustzijn waarin zich al
een zekere eenheid van het (kennen) jur sich en an sich
zeer rudimentaire

voordoet, maar nog in de

gestalte van een vooralsnog onoverbrugbare kloof tussen het 'enkelvoudige onveranderlijke wezenlijke' en het 'plurale veranderlijke onwezenlijke': 'Indem es zunkhst die unmittelbare Einheit beider is,
aber for es nicht beide dasselbe, sondern entgegengesetzte sind, so ist ihm das eine, namlich das einfache unwandelbare, als das Wesen; das andere aber, das vielfache wandelbare, als das unwesentliche.
Beide sind fur es einander fremde Wesen; es selbst, weil es das BewuBtsein dieses Widerspruchs ist,
stellt sich auf die Seite des wandelbaren BewuBtseins und ist sich das Unwesentliche; aber als BewuBtsein der Unwandelbarkeit oder des einfachen Wesens muB es zugleich darauf gehen, sich vom Unwessentlichen, d.h. sich von sich selbst zu befreien.' Hegel, Phiinomenplogie des Geistes, „9 3,164.
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anderlijk Ene aan gene zijde van ons aardse bestaan. Middels gebed wereldvlucht en
goede werken werd weliswaar hereniging gezocht met God, maar dat moest wel
mislukken, omdat het 'Koninkrijk Gods' (hemel) en het 'koninkrijk van de wereld'
(aarde) a principio als twee aparte en onverzoenlijke grootheden tegenover elkaar
werden geplaatst.
De God van het Middeleeuwse ongelukkige bewustzijn lijkt op die van het joodse

ongelukkige bewustzijn. Deze God is de ver van de mens verwi/derde God, de God
van 'de mens wikt, God beschikt', een autoritair, alziende, almachtige, onbewogen
God. De God van de representatie (kennen is afbeelden) en van het metafysisch
objectivisme. Hij legt de mens een reeds voltooide scheppingsorde op die slechts
ootmoedig aanvaard en gerepresenteerd kan worden, zonder dat aan de mens een
eigen en zelfstandige inbreng toekomt. In de Middeleeuwse constellatie onderhoudt
de Schepper een niet-wederkerige relatie met het schepsel, waardoor het puur afhankelijk is van God en waardoor Gods transcendentie telkens bevestigd moet worden
ten koste van de mens. Gods transcendentie en absoluutheid staan er nog in onbemiddelde tegenstelling tot de mens, die aldus steeds met de eigen nietigheid geconfronteerd wordt.27 De mens is in deze dualistische constellatie onderworpen aan een
permanent besef van onvolmaaktheid, gebrokenheid en schuld. 'Omdat het overtuigd is van de transcendentie van God en daar uit volgende andersheid van de
waarheid, schoonheid en goedheid lijdt het ongelukkige bewustzijn aan innerlijke
verdeeldheid die het resultaat is van een onoplosbaar conflict tussen verschijning en
realiteit of tussen wat is en wat zou moeten zijn.' [NO 59]
Elke gefixeerde oppositie zet binnen de Hegeliaanse dialectiek noodzakelijk een
nadere Aufhebung in gang. Zoals alles in Hegels speculatieve dialectiek, herbergt de
(zelf)negatie van dit ongelukkige bewustzijn in zichzelf reeds een omslag, een negatie van de negatie. [JS 223] De oneindige pijn van de zelfvervreemding is niet alleen
negatief, maar houdt ook een impliciete positiviteit in die expliciet moet worden
gemaakt. 'Smart is slechts daar aanwezig waar oppositie bestaat ten opzichte van
iets affirmatiefs. Wat niet langer in zichzelf affirmatief is, kent geen contradictie,
geen smart. Smart is slechts het negatieve in het affirmatieve, het affirmatieve dat
aan de wond van de zelfcontradictie lijdt.' [JS 110128
Wij horen reeds de alverzoenende Logik van Hegels dubbele negativiteit en zien
hoe deze het ongeluk omkeert: Wat zit het ongelukkige bewustzijn dwars? De opsplitsing van de wereld in een eindige en oneindige wereld. Welnu: in hun onderlinge relatie beschouwd is het oneindige in deze constellatie 'slechts de grens van het
eindige.' Het oneindige wordt hier dus begrensd tot een 'bepaalde oneindigheid'.
Het oneindige is hier 'iets oneindigs dat in zichze(f eindig is.' Wanneer de relatie
tussen eindigheid en oneindigheid aldus gezien wordt als een niet wederkerige relatie waarin de tegendelen elkaar uitsluiten, wordt de oneindigheid in feite door het
eindige begrensd en beperkt. Anders gezegd, er wordt gedaan alsof het eindige en
Oneindige volkomen buiten elkaar liggen. Dat kan niet, want als God het eindige
buiten zichzelf heeft, dan heeft Hij aan het eindige zijn grens: er is dan iets aan de
andere kant van de grens, namelijk het eindige. Maar als het oneindige een grens
heeft, is het niet echt oneindig, maar eindig. De oneindigheid wordt dan gedacht als
27 Berger, Mensbeeld en Godsbeeld, a.w., 114-115.
28

Taylor citeert Emil Frankenheim, 77:e Religious Dimensions
200-201.

of Hegel's

Thought, Bloomington 1967,
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eindig en dit noemt Hegel het 'slechte' of 'onechte' oneindige (SchlechtUnendliche)'. Dieper beschouwd is, meent Taylor, het echte oneindige 'het oneindige, het niet-eindige, de negatie van de stevig gegrondveste eindigheid.' [JS
110]

Deze redenering roept wellicht het beklemmende gevoel van uiterste raadselachtigheid op. Hegel poneert hier zijn betwistbare vooronderstelling dat men de eindigheid van de verschijnselen niet kan inzien tenzij men de werkelijkheid van het oneindige affirmeert. Anders gezegd: men kan de eindigheid van de verschijnselen niet
duiden en vatten zonder meteen ook de werkelijkheid van het oneindige mee te
affirmeren. Deze vooronderstelling is aanvechtbaar. Immers, wanneer wij met onze
kennis op een grens of begrenzing stuiten, volgt daaruit nog niet automatisch dat we
daarmee ook zouden kunnen 'weten of begrijpen wat en hoe een geheel onbegrensde, oneindige kennis kent.'29 Hegels uitgangspunt is steeds: het subject dat zijn grens
weet te bepalen, kan die vervolgens ook overschrijden. Sterker nog, wanneer iets als
begrensd benoemd kan worden, bewijst dat voor Hegel dat het oneindige werkelijk
en tegenwoordig is. Want iets vergelijken met het onbegrensde is voor hem hetzelfde als een vergelijking maken met de idee van het totale en voltooide. Deze vooronderstelling van het Resultaat bepaalt de koers ten diepste en is steeds het uitgangspunt vooraf. Hegel poneert dat 'onbegrensd' en 'oneindig' hetzelfde is als 'totaal' en
'voleindigd'.
Toegespitst op het gelovige subject van het Middeleeuwse ongelukkige bewustzijn, betekent dit dat dit subject zich van de onmogelijke taak kwijt de negativiteit of
niet-essentialiteit van de eindige existentie te affirmeren en de positiviteit (essentialiteit) van het oneindige. Wie goed speculatief kijkt en de juiste regel der dubbele
negatie toepast, ziet dat dit noodzakelijk moet uitlopen op de omgekeerde situatie.
Want in feite wordt hier, impliciet nog weliswaar, de positiviteit van de eindigheid
bevestigd en de negativiteit van het oneindige tot uitdrukking gebracht. Immers,
wanneer het eindige buiten God zou liggen, is het buiten God, dus kan het zonder
God zijn, en is het eindige bijgevolg niet eindig maar oneindig.
'Nog onbekend voor de gelovige zelf, stelt Taylor, 'houdt de in de zelf-negatie
tot uitdrukking gebrachte openlijke nederigheid van het Middeleeuwse ongelukkige
bewustzijn, de verborgen trots in van de zelf-affirmatie.' [JS 110] In het onvervulde
religieuze verlangen van het aan de eigen nietigheid lijdende subject naar het eeuwige Zijnde, gaat impliciet reeds een heimelijk verlangen naar goddelijke substantialiteit van het subject z6lf schuil 6n een verlangen naar een feitelijke eenheid van denken en zijn. Volgens Hegel is het eindige dat alleen maar eindig is, en het Oneindige
dat alleen maar oneindig is allebei even onwaar en onmogelijk. Ja, 'wij' Hegeliaanse
fenomenologen30 weten al wat het ongelukkige bewustzijn nog niet weet: het Oneindige en eindige, God en mens (en de mensen onderling) zijn geen concurrenten van
29 Zie voor een uitgebreidere kritiek op deze vooronderstelling van Hegel het commentaar van Peperzak
bij Hegel, Filose#e als wetenschap, a.w., 148-152.
30
'
In de Fenomenologic gebruikt Hegel het fenomenologische wij' om direct met de lezer te
zoals
communiceren en de leerling/lezer
Taylor het uitdrukt 'langs de afgrond van de wanhoop te
leiden'. Het ' fenomenologische wij' duikt op wanneer Hegel wisselt van het perspectief van het
geobserveerde bewustzijn, naar het perspectief van het observerende bev/ustzijn. ./S 84. Daarbij moet
aangetekend worden dat strikt genomen geen enkele geisoleerde positie met recht goed of fout
genoemd kan worden, want voor Hegel heeft alles zijn plek binnen het geheel en is alles een
noodzakelijke ontwikkeling binnen het geheel.
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elkaar, maar met elkaar verbonden in een relatie van elkaar includerende wederkerigheid. Het ongelukkige bewustzijn moet deze fundamentele waarheid van Hegels
speculatieve filosofie nog ontdekken en waarmaken: er is een diepere identiteit van
identiteit en differentie tussen God en mens. De ongelukstoestand is dus voorlopig,
de pijn zal overwonnen worden.

2.4 K ASSIEK EN MODERN KOMISCH-IRONISCH ONGELUKKIG BEWUSTZIJN
Maar niet onmiddellijk! De 'trots van de zelfaffirmatie' die in het Middeleeuwse
ongelukkige bewustzijn slechts impliciet en nog verdoken aanwezig is, komt volgens Hegel juist zeer expliciet tot uitdrukking bij het dialectische omslagpunt van de
religie die aan de christelijke 'openbare religie' voorafgaat, de Griekse religie
waarin de kunst de belangrijkste weg naar de waarheid was dn in de dialectiek van
de Verlichting nd de Middeleeuwen.3' Lang v66r Descartes cogito en Kants Ich
denke ontstond er volgens Hegel in de Oudheid reeds een vervreemd denken dat als
een voorafschaduwing kan gelden van het gefixeerde tegenstellingen ponerende
louter subjectieve, abstracte en eindige denken na Descarts en Kant. Op een vergelijkbare manier waarop de Verlichting de strijd aanbond met het geloof, vond er in
de Romeinse keizertijd, toen de Griekse kunstreligie tot een einde kwam, een Entv8lkerung des Himmels plaats.

Hegel beschrijft dit proces in het voorlaatste hoofdstuk van de Phanomenplogie
over Die Religion.32 Tussen enerzijds de natuurlijke religie, waarin het religieuze
subject, vergelijkbaar met het Middeleeuwse ongelukkige bewustzijn, het heilige
object als essentieel beschouwt en de eigen subjectiviteit als niet essentieel, en anderzijds de openbare religie waarin, door en met de christelijke incarnatiegedachte,
een verzoening plaatsvindt tussen bewustzijn en zelfbewustzijn, staat de kunstreligie, die volgens Hegel de religie van het geleidelijk ontluikende menselijke zelfbewustzijn is. In de verschillende gestalten van de kunstreligie ontstaat een steeds
sterkere correlatie tussen het actieve subject en het object van geloof zozeer zelfs
dat, tot slot, alle objectiviteit ten gronde gaat in de subjectiviteit. Aan het einde van
deze beweging vindt een identificatie plaats van subject en object waarin de goddelijke substantie is opgenomen in de creatieve subjectiviteit.' [AL 27] Het zelfbewustzijn verheft zichzelf boven de contingentie van het leven en vat de eigen individuele subjectiviteit op als onveranderlijke en authentieke zekerheid. Das Selbst ist
das absolute Wesen .[WZ 3 545 JS 221, 111].
M Ik ben me ervan bewust dat ik hier kriskras door het grondplan en koers van de Phtinomenologie loop.
Griekse kunstreligie en Verlichting staan op een andere plaats binnen het geheel van de
Phanomenologie. De Verlichting staat onder de sectie Der Geist, waarin via de stadia (1) substantiele,
(2) zeifvervreemde en (3) zelf-zekere Geest de ontwikkeling beschreven wordt van wat Taylor ethical
self:ood noemt. Dit gedeelte over de Geest bevat een beschrijving van de differentiatie en reintegratie
van het afzonderlijke subject en de universele socio-culturele totaliteit. De Griekse kunstreligie staat in
de sectie die hierop volgt: Die Religion, die is opgedeeld in de drieslag, (1) natuurlijke religie, (2)
kunstreligie en (3)openbare religie. Hier schetst Hegel de geleidelijke realisering van de verzoening
tussen het goddelijke en het menselijke. JS 185. In beide delen ontstaan situaties 'van de van zichzelf
vervreemde geest' die op elkaar lijken, namelijk wanneer een type subjectiviteit tot ontwikkeling komt
dat zich gefixeerd opponeert aan de ander/Ander en aan andersheid.
32 De dialectiek van de religie gaat vooraf aan het laatste decl van de Phanomenologie, 'Het absoluut
weten' want de religie is nog de antithese van de werkelijke Geest, de verzoening op de wijze van het
midden, niet op de wijze van de daadwerkelijke verzoening zelf.
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De ontknoping van de Griekse kunstreligie van het menselijke zelfbewustzijn
vindt plaats in wat Hegel 'de Komedie' of 'het komische bewustzijn' noemt. Komisch bewustzijn is frivool, ironisch en lichtzinnig bewustzijn. Het denkt zich totaal
bevrijd te hebben van alle vreemde machten en dhirom is het zo vrolijk. Het is de
luim van het vrije en zelfbewuste individu dat spot met de goden. De goden gelden
voor het komische bewustzijn als inhoudsloze 'imaginaire representaties' die oplossen 'in een verdwijnende mist'. [JS 221 AL 29] 'Elk heilig object geldt binnen het
komische bewustzijn louter als een projectie van de eigen creativiteit.' [AL 29] Op
bijzondere wijze, die we volgens Hegel 'buiten het komische bewustzijn niet meer
aantreffen', leidt dit tot 'volkomen angst - en wezenloosheid.' [WZ 3 544]
Wat is hier dialectisch bezien gaande? Aan het absolute wezen zonder zelf (lees het
kleurloze, want bewust substantieloos gemaakte goddelijke) wordt een absoluut zelf
zonder wezen geopponeerd (lees: een met alles spottend en ontmaskerend solitair
individu). Met als resultaat: 'De macht van dit zelfverzekerde individu tast met zijn
ironie en spot niet alleen alles aan wat heilig en substantieel is. Het laat ook zien dat
het zelf het werkelijk bepalende principe is van religie, politiek en de algemeenheid
van de rede.'33 Het vrije subject ontdekt dat het bij machte is al wat heilig is op de
helling te zetten, te ironiseren en uit te buiten ten dienste van het eigen welbegrepen
eigenbelang.
Hoewel de abstracte verstandsfilosofie van het Verlichtingsrationalisme niet
exact hetzelfde inhoudt als het komische bewustzijn, is er volgens Hegel wel sprake
van verwantschap. Ook de Verlichting plant de hemel immers over naar de aarde en
verklaart het solitaire ik tot eerste en laatste maat van alle dingen, zonder in staat te
zijn de nieuwe opposities te verzoenen die daarmee ontstaan.
In het hart van het moderne Verlichtingsdenken staat een wending tot het subject en
een gefixeerde oppositie tussen het Ansich en het Fursich. Kennis van het Ansich, van
de wereld 'zoals zij is' geldt sedert Kant als onmogelijkheid. De gefixeerde opposities
van Kants filosofie vertegenwoordigen volgens Hegel het moment waarop het subject
ontdekt dat kennis niet mogelijk is buiten de categorieen van het subject om Kennis
komt tot stand ofwel door ervaring ofwel door onze a-priorivormen. Dit levert een
Entzweiung op: het afzonderlijke bewustzijn sluit En de wereld dn de andere zelfbewustzijnden van zichzelf uit. Deze bevinden zich buiten het subject. Deze Enttlussemng
van de wereld en de anderen leidt tot En emdung van het afgezonderde subject Het
abstracte en formele (Kantiaanse) 'verstandsdenken' is volgens Hegel geenszins onzinnig, Inaar 'het vergaloppeert zich zodra het zich uitgeeft voor het hoogste, alles overkoepelende en alle tegenspraak beeindigende gezichtspunt. Omdat 'de waarheid' de
begrepen eigenheid en saamhorigheid van alle dingen is, wordt het verstandsdenken
onwaar zo(ira het zijn abstracties houdt voor zaken die 'op zich staan' (mr sich is hier
synoniem met kath'hauto, afgescheiden, onafhankelijk, absoluut op zich).'34 Dit levert
een toestand op die de bron is van Hegels grote onbehagen in de moderne cultuur: de
metafysiek 'is er met wortel en tak
de werkelijkheid zoals-deze-is wordt
uit eroeid' en
slechts door geloofbereikbaar geacht.

33 Zo vat Heyde het komische bewustzijn bij Hegel samen in De maat van de mens, a.w., 41.
34 Hege\, Filosofie als wetenschap, a.w.,76.
35 4
Dasjcnige, was vor diesem Zeitraum Metaphysik hieB ist sozusagen mit Stumpf und Stiel ausgerottet
worden und aus der Reihe der Wisschenschaften verschwunden.' Dat brengt Hegel weer in verband met
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Wie opposities fixeert, meent Hegel, vraagt om ongelukken. De dialectiek van de
Verlichting leidt dan ook tot een gewelddadige omslag, tot een toestand van een
uiterste 'van zichzelf vervreemde geest', tot 'platte ongelovigheid' en de 'furie van
het verdwijnen' van de Franse revolutie.36 In het revolutionaire bewustzijn probeert
de geest zijn onafhankelijke zelfidentiteit en absolute vrijheid te affirmeren door
middel van een radicale negatie van andersheid. De vermeende zelfgenoegzaamheid
van deze 'negatieve vrijheid' krijgt zijn concrete uitdrukking in het revolutionaire
activisme waarin het subject naar de totale ontmanteling van de sociale structuren
streeft, zonder in staat te zijn deze te reconstrueren. De revolutionaire persoonlijkheid is 'alleen maar abstract zelfbewustzijn dat alle differentie in zichzelf vernietigt.'
[JS 210]

Een ander modus van dezelfde nefaste Geist sich in strengen Entgegensetzung
gegen alles »t zu halten wijst Hegel aan in de ironie en scepsis van de vroegromantische kunst van enkele van zijn kompanen uit de Jena-kring, de gebroeders
Schlegel, Tieck, en Holderlin. [JS 215] De romantische kunstenaar profileert zichzelf als 'schone ziel' en beschouwt zichzelf als goddelijk genie dat vanuit een ivoren
toren op alles en iedereen neerkijkt. 'Wie zicllzelf op zulke standpunten van goddelijke genialiteit stelt, kijkt dan voornaam op alle overige mensen neer, en verklaart
hen bekrompen en vulgair, voorzover zij recht, zedelijkheid enzovoort nog als vaststaand, verplichtend en wezenlijk laten gelden. Een individu dat zo als kunstenaar
leeft heeft wel relaties met andere mensen, leeft samen met vrienden, geliefden enzovoort, maar als genie is de verhouding van dit individu tot zijn bepaalde werkelijkheid, tot zijn bijzondere handelingen en tot het op zichzelf en voor zichzelf alge,37
De zelfingenomen
mene, een nietigheid, waar het zich ironisch toe verhoudt.
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treert en alle banden verbreekt uit angst de eigen innerlijke zuiverheid en onaantastbaarheid te verliezen. De ironie van de estheticistische 'schone ziel' is geen waarheidbarende Socratische ironie, maar ironie die slechts het eigen ik bevestigt en zich
laaft 'aan het ztlf weten, uitspreken, willen, beslissen.' Het is de ironie van een
'tautologische subjectiviteit', die een 'cultuur van het narcisme' voortbrengt waarin
het abstracte Ik zich absoluut stelt. 'Wie zich door het andere niet laat aanspreken,
omdat hij meent dat elke bijzondere inhoud slechts ijdel is, wordt zelf ijdel in de zin
van leeg.'38 Zo'n individu stort zich in krankhafte Schanseeligkeit und Sehnsuchtigkeit en verliest zich, wanneer de ironie niet in elitaire koudhartige sceptische arrogantie ontaardt, in de substantieloosheid van een melancholisch ongelukkig bewust-

zijn.
In het vorige hoofdstuk heb ik reeds laten zien dat het in de Jena-kring gebruikelijk was om de vervreemding en de fragmentering van de eigen tijd in verband te
brengen met de teloorgang van de Griekse schoonheid en harmonie. Hegel doet dat
ook. Hij trekt volgens Taylor parallellen tussen de desintegratie van het Duitse Rijk
in zijn eigen tijd en het desintegrerende Romeinse Rijk in de late keizertijd. De godde reductionistische alleenheerschappij van de beperkte empiristische of rationalistische wetenschap en
met Kants 'exoterische Lehre' dat het verstand 'die Erfahrung nicht Oberfliegen durfe.' WZ 5 13-14.
36 In de Fenomenologie wordt de Franse revolutie omschreven onder de titel ' De absolute vrijheid en de

verschrikking.' 87 3 431-441.
37

Hegel, Vorlesungen Ober die Asthetik 1, WZ 13 95.

31 Heyde De maat van de mens, a.w., 1 14-115.
,
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deloze wereld waarin de afzonderlijke subjecten (selves) verabsoluteerd zijn, krijgt
concreet gestalte in het keizerlijke Rome. Het dragende principe van het Romeinse
Rijk is 'tot in de oneindigheid overdreven eindigheid en solitaire subjectiviteit.' [JS
111] Atomaire individuen werden beheerst door despotische keizers en het recht had
er slechts een formele betekenis. Het 'levende organisme' waaruit de zedelijke gemeenschap volgens Hegel ideaal gesproken zou moeten bestaan, viel uiteen in abstracte atomen en in een veetheid van uiterlijke verhoudingen. Rome vertegenwoordigt: das absolute Ungluck, der absolute Schmerz des Geistes.39 [JS 27 e.v., 111]
Welnu, dit 'ongeluk', deze 'absolute pijn van de Geest' is volgens Hegel meteen ook
het dialectische omslagpunt van het komische bewustzijn tijdens de ondergang van de
Griekse kunstreligie in de Romeinse keizertijd. 'Zijn lichtzinnigheid maakt het "licht",
te "licht" om de substantie van alles te kunnen zijn. Het verspeelt al snel het probleemloze genieten van zichzelf en wordt ongelukkig.'40 De overwinning van het komische

bewustzijn is een schijnoverwinning.
Waarom? Het antwoord laat zich raden. 'Binnen Hegels dialectische visie zijn
opposities impliciet identiek.' [DT 93] In de Phanomenologie schrijft Hegel: 'We
zien dat dit ongelukkige bewustzijn het tegendeel en de voltooiing (Vervollstandigung) is van het in zich volkomen gelukkige, komische bewustzijn.' Hoezo? Het
komische bewustzijn verliest alle (goddelijke) substantie En het zelf. Jenes (..).ist das
tragische Schicksal der an und ftir sich sein sollenden Gewimleit seiner selbst Es ist
das Bewuj3tsein des Verlustes aller Wesedieit in dieser GewiBheit seiner und des Verlustes eben dieses Wissens von sich - der Substanz wie des Selbsts; es ist der Schmerz,
der sich als das harte Wort ausspricht, daB Gott gestorben ist [WZ 3 547]
Er gaat in het komisch bewustzijn eenzijdigheid schuil en gefixeerde tweespalt.
In het komische bewustzijn realiseert de vrijheid van het subject zich slechts zeer
beperkt, in de abstracte vorm van een van alles gescheiden en aan alles geopponeerd
individualisme, waardoor het zelf onherroepelijk met nieuwe innerlijke leegheid
geconfronteerd zal worden. De vrijheid-in-verbondenheid met God en de medemens, die kenmerkend is voor het Hegeliaanse 'bij zichzelf-zijn-in-het-andere',
wordt in het komische bewustzijn nog verward met zelfgenoegzame autarkie. En
wie vrijheid verwart met autarkie, heeft nog niet begrepen dat de mens aUeen nooit
ze/f kin zijn, dat hij aangewezen is op anderen en op de Ander om zichzelf te kunnen vinden. Het aanvankelijk zo blijmoedige solitaire zelf zal zichzelf op het moment dat dit inzicht doorbreekt, opnieuw verliezen in 'een verstrooidheid van het ik'.
Zelfs achter de alles ontmaskerende spot van het komische bewustzijn gaat toch
weer een maskerade schuil, verborgen verdriet namelijk om zelfverlies, om verlies
van zelf en substantie en om verlies van een 66ns betekenisvolle wereld. Het solitaire zelf manoeuvreert zich opnieuw in de positie van Sisyfus die de steen van de
tranen en het leed maar niet kwijt kan raken. Het wtdt dat, het wttt dat de werkelijkheid zijn substantie en aansprekingkracht verloren heeft. Precies in dit w6ten gaat
opnieuw tragiek en ongeluk schuil.41
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Hegel, Vorlesungen Ober die Philosophie der Religion II, H/Z 17 342-343.
40 Heyde, De maat van de mens, a.w., 44.
41
Ik ontleen hier elementen aan Heydes uitgebreidere schets van de omslag van het komische naar

opnieuw ongelukkig bewustzijn in De maat van de mens, a.w.,

37-47.
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2.5 GOTr IST GESTORBEN (EERSTE BETEKENIS)

In de Phtinomenologie houdt Hegel deze rouw-rede bij de Pyrrusoverwinning van
het solitaire subject: 'Evenzo is het vertrouwen in de eeuwige wetten van de goden
verdwenen en de orakels (..) hebben geen stem meer. De beelden zijn nu nog slechts
stenen zonder levende ziel, de hymnen woorden zonder geloof De tafels van de
goden zijn nu zonder geestelijk voedsel of drank. De spelen en de feesten geven aan
de mens niet langer de vreugdevolle eenheid met het goddelijke. De werken van de
muze missen nu de la:acht van de geest. (..) Ze zijn nu voortaan wat ze voor ons zijn:
mooie vruchten, afgebroken van de boom waaraan ze groeiden. Een vriendelijk lot
reikt ze ons aan, zoals een jong meisje ons die vruchten aanbiedt. Maar er is geen
werkelijk leven meer in hen. Er is niet meer de boom die ze droeg, er zijn niet meer
de aarde, noch de elementen die er de substantie van waren, noch het klimaat dat
hun vorm bepaalde of de wisseling van de seizoenen die het proces van hun rijping
beheerste. Aldus geeft het lot ons met de werken van deze kunst niet meer hun wereld, niet meer de lente en de zomer van het zedelijke leven waarin ze bloeiden en
rijpten, maar nog slechts de verhulde herinnering van deze werkelijkheid.' 42 [WZ 3
547-548] Het is alsof hier de bekende woorden doorklinken van Hegels jeugdvriend
Friedrich Holderlin, uit het gedicht Heimkunfl: 'Zwijgen moeten we vaak; ons ont,43
breken heilige namen.
De nieuwe bitterheid die het solitaire subject moet smaken bestaat, hebben we
gezien, uit 'de pijn die zich uitdrukt in het harde woord, dat God gestorven is.' Hegels aan een Lutheraanse hymne ontleende thema Gott ist gestorben; Gott selbst ist
tot, is in Taylors werk een mantra die als een schaduw aan het vraagstuk van het
ongelukkige bewustzijn gekoppeld is. [JS 118] Meestal wordt daarbij spontaan aan
Nietzsche gedacht, maar Taylor komt het allereerst bij Hegel tegen. Niet Nietzsche
maar Hegel bracht het moderne functie - en substantieverlies van God voor het eerst
onder woorden met het beeld van 'God die gestorven is'. De dood van God, meent
Taylor, betekent bij Hegel dus dat God bewust wezenloos wordt en dat een hele
metafysische betekeniszon wordt weggevaagd op de momenten dat in de dialectiek
van de beschaving het vrije, singuliere, zelfbewuste, zelfverzekerde en zelfverabsoluteerde individu ontstaat.
De emancipatiestrijd uit de metafysische (en tegelijk ook politieke en kerkelijke)
ordeningsstructuren heeft volgens Hegel een gespleten (entzweite) wereld voortgebracht waarin het absolute aan 66n kant nog slechts als het onkenbare puurjenseitige
geldt 6f als het louter gevoelsmatige en innerlijke, terwijl de wereld aan de andere
kant nog slechts voor een zuiver diesseitige 'wereldlijke wereld' doorgaat. Welbewust wordt God op z6'n grote afstand van mens en wereld geplaatst, dat Hij beroofd
wordt van alle inhoudelijkheid en aldus degenereert tot ijle 'grenscategorie'. Op
verschillende wijzen wordt God in de moderniteit steeds naar de grens van het menselijke denken teruggedrongen en blijft het geloof primair buitenwerelds georienteerd. God functioneert als een onkenbare en jenseitige garant voor Kants abstracte
redegeloof en plichtsethiek. Hij verwordt tot een stichtelijke en verinnerlijkte gevoelscategorie die aan de inhoudelijke bepaling van het denken zou ontsnappen (zie
Schleiermacher die volgens Hegel een pietistische erfenis van Kant doorzet) of Hij
42 De vertaling heb ik ontleend aan Heyde, De maat van de mens, a.w.,44.
43 Friedrich Holderlin, Gedichten, Baarn 1988,226-227.
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wordt opgesloten in een fideYstische, rationalistische en legalistische revealed theology, welke bestaat uit een reeks van niet door de rede te vatten geopenbaarde proposities waaraan men moet geloven op gezag van een autoriteit. Transcendentie is
inhoudsloos geworden en staat tegenover een banale, eendimensionale en lege immanentie; een wereldloze God staat tegenover een goddeloze wereld.44 Uit onbehagen met deze toestand begint Hegel zijn wijsgerige Titanenstrijd om deze Entzweiung alsnog te verzoenen.

2.6 Gorr IST GESTORBEN (TWEEDE BETEKENIS)
De dood van God verwijst bij Hegel (en Taylor) dus naar het probleem van het substantieverlies van God in de dialectiek van onze cultuur. Betekent dat dan dat God
hierin definitief is geweken?
Allerminst. De frase Gott ist gestorben; Gott selbst is tot verwijst ook naar Hegels
speculatieve uitleg van Goede Vrijdag en Pasen. Gods dood heeft bij Hegel n6g een
betekenis, die in wezen veel belangrijker is, omdat Gods dood hier ontdaan wordt
van zijn unhei,nliche karakter en zelfs de voorwaarde blijkt in te houden voor de
parousie, voor de daadwerkelijke verwerkelijking van het Koninkrijk Gods op aarde. Gott ist gestorben; Gott selbst is tot verwijst namelijk ook naar het beslissend
moment binnen het incarnatieproces dat, zoals ik in het vorige hoofdstuk reeds geschetst heb, bij Hegel veel meer inhoudt dan een historisch unieke gebeurtenis doch
'de absolute geschiedenis of de goddelijke Idee omvat die op zich zelf plaatsgevonden heeft En eeuwig plaatsvindt.' [JS 119 WZ 17 292] Hegel doorschouwt de plannen van de Voorzienigheid en weet dat m6t de uiterste vertwijfeling, vervreemding,
isolering en fragmentering van het ongelukkige bewustzijn in de late GrieksRomeinse wereld de noodzakelijke voorwaarde is ontstaan voor deze in Gods heilsplan noodzakelijke reddende gebeurtenis: Als die Zeit e,fillt war, d.h. als in dem

Geiste der Welt diese Verzweiflung hervorgebracht war, da sandte Gott seinen
Sohn. [JS 114 WZ 17 275]

Waartoe zond God zijn zoon? Om zijn abstracte transcendentie af te leggen en
zichzelf te concretiseren en te voltooien. De sleutelpassage in het incarnatieproces is
Gods dood, het moment van uiterste zelfvervreemding van God in de dood van Jezus Christus waaruit blijkt dat 'de negatie zelf in God is'. De dood van God is 66k
Gods kenosis, de zelfontlediging en zelf-veruitwendiging van het Absolute in Zijn
meest extreme tegendeel, de eindigheid en de dood. In de inleiding bij de Phanomenologie staat een indringende omschrijving van deze kenosis:
'De dood, wanneer wij die onwerkelijkheid zo willen noemen, is het verschrikkelijkste, en het dode vasthouden is dat wat de grootste kracht vereist. De krachteloze
schoonheid haat het verstand, omdat het van haar vergt wat het niet vermag. Maar niet
het leven dat voor de dood schroomt en zich voor de verwoesting zuiver houdt, doch
dat hem verdraagt en in hem zich bewaart, is het leven van de geest. Hij verlaijgt zijn
waarheid slechts doordat hij in de absolute verscheurdheid zichzelf vindt. Deze macht is
hij niet als het positieve dat zich van het negatieve afwendt, zoals wanneer wij van iets
zeggen: dit is niets of verkeerd, en dan, na dit gesteld te hebben, daarvandaan tot iets
anders overgaan. Hij is die macht alleen doordat hij het negatieve in het aangezicht
44 Ontleend aan Walter Kasper, Atheismus und Verborgenheit Gottes, in Christlichter Glaube in
Modemer Gesellschaft, Freiburg 1982, deel 11,43.

90

kijkt, erbij verwijlt. Dit verwijlen is

de toverkracht die het in het

zijn omkeert.' [WZ 3

36]
Deze 'toverkrachtige omkering' vormt de sleutelpassage binnen Hegels speculatieve onto-theo-teleo-logische vertaalslag van het Christusdrama. Door de diepste en
extreemste eindigheid te lijden, de dood aan het kruis, onderwerpt God Zijn abstracte universaliteit aan een negatie en openbaart Hij dat de mensheid 'zelf een
moment binnen het goddelijke leven is'. [JS 118] Anders gezegd: via Zijn incarnatie, dood en opstanding in Jezus Christus, onderwerpt God Zijn abstractie en inhoudelijke leegte aan een nadere negatie van de negatie, en treedt Hij uit Zijn afstandelijke onkenbaarheid om feitelijk en concreet tot leven te komen en zichzelf pas echt
te verwerkelijken in zijn eigen tegendeel. Dankzij de Arbeit des Negativen en de
beweging van de dubbele negatie heeft de dood van God volgens Hegel de dood van
45
de dood tot gevolg.
De kruisiging is dus onafscheidelijk met de opstanding verbonden. 'Christus'
dood is "de dood van de dood", de "negatie van de negatie", waarin de abstracte
particulariteit van de Zoon herenigd wordt de universaliteit van de Vader om samen
de concrete individualiteit te vormen van de geest - de Heilige Geest.' [JS 118-119]
Taylor citeert de romantische mysticus en 'dichter van de dood van God' Wiliam
Blake (1757- 1872) om de kwintessens weer te geven van deze Hegeliaanse dubbele
negatie: 'Het goddelijke is herboren in het zelf, zoals het zelf herboren is in het goddelijke. Maar zulk een loskoop (redemption) kan slechts in de tijd en in de geschiedenis gevonden worden en staat voor niemand open (zelfs niet voor God) die niet
"door de deur van de dood" heengaat en "zich neerlegt in het graf'.' 46 [DT 102]
2.7 HEGEL ALS EERSTE GOD-IS-DOOD THEOLOOG

De twee betekenissen van 'de dood van God', te weten Zijn innerlijk noodzakelijke
momenten van substantieverlies 6n Zijn kenotische zelfgave, moeten bij Hegel,
meent Taylor, in elkaars verlengde worden gezien. Hegel verbindt deze twee betekenissen om het absoluut idealistische kunststuk uit te kunnen halen om midden in
de dood van God (Zijn negatie en zelfnegatie) tdch het tot zichzelf komen van God
of het absolute te kunnen zien (dubbele negatie). Wat in eerste instantie radicaal
zelfverlies lijkt, is speculatief bezien juist winst. Volgens de speculatieve logica
m66t God noodzakelijk sterven als de abstract Andere en de onbewogen en onveranderlijke Eeuwige om immanent te worden aan de tijd en de wereld en aldus inwonend in de wereld, de geschiedenis en de mens Zichzel f te kunnen worden. M6t deze
gerealiseerde aanwezigheid van het absolute wordt manifest dat de eindigheid van
de mensheid onwaar is of niet-essentieel. Het is een voorbijgaand moment dat uit-

eindelijk Aufgehoben wordt binnen de gerealiseerde oneindigheid van das

reine

Selbsterkennen im absoluten Anderssein van het absolute weten.
Dat zal het ultieme resultaat zijn van het proces. Eerst komt de Geest die geleden
heeft op Golgotha, opnieuw tot leven in de christelijke gemeenschap. [WZ 3 545-

547] Deze Heilige Geest, stelt Hegel in de Phanomenologie des Geistes, is de inwo45 Uitgebreider dan ik hier kan doen geeft Thomas A. Carlson een heldere samenvatting van de betekenis
van de dood van God bij Hegel in Indiscretion. Finitude and the naming Of God, Chicago 1998,12-49.
46 .Redemption' kan verlossing betekenen, maar is sterk verwant met loskoop, in de zin van terugkoop, af
- of inlossing.
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nende Geest van de christelijke Gemeinde. Doch de gelovige, hebben we gezien in
het Middeleeuwse ongelukkige bewustzijn, plaatst zichzelf aanvankelijk tegenover
het object van geloof en beschouwt de eenheid van het goddelijke en menselijke als
een waarheid die uitsluitend de historische Christus toekomt.
'Om deze scheiding van subjectiviteit en objectiviteit te overwinnen, moet de
door de Middelaar geopenbaarde waarheid zelf nog bemiddeld worden.' [JS 117]
Luther en de Reformatie bevrijden het christendom van de dogmatische dwang en
wereldvlucht. Zonder klerikale bevoogding en vanuit zijn diepste innerlijkheid zoekt
Luther naar een persoonlijke, vrije en authentieke verhouding met God om tot de
ontdekking te komen dat het 'het seculiere, het wereldlijke in staat is om waarheid in
zich te dragen.' [JS 118] Het protestantse christendom en de Teutoonse cultuur zullen vervolgens deze impliciete eenheid van het seculiere en heilige expliciteren, met
als laatste grote middelaar: Hegels absolute idealisme zelf Hij zal de religieuze
voorstellingen vatten in filosofische Begr(Oe opdat uiteindelijk het 'absoluut weten'
ontstaat, waardoor alles in alles verzoend zal zijn. In de openbare religie (het christendom) wordt dus de verzoening van inhoud (substantie) en zelf (subject) verwerkelijkt, wat resulteert in steeds adequatere zelfrepresentatie van de Geest en de daaraan corresponderende verzoening van het menselijke subject en het goddelijke object. Maar de christelijke 'openbare religie' is niet de laatste stap, want zij is nog de
antithese van de werkelijke Geest, de verzoening op de wijze van het midden, niet
op de wijze van de daadwerkelijke verzoening zelf Die is voorbehouden aan wat
Hegel het wijsgerige absoluut weten noemt.
Omdat Hegel ook de (zelf)negatie in God zelf plaatst, is hij voor Taylor, 'de eerste en meest belangrijk moderne God-is-dood theoloog.' [AR 33] De dood van God
is bij Hegel een beslissend Mittelpunkt binnen een alomvattend incarnatieproces,
waarin de in de individuele persoon van de historische Jezus geopenbaarde waarheid
een universele strekking krijgt. Dit incarnatieproces is (pas) compleet en voltooid,
wanneer het Koninkrijk Gods hier en nu verwerkelijkt is in de natuur en in de geschiedenis. De christelijke notie 'volheid der tijden' betekent binnen het Hegeliaanse
denkschema dat alle onbemiddelde transcendentie genegeerd is, alle abstracte andersheid overwonnen, alle gefixeerde opposities verzoend en alle dualisme geweken. Dan pas zal God waarlijk alomtegenwoordig zijn, niet in een transcendent Jenseits, maar hier en nu en werkelijk. Dan, stelt Taylor, 'verdwijnt elk spoor van afwezigheid en wordt de aanwezigheid tomle aanwezigheid die niet langer wordt aangetast door iets anders dan zichzelf. Vanuit dit standpunt bekeken, is de dood van God

de mogelijkheidsvoorwaarde voor de parousie, dat wil zeggen, voor de verschijning
van de essentie waarin niets duisters resteert.' [AR 33]
In Hegels denken gaat niet alleen het programma schuil van een moderne God-isdood theologie, maar ook van een theologie van de secularisatie (die onderling uiteraard zeer verwant zijn). Enerzijds koesterde Hegel sympathie voor de premoderne
metafysica en wijsgerige theologie, omdat de werkelijkheid zoals deze is toen nog
niet, zoals bij Kant, slechts door geloof alleen bereikbaar werd geacht. Anderzij(is
beseft Hegel terdege dat de val van de metafysica sedert Kant niet toevallig is en
niet ongedaan kan worden gemaakt met een simpele teruggreep op pre-Kantiaanse
denkschema's. Wanneer het naYeve geloof eenmaal aan het twij felen gebracht is, kan
de betekenis ervan slechts teruggewonnen worden op een hoger speculatief wijsgerig niveau en niet door een onkritische terugval op een oorspronkelijk narviteit. Dat
geeft de teloorgang van de premoderne metafysica een onherroepelijk karakter en
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zorgt ervoor dat de metafysica alleen gerehabiliteerd kan worden, wanneer de metafysiek-kritiek daadwerkelijk een integraal bestanddeel wordt van het speculatief
wijsgerige BUdungsweg zelf Bijgevolg: in de (wijsgerige) theologie en het denken
zelve moeten gefixeerde tegenstellingen zoals theYsme en atheYsme, antropologie en
theologie, inhoud en vorm, openbaring en ervaring, kerkelijke theologie en wereldlijk spreken, religie en weten, geloof en ongeloof opgeheven worden, dat wil zeggen, op een hoger plan gebracht zodat ze niet meer werken als puur uitsluitende
tegendelen.
Met name Ludwig Feuerbach (1804-1872) viel het al op, dat het denken bij Hegel
een impliciete 'secularisatietheologie' bevat omdat hij.ruimte maakt voor een negatie van God, voor 'een atheYstisch moment in God zelf, dat echter geen pure Ferneinung van God inhoudt, maar juist een Be/ahung. Hegels filosofie is, stelde hij
tevreden vast, een Negation der Theologie, die echter, dit tot Feuerbach's onvrede,
47

selbst wieder Theologie ist.
Inderdaad zijn de negatie en zelfnegatie van God en daarbij horende momenten
van atheYsme, bij Hegel objectieve bepalingen binnen de circulaire zelfwording van
het absolute Subject zelf en gaat in de negatie van de transcendente bovennatuurlijke
wereld de aanzet schuil tot een nadere negatie van deze negatie en dus de verwerkelijking van het goddelijke in de wereld. Hegeliaans bezien, stelt Taylor in secularisatietheologische termen, 'hoeft de dood van de transcendente Vader niet het complete verdwijnen van God te zijn, maar kan hij gezien worden als de geboorte van
het goddelijke dat nu begrepen wordt als een immanent en eeuwig proces van dialectische ontwikkeling. De dood van het solitaire zelf hoeft met het totale verdwijnen van het zelf te zijn, maar kan gezien worden als de geboorte van de universele

subjectiviteit (seljhood) waarbinnen elkeen zichzelf (pas) wordt door relaties met
iedereen. Daarenboven kunnen theologie en antropologie niet langer apart gehouden
worden, want we ontdekken nu dat zij twee aspecten vormen van 66n en hetzelfde
probleem.' [DT 102]
Welk probleem? Dat van het ongelukkig bewustzijn uiteraard. Theologie en antropologie moeten verzoend worden, omdat de wereld en God, het zelf en God, ja
alles in alles verzoend moeten worden, om het ongeluk van het ongelukkige bewustzijn te kunnen lenigen. De doelstelling van Hegels onto-theo-logische programma is:
de mens en God geheel en al 'thuisbrengen' in de dubbele betekenis van dat woord,
volledig doorgronden en hier en nu verwerkelijken of waarmaken. Toegespitst op de
kwestie 'ongelukkig bewustzijn' betekent dat de wond van de zelfvervreemding niet
louter negatief is, maar dat de eenheid geexpliciteerd moet worden die impliciet in
de opposities van het ongelukkige bewustzijn aanwezig zijn. 'In tegenstelling tot
Kant, benadrukt Hegel dat de gelukzaligheid niet "bestendig uitgesteld wordt tot in
de oneindigheid." Zaligmaking...vervulling...voldoening zijn hier en nu voorhanden; het Koninkrijk is present als presentie. Deze presentie is tomle presentie, die,
door alle absentie te negeren, de perfecte zelf-presentie actualiseert van God, zelf en
de wereld. Hegel volgt een door Schiller uitgezette weg en gelooft dat de gerealiseerde redding in het wijsgerig Koninkrijk de in het verloren Paradijs genoten vervulling overtreft. Binnen Hegels speculatieve verhaal wordt de geschiedenis een
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Ludwig Feuerbach, Silmtlich Werke, Stuttgart-Bad Cannstatt 1959-1964, deel 2,275.
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theodicee waarin de vruchten van de gelukkige Zondeval uiteindelijk door iedereen
genoten worden.' [DI 45]
Maar oei, wat is de inzet hoog! Maatstaf en richtsnoer voor de volledige satisfactie van het subject is een 'zelf dat voor zichzelf volkomen doorzichtig is geworden
en hier en nu de goddelijke eeuwigheid wint.
2.8 TAYLORS HEGELIAANSE FAIT PRIMITIF

Met behulp van het thema ongelukkig bewustzijn heb ik Taylors Hegeliaanse theologische 'basisvocabulaire' geschetst. Het is ontleend aan Hegels idealistische
spread-out, grand-narrative cosmological sort of Religion waarin het begrip subject
of ik zover wordt opgerekt dat het niet langer slechts de individuele persoon aanduidt, maar een 'systeemsubject', of 'Geest' die als oorsprong geldt van al wat bestaat en dus goddelijke trekken laijgt toebemeten.
Ieders afzonderlijke levensverhaal past in dit op Hegel gebaseerd 'grote verhaal
van de Geest', van doop tot dood, via het louterende vagevuur van de noodzakelijke
dialectische Arbeit des Negativen, in de zelfbewuste, verwachtingsvolle en triomfantelijke lange mars van het christendom door de geschiedenis, waarbij vooral de
Lutherse kerk de dialectische gangmaker is van deze schone opdracht van het Kul48
turprotesmntismus: zorgdragen voor de ultieme verzoening van hemel en aarde.
Deze Grote Pelgrimage past naadloos in Hegels grote onto-theo-teleo-logische drie
etappen succesverhaal over schepping, zondeval en verlossing dat dankzij de felix
culpa der menselijke zondeval in de noodzakelijke, betreurenswaardige en 'te boven
te komen' eindigheid en contingentie fantastisch goed aftoopt, namelijk met het
genot van een nieuwe en verrijkte menselijke eeuwigheid en onsterfelijkheid.
Dit op Hegel gebaseerde geloof vormt de basis van het theologische programma
dat Taylor zich aan het slot van Journeys to Se#hood ten doel stelt: het actualiseren
en ' kritisch herbewerken' van Hegels oneindigheidsmetafysica 'op een wijze dat
zowel zijn critici beantwoord worden en significante aspecten van het postHegeliaanse denken en ervaren worden gerncorporeerd.' [JS 276 noot 34] Hoe hij
deze klus aanpakt schets ik in het volgende hoofdstuk. 49
Nu gaat het me om Taylors Hegeliaanse fait primitq Met Hegel wil Taylor het
Rijk Gods niet in de toekomende tijd maar in the present tens en lijkt hij gehoor te
willen geven aan dit dringende verzoek uit een gedicht van Sidney Cartner: So shut
the Bible up, and show me how the Christ you talk about, is living now. 50 , Vanuit
het standpunt van Hegel bekeken', schrijft Taylor, 'kunnen pelgrims (sojourners)
zich slechts thuis voelen in een wereld waarin het goddelijke zelf thuis is.' [JS 122]
Hij is kennelijk dermate in de ban geraakt van een theo-esthetische ongeduld, dat hij
er voetstoots van uitgaat dat de theologische notie Rijk Gods als een door de mens te
realiseren grootheid moet worden beschouwd en van nul tot generlei waarde is wan-

neer de komst ervan bestendig is uitgesteld. Met Hegel wil hij Sollen en Sein vetzoenen, niet straks pas in het oneindigfilturum, maar hier en nu.

48 Ontleend aan Don Cupitt, After God, the Future ofreh'gion, London 1997, 103.
49

Vanaf paragraaf 3.4.

50 Ik vond dit gedicht in H.M. Kuitert, Jezus nalatenschap van het Christendom. Schets voor een
christologie, Baam 1998,25.
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Anders gezegd: Hegel is voor Taylor zo aantrekkelijk omdat hij de 'immanentistische' inzet binnen de (wijsgerige) theologie tot een hoogtepunt en eindpunt heeft
gebracht: theologie en filosofie kunnen vanuit Hegeliaans standpunt bezien pas van
succes spreken wanneer alle traditionele platoonse disjuncties overwonnen zijn en
de oude 'noumenale' (boven)wereld volledig versmolten is met onze lagere wereld.51 De aan de hemel verspilde schatten moeten op aarde in bezit genomen worden en ter beschikking worden gesteld aan iedereen.
Aan het einde van Journeys to Seljhood formuleert hij dit grote Hegeliaanse Paradise Now-verlangen aldus: 'Door getrouw de moeilijke koers te volgen die hij
(Hegel, HvdB) in kaart heeft gebracht, ontdekken we geleidelijk dat als verzoening
gerealiseerd moet worden, deze moet plaatsvinden binnen in en niet aan gene zijde
van de 'oneindige pijn' van het gefragmenteerde leven. (..) Eenheid binnen pluraliteit, zijn binnen het worden, vrede binnen de flux, identiteit binnen differentie: de
hereniging van vereniging en niet-vereniging verzoening in het midden van vervreemding. Het einde van de reis naar het zelf.' [JS 276]
De Hegeliaanse pelgrimage waarop Taylor in Journeys to Sel/hood uiteindelijk
intekent is een uittocht uit het land van de 'monades', niet in de eigenlijke betekenis
van Leibnitz (1646-1716) maar in de algemenere zin, als aanduiding voor het autocratische individu dat geacht wordt volledig op zicllzelf staand te kunnen functioneren in een geatomiseerde wereld, waarin geen enkel gemeenschappelijk referentiekader meer bestaat. Naar alle waarschijnlijkheid gaat hierin ook kritiek schuil op het
'sterke ik' van het Amerikaanse economisch-liberale wereldbeeld waarin subjecten
gereduceerd worden tot 'vrije' producenten en consumenten die elkaar slechts treffen op de ruilmarkt van het welbegrepen eigenbelang. Taylor ziet brood in Hegels
kommunitarisme en droomt van een toestand waarin het Ich, das Wir und Wir, das
/ch ist, een wereld inderdaad, die een gigantisch 'communicatienetwerk' is.
Twee traditionele antipoden, religieus eindtijdgeloof en Hegels absoluut idealististische nadere 'verlichting van de Verlichting' blijken in Taylors theologie hetzelfde in te houden: aan de geschiedenis moet een einde worden gemaakt, met als doel
eens en voor altijd de essentie van alles bloot te leggen en te verwerkelijken. De
religieopvatting waar Taylor vanuit ging in zijn vroege modern-idealistische fase en
eigenlijk ook nog in zijn latere werk, heeft de basale contouren van een maakbaarheidsideologie en kan principieel slecht uit de voeten met het gratuite en nutteloze
van geloven en het noch nicht van het heil (dat is er slechts om actief weggewerkt of
'genegeerd' te worden). Taylor hanteert een theologieconceptie die blind blijft voor
de religieuze deugd die George Santayana omschrijft als the love of 4/e in de consciousness of impotence.
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En omdat denken en zijn in zijn modern idealis,n essentieel 66n zijn is anders
denken een ander mens worden, de werkelijkheid omvormen naar een ideaal beeld
bis der Schein die Wirklichkeit und die Kunst Oberwindet en de tijd in de tijd opgeheven zal zijn. Taylor identificeert religie steeds met een esthetisch vermogen van de
mens om denken en zijn, eeuwigheid en tijd, te kunnen verzoenen waarmee het
paradijs op aarde kan worden 'waargemaakt' en de mens opnieuw de (verloren)
oneindigheid in bezit kan nemen die hem oorspronkelijk toekomt. Daarmee hanteert
" Don Cupitt, Ae Religion of Being, London 1998,79.
Santayana geciteerd door Arnold Burrns, Godsdienst zonder geloof ?, in E. Berns (red.), De God van
denkers en dichters, a.w.,241
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hij een nogal uitgesproken en specifieke opvatting van wat religie is of zou moeten
zijn. Religie is bij hem geen houding ten opzichte van het niet beschikbare, geen
relatie tot en een onderkenning van de menselijke onmacht, eindigheid en feilbaarheid, maar een soort 'scheppingskunst', een 'esthetiek', gebaseerd op het geloof dat
de mens in zichzel f een vermogen bezit de oude hemel en aarde om te vormen in een
nieuwe hemel en een nieuwe aarde door middel van een totale revolutie van het
denken, wanneer dit vermogen maar herkend wordt en ten nutte wordt gemaakt. Dit
'maakbaarheidsgeloof is de norm waaraan Taylor alle werkelijkheid toetst. Eigenlijk beschrijft Taylor geen religie, maar een estheticistische zelfverwerkelijkingsideologie.
Waar het Hegeliaanse denken de nodige kritiek te verduren heeft gekregen binnen
de moderne en (post)moderne filosofie en theologie, blijft Taylor hem vanaf het
begin tn opnieuw, na zijn exodus door de postmoderne differentiefilosofie, in zijn
meest recente publicaties, vastberaden als een ' betrouwbare gids' beschouwen. [JS
276 AR 2-3] 'Terwijl we ons in de eenentwintigste eeuw begeven, dienen we niet
alleen de differentie anders te denken maar moeten we ook opnieuw nadenken over
systemen en structuren die integratie en verzoening toestaan zonder exclusie en
repressie. Wanneer we deze kritische vragen opnemen, rijst Hegel, hoewel zijn antwoorden niet compleet adequaat zijn, andermaal op als een betrouwbare gids. Nu,
zoals altijd, moeten we herhaaldelijk erkennen dat "we nooit klaar zullen zijn met

het lezen en herlezen van Hegel".'53

2.8.1 Filosofie als een voetnoot bij Hegel

Taylor benadert zowel de filosofie als de theologie vanuit enkel en alleen het Hegeliaanse standpunt. Ook al wordt dat niet onmiddellijk onderkend en ingezien, meent
Taylor, qua intentie en structuur is veel moderne filosofie en theologie Hegeliaans
geYnspireerd en wordt veelvuldig gebruik en misbruik gemaakt van Hegeliaanse
inzichten. Men kan de moderne metafysica en theologie niet begrijpen zonder kennis
van de Hegeliaanse wortels die impliciet of expliciet schuilgaan in het eigentijdse
denken. Hegel is een denker, stelt Taylor, die afdwingt dat zijn opvolgers zich op
den of andere manier met hem inlaten. En Hegel omkeren, wat Marx en zijn geestverwanten bijvoorbeeld deden, is ook een vorm van imitatie [JS 9] Taylor wijst op
Hegels grote invloed op de (geschiedenis van) filosofie en religie, de sociologie, de
fenomenologie, de hermeneutiek, het existentialisme, het structuralisme en het protestantisme en waagt deze massieve uitspraak: AU of modern philosophy is a fbot-

note to Hegel. 4

Deze overtuiging zal in (post)moderne tijden bij menigeen een sceptische glimlach op de lippen toveren, zeker als men bedenkt dat Hegel binnen de in de Verenigde Staten dominante 'analytische filosofie' zowat de meest geminachte filosoof is.
Toch treedt Taylor met dit oordeel in de voetsporen van een hele generatie Franse
filosofen waaronder Jacques Derrida. De filosofie kan nooit geheel en al en definitief om Hegel heen, omdat Hegel bij Derrida en andere Franse differentiefilosofen
voor de feitelijke moderne filosofie en vooral voor de feitelijke metafysica staat. 'In
53 Ik vond dit citaat bij de introductie op het Internet van de heruitgave van Journeys to SdBood in het
jaar 2000. De door Taylor geciteerde woorden tussen aanhalingstekens vormen een citaat van Derrida
uit PO 103.
54 Ontleend aan de introductie op het Internet van de heruitgave van Journeys to Se#hood.
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Hegels systeem der filosofische wetenschappen', omschrijft Samuel IJsseling de
Franse preoccupatie met Hegel, 'is de filosofie tot voleinding gekomen en alles wat
er na Hegel nog aan filosofie bedreven wordt is ofwel een gebrekkige herhaling van
Hegel, welke herhaling niet veel nieuws meer brengt, ofwel een tegenbeweging, die
,55
nog geheel en al in de ban van Hegel blijft.
Taylors uitleg van Hegel vertoont, omdat hij Hegel met kennis van Kierkegaard
benadert, verwantschap met de existentialistische Hegelinterpretaties van Jean
Wahl56 en Alexander Kojdve.57 Van de Franse Hegel-interpreten staat hij het dichtst
bij Hyppolite, omdat hij met hem meent dat het fundamentele thema van de Phanomenologie het ongelukkige bewustzijn is en de daaruit voortkomende noodzaak de
oppositie tussen het universele en het specifieke, het universum en het ik, te overwinnen zonder dat 6611 van de twee polen tenietgedaan mag worden door de andere.58 [JS 185 noot 6, 196 noot 24] De secundaire literatuur bij Hegel, waarop Taylor
zich beroept, omvat weliswaar meer dan alleen de Franse Hegelinterpretaties, maar
wat de Phanomenologie betreft meent hij dat Hyppolite's uitleg de betrouwbaarste

leidraad is. [JS 182 noot 1 AL xxiv noot 4]
Hegel beschrijft in Hyppolite's interpretatie uiteenlopende concrete ervaringen en
existentiewijzen die het individu kan opdoen maar die, daarin verschilt hij van de
existentiefilosofie, nader getranscendeerd dienen te worden door het individu zelf.
De mens is transcendentale openheid naar God en het absolute toe en zal zichzelf
nooit 'terugvinden' wanneer hij zich in verenkelde afzondering opsluit en opstelt
tegenover de wereld, God en de ander. Het bewustzijn wordt ook volgens Taylors
existentialistisch gekleurde Hegel-interpretatie wezenlijk voortgedreven door verlangen, innerlijke onrust en angst om de eigen begrensdheid en dood, waardoor het
uit de eigen (af)geslotenheid getrokken wordt, om de eigen eindigheid en nietigheid
aan een negatie te onderwerpen en aldus nieuwe en diepere waarheid te verwerven.
Hyppolite's colleges over Hegel hebben een grote impact gehad op een hele generatie Franse filosofen, niet alleen op Jacques Derrida, maar bijvoorbeeld ook op Michel
Foucault die Hyppolite's invloed op ' het denken in Parijs' als volgt onder woorden
bracht: 'Of het nu is via de logica of de kennisleer, via Marx of Nietzsche, heden ten
dage doet iedereen pogingen om aan Hegel te ontsnappen. (..) Willen we werkelijk aan
Hegel ontsnappen, dan veronderstelt dat echter dat we nauwkeurig taxeren hoeveel
moeite het kost ons van hem los te maken. Het veronderstelt dat we weten hoe dicht
Hegel, in het verholene wellicht, ons genaderd is. Dat we weten welke Hegeliaanse
elementen er nog zitten in dat wat ons de mogelijkheid geeft tegen Hegel in te denken.
En dat we peilen in hoeverre de toevlucht die we elders nemen, misschien toch weer
een list is die hij tegen ons in het geweer brengt en aan het eind waarvan hij ons, op een
andere plek, onbeweeglijk opwacht. Dat menigeen onder ons bij Jean Hyppolite in het
krijt staat, heeft juist te maken met het feit dat hij ons onvermoeibaar de weg is voorge55

Samuel IJsseling, Nietzsche en het hedendaagse Franse denken, in Nietzsche en hedendaagse Franse

filosofie, Tilburg 1983, Studium Generale, overdruk uit B'0'sgerig Perspectief op maatschappij en
wetenschap (1972).
56 Jean Wah\, Le malheur de la conscience dans la philosophie de Hegel,Paris 1929.

57 Alexander Kojbve, Introduction d la lecture de Hegel, Paris 1941.
58

Jean Hyppolite, Gdnese et structure de la Phdnominologie de l'Esprit de Hegel, Paris 1946. Van

bijzonder belang voor Taylor is Logique et existence, essay sur la logique de Hegel, Paris 1953, waarin
de auteur nauwe verwantschap blootlegt tussen Hegels speculatieve filosofie, Husserls fenomenologie
en het structuralisme. Zie AL xxiv-xxvi.
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gaan waarlangs je je van Hegel verwij dert, afstand neemt, weer langs een andere kant
naar hem wordt teruggevoerd, je vervolgens genoodzaakt ziet hem opnieuw te verla,59
ten.

2.8.2 Theologie als een voetnoot bij Hegel
Het is allerminst toeval dat Taylor met het Franse denken in contact is getreden,
want zijn 'betrouwbare gids' stond daar aan de top van de wijsgerige agenda. Maar
ook Hegels invloed op de moderne theologie is groot. Niemand minder dan Karl
Barth verbaasde zich over het feit dat Hegels invloedrijke filosofie in de tweede
helft van de negentiende eeuw zo snel werd vergeten, terwijl Hegel binnen de theologie een gigantische Wirkungsgeschichte heeft gehad. 60
Ik kan hier geen uitgebreid overzicht geven van de Hegelreceptie in de moderne
theologie. Daarom beperk ik me tot een voorbeeld van een hedendaags theoloog die
zich weliswaar kritisch tot Hegel verhoudt, maar die tegelijk ook sterk door hem
beYnvloed is: Eberhart Jungel. In Gott als Geheimnis der H/elt stelt hij dat Hegel de
theologische Grundaporie van de moderne Godgeleerdheid heeft blootgelegd: de
gedachte dat God een ver boven de wereld verheven God zou zijn is die in pure
oppositie zou verkeren tot de gekruisigde en daarmee tot het vergankelijke. Net als
bijvoorbeeld Jurgen Moltmann in Der gekreuzigte Gott en Paul Tillichm denkt Jungel verder in het spoor van Hegel. Hij sluit aan bij Hegels analyse van de kruisdood
als de kenose Gods. Het spreken over de dood van God heeft een christologische
oorsprong en God moet in wezenlijke samenhang worden gedacht met de dood. God
levert zichzelf uit aan het niets, om van daaruit nieuw leven te cretren. Jungel meent
dat Hegels interpretatie van het dogma van de menswording de traditiegeschiedenis
van het Nieuwe Testament 'verbazend goed recht doet', en stelt dat zijn poging om
dit dogma vanuit de dood van Jezus Christus te begrijpen 'de grootste opmerkzaamheid verdient.'62 Met menig modern theoloog sluit Jungel eveneens aan bij Hegels
laitiek op het beperkte verstandsdenken van de Verlichting en keert hij zich tegen de
overtuiging dat het christelijk geloof63slechts een kwestie van geloof alleen zou zijn,
geheel los van de rede of het denken.
Eigenlijk ziet Taylor, net als Jungel, in Hegel een strijdmakker tegen de idee van
een ver boven de wereld verheven God zij het dat hij omwille van zijn Paridise Now
motief geen brood ziet in het 'geduld van de traditie'64 waarvoor Jiingel pleit met
zijn 'kernzin' Gottes Sein ist im Kommen.65 Dit verwachtende, toekomstgerichte
geloofsverlangen doet hem te veel aan 'ongelukkig bewustzijn' denken.

59 Foucau|t geciteerd door Didier Eribon, Michel Foucault. Een biografie, Amsterdam 1989, 36.
60 Voor een samenvatting van Barths opvallend genuanceerde, complexe en voor een belangrijk deel ook
bewonderende oordeel over Hegel zie Karelse, Dwalen, a.w., 77-84.
61 paul Tillich,
Systematic Theology, Chicago 1967, decl 1,132-137.

62 Eberhard Jungd, Gott als Geheimnis der Welt, Zur Begrundung der Theologie des Gekreuzigten im
Streit zwischen 77:eismus und Atheismus, Tubingen 1977, 102.
63 Zie Anneke Ravestein, De Roepende. Een theologisch onderzoek naar het app*lkarakter van de relatie
God, de ander en ik, Zoetermeer 1999, 184-187

64 Ik ontleen deze uitdrukking aan Theo Witvliet, Gebroken Traditie, Christeli/ke religie in bet
spanningsveld van pluraliteit en identiteit, Baarn 1999,151405.
Gods zijn is in het komen' is volgens Anneke Ravestein een kernzin van Jungel. Zie De Roepende,
a.w., 183-187.

63 6

98

Men kan schamper doen over Taylors 'hier en nu' verlangen, hoewel het ook uitgelegd kan worden als een protest tegen de marginalisering en het functieverlies van
het Godsgeloof in onze cultuur. Op verschillende wijzen, heb ik reeds opgemerkt,
wordt God in de moderniteit steeds naar de grens van het menselijke denken teruggedrongen en blijft het geloof primair buitenwerelds georienteerd. Taylor tekent
daartegen met Hegel protest aan. Hegel stelt fundamentele vragen waarmee theologen - ook al delen zij Hegels antwoorden niet of slechts gedeeltelijk - nog steeds
worstelen. Hij is een blijvende inspiratiebron voor hen die de strijd willen aanbinden
met het fideYsme, biblicisme en fundamentalisme en hij is een groot diagnosticus
van de crisis en functieverlies van het spreken over God in de moderne cultuur. Als
geen ander heeft Hegel de dynamiek binnen het westerse Godsbeeld in kaart gebracht waarvan we heden ten dage de voltooiing meemaken: de transcendente God
wordt tijdens het westerse beschavingsproces geleidelijk naar de aarde gehaald, met
name naar het menselijke zelf.
Hegels ongenoegen met de ver verwijderde God van het representationisme, zijn
verlangen om te breken met de abstracte scheiding tussen God en mens, hemel en
aarde, oneindig en eindig, zijn streven om het goddelijke 'dichtbij te halen' heeft
school gemaakt in onze cultuur. Denkbeelden van de theo-esthetische avant-garde
uit de achttiende en negentiende eeuw zijn gedemocratiseerd geraakt. De meeste
Nederlanders wijzen het beeld van een volstrekt transcendente persoonlijke en gebiedende God af en opteren voor een vager Godsbeeld waarin 'immanente transcendentie' voorop staat.66 De idealistische breuk met het premoderne representationisme en de 'esthetisering van de religie' is nog steeds actueel, voorzover praktische
theologen ook nu nog modellen zoeken om ontzielde geobjectiveerde en betekenisloos geworden geloofsinhouden te vertalen in narratieve ztlf-hermeneutische leerof zelfwordingmodellen.67 Persoonlijke resonantie is heden ten dage de eis van authenticiteit en integriteit geworden. 68
Buitendien heeft vooral ook Hegel de theologie besef bijgebracht voor de historiciteit van de waarheid 6n een oplossing voor dit probleem aangedragen: het Real-

prozejit en Bewujjtseinsprozefi (historia quae narratur en historia qua narratur)
impliceren elkaar wederzijds en vormen in die wisselwerking een eenheid. Slechts
wie zijn geschiedenis begrijpt, begrijpt zichzelf en slechts vanuit een historisch zelfverstaan kan de geschiedenis als RealprozeB gevat worden. Omdat er zo'n wisselwerking is, kan de geschiedenis telkens een ander gezicht laten zien en veranderd of
nieuw bewustzijn voortbrengen. Het wetenschapsfilosofische Leitbegr(f dat uit dit

66 G. Dekker, J. de Hart, J. Peters, God in Nederland 1966-1996, Amsterdam 1997, 18, 55-57.
67
Een willekeurig voorbeeld: Willem Putman, Godsbeelden en levensverhaal. Een ondenoek met behulp

van de Waarderingstheorie en Zelfconfrontatiemethode naar de betekenis van persoonlijke

68

Godsbeelden, Tilburg 1998.
Robert Schreiter wijst erop dat de Romantiek en Hegels organische visie op ecnheid eveneens sterke
invloed hebben op de procestheologie. Robert Schreiter, Procestheologie: een andere weg naar het
moderne, in E. Schillebeeckx e.a. (red.), Breuk/imen. Grenservaringen en zoektochten, Baarn 1994,
188.
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inzicht ontstaan is in de loop der tijd, heet hermeneutiek.
quires consmnt re-visioning. ' [DT 57,63]

Truth changes - it re-

2.9 ENKELE PROBLEMEN BIJ TAYLORS HEGELIAANSE THEOLOGIECONCEPTIE

Het duurt lang en het gebeurt met vastberaden aarzeling en voorbehoud totdat Tar
lor enigszins toegeeft dat Hegel helaas al enige tijd out offashion is. [AR 2] Tot op
zijn minst 1980, op het moment dat Journeys to Selfhood verschijnt, schijnt hij dcht
in Hegels grand-narrative van de Geest geloofd te hebben, terwijl dat verhaal ook
toen al in brede kringen als schier ongeloofwaardig gold, zeker als het de megalomane illusie voedt dat het absolute gerepresenteerd laat staan verwerkelijkt zou
kunnen worden. In de woorden van Jean-Fran ois Lyotard: 'Met het verhevene (..)
zal Kant het altijd winnen van Hegel. Het "Erhabene" houdt aan, niet aan gene zijde
'71
van het "Aufgehobene" maar in het hart ervan.
Bij Taylor valt met de ontwikkeling van zijn oeuvre een idealistische oneindigheidsmetafysica aan duigen en vindt er een pijnlijk afscheid plaats op het moment
dat hij dit uitgangspunt van Lyotard moet bijvallen. Optimistische theo-esthetische
projecten zoals die van Hegel, die God of het absolute volledig aanwezig willen
stellen, zijn te mooi om waar te zijn. Of zoals Taylor in een van zijn latere geschriften ergens onomwonden zegt: het is regelrechte kitsch. 72 [TE 154]
Ik loop vooruit op Taylors val uit Hegels oneindigheidsmetafysica en laat zien
vanuit welke hoeken de Hegeliaanse theologieconceptie onder modern of postmodern gesternte aanvallen te verduren zal krijgen.
2.9.1 Is de geschiedenis wel een successtory?

Wat onder (post)modern gesternte direct opvalt aan zo'n fraaie driedelige triomfalistische Supergeschiedenis zoals die van Hegel en van Taylor uit zijn modernidealistische periode, is het sjabloonachtig karakter ervan, ondanks het streven de
geschiedenis te integreren. De geschiedenis trekt zich uit zo'n groot succesverhaal

6' Ontleend aan R. Schaeffler, Wissenschaftstheorie und Theologie, in Christlicher Glaube in Moderner
Geselischaft, Freiburg 1982, decl 20,44.
70
Dat schrijft hij met verwijzing naar Pannenberg. De waarheid zel f heeft een geschiedenis en de essentie
ervan is het historische proces. Historische verandering is bijgevolg de essentie van de waarheid en de
eenheid ervan kan slechts gehandhaafd blijven zonder de blikvernauwing die een bepaald particulier
perspectief tot dd waarheid wil verheffen. Pannenberg noemt Hegels filosofie de belangrijkste poging
om dit probleem op te lossen. Talyor maakt hier gebruik van W. Pannenberg, Basic Questions in
77:eology, decl I, Philadelphia 1971.
" Lyotard, Le D(Oerend, a.w., 118.
72
Hij verwijst naar Milan Kundera, De ondraagle'ke lichtheid van het bestaan, Houten 1985, 283.
Kundera wijst op de betekenis van het woord kitsch dat de absolute ontkenning van poep kan betekencn
in letterlijk en figuurlijke zin. Uitwerpselen staan voor het abjecte dat in Hegels metafysica wordt
weggedrukt: contingentie, eindigheid en dood. Kitscherige schijnkunst is dan de verwerping van
menselijke eindigheid en contingentie hetgeen Hegels vergelijking van de joden met drek en
uitwerpselen in een speciaal daglicht stelt. De joden zijn bij Hegel een teken van abjecte te overwinnen
eindigheid en Hegels systeem is een grootse poging om deze eindigheid 'uit te werpen.' In deze zin is
het systecm kitsch. In zijn boek over Hegel (Was maakt Derrida associaties met Hegels vergelijking van
de joden met uitwerpselen. Taylor haakt daar in Altarity op in: 'Is Abraham, father of the Jewish faith,
a shit, perhaps the shit that the System proper must flush away ?' AL 3.
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terug zoals 'het tij zich terugtrekt', stelt Walter Lowe. 'De constructie strandt op de
,73
zandbanken van de ideologie.
Het hoeft, hoop ik, bijvoorbeeld geen betoog meer dat Hegels portret van het jodendom dat Taylor aanvankelijk kritiekloos volgt, volstrekt onjuist is gebleken en
allerminst gebaseerd is op het enige ware en diepste inzicht hoe het met God zelf
gesteld is, maar eerder vooroordelen herhaalt die meer onthullen over in Hegels tijd
vigerende antisemitische clichts dan over de joodse religie zelf. Voor Hegels systeem z6lf geldt een inzicht dat Hegel zelf heeft helpen verspreiden, namelijk: Die

Wahrheit ist das Kind der Zeit, nicht der Autoritat.

74

'Wereldgeschiedenis als bezielend relaas over de etappes van de weg omhoog naar
onszelf is niet langer zonder meer mogelijk', stelt Peter Sloterdijk met een vingerwijzing naar de postmoderne conditie 'en zal in de toekomst steeds gesaboteerd worden
door anti-verhalen die over verliezen en breuken gaan.'75 Een groot heilshistorisch
zinverlenend geheel zoals dat van Hegel is ongeloofwaardig geworden omdat het
onvoldoende recht doet aan de contingentie van de geschiedenis en al te gemakkelijk
een totaliserende verklaring geeft voor het zinloze lijden. De universele Hegeliaanse
theo- en egodicee 'loopt over van zin en biedt te veel soelaas voor de onzin.'76 Binnen de moderne (theologische) hermeneutiek wordt algemeen aanvaard dat het historisch gebeuren, waarvan de interpreet deel uitniaakt, altijd enigszins ondoorzichtig zal
blijven.77

Wanneer het door God via Christus beloofde Rijk Gods als door de mens maakbare en realiseerbare grootheid gaat gelden, zal de geloofsijver vroeg of laat lelijk
gefrustreerd raken o f ongelukken gaan maken, omdat men dan iets wil wat buiten de
macht van mensen ligt. Het christendom hoopt en anticipeert weliswaar op verlos-

sing en voltooiing, maar is niet wereldvreemd; het onderkent dat er ook zoiets bestaat als onvermijdelijke tragiek in het bestaan. Ondanks het door Christus beloofde
heil is het zelf is nog altijd ten dele vervreemd van zicllzelf, de ander en van God.
Daarom wordt het maakbaarheidsverlangen in de theologie van oudsher getemperd
met het onderscheid tussen enerzijds beloofd, vanuit God op oils toekomend nog
niet volledig gerealiseerd heil, en anderzijds door mensen hier en nu te realiseren of
verwerkelijken heil.78 De Hegeliaanse hemelbestorming heeft op de generaties na
hem, ja zelfs op Taylor in zijn latere werk, per saldo ontmoedigend gewerkt. Hoogmoed komt altijd weer voor de val. Waarheid blijkt niet een zaak te zijn die sinds de
eeuwigheid klaarligt om door de 'kleinzoon van Hegel', Mark C. Taylor, langs een
bijgestelde absoluut-idealistische methodische weg opnieuw ontdekt en verwerkelijkt te worden.

73 Lowe, 77:eology and Dgerence, a.w., 27.
74
Bertold Brecht aangehaald door Tieleman, Leven met verbee/ding, a.w.,94.
75 Peter Sloterdijk, Eurotaoisme, Amsterdam 1991, 137.
76 Lyotard, Heidegger en 'de joden ; a.w., 63.
77 Er zijn in mijn ogen nog maar weinig theologen die met Hegel werkelijk zouden durven pretenderen
dat zij de aard, natuur en het wezen van God zelf kennen of kunnen representeren. De
representatiecrisis is een veel besproken thema in de theologie. Ik zou hier naar een oneindige reeks
literatuur kunnen verwijzen, doch volsta met: lise N. Bulhof, Ruud Welten (red.), Ferloren presenties.
Over de representatiecrisis in religie, kunst, media en politiek,Kampen 1996.
78
Van Harskamp, Het nieuwe religieuze verlangen, a.w., 262.
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2.9.2 Hegels manipulatieve interesse ten opzichte van het christendom

Hoewel de moderne theologie en hermeneutiek sterk door hem beYnvloed zijn, is er
tegelijk ook de nodige 'hermeneutische achterdocht' ontstaan ten opzichte van Hegels idealistische 'zelfoverschatting van de rede.' Niet alleen omdat Hegel nauwelijks 6cht respect weet op te brengen voor de contingentie van de mens, de wereld en
de geschiedenis, maar vooral omdat zijn 'vertaling' van de symbooltaal van de
christelijke religie in tijdloze volstrekt heldere wijsgerige concepten inmiddels als
een even aanmatigende als reductionistische hermeneutiek is gaan gelden die geen
recht doet aan het eigene en bijzondere van geloofstaal.79 Niet alleen theologen,
maar ook filosofen verdenken de Hegeliaanse dialectiek ervan allereerst een rationalistische en manipulatieve interesse ten opzichte van het christendom te vertegenwoordigen. 'Wat volgens de christelijke religie een gebeurtenis is -de nieuwe relatie
tussen God en mens en dus een historisch contingent gegeven- wordt door de rede
herleid tot een natuurnoodzakelijkheid, een niet-historische essentie. Zij integreert
dus het Andere in zichzelf en een gebeurtenis tot het ontijdelijk zelfde', stelt Antoon
80
Vergote.
Ik heb het aan de hand van Hegels en Taylors uitleg van Genesis 22 laten zien:
een bijbelverhaal heeft 'op zich' geen enkele waarde en dient in een Hegeliaanse
hermeneutiek slechts als grondstof en aanschouwelijke illustratie voor een 'hoger'
begripsmatig denken dat uiteindelijk een reductionistische antisemitische exegese
oplevert. Na een getailleerde studie van dezelfde teksten van Hegel waarop ook
Taylor zich beroept, vraagt de filosoof Wilhelm Weischedel zich dan ook af: 'Wat is
nu de werkelijke verhouding tussen de speculatieve gedachte van Hegel en het
christendom? Blijkbaar is deze niet zo dat de Idee van de absolute Geest uit zichzelf
om de christelijke duiding vraagt. Veeleer geldt het omgekeerde: de christelijke leer
is er, en die laat zich speculatief interpreteren. Slechts vanuit dit gezichtspunt kan
Hegel over de filosofie zeggen: "De grondwaarheden van het christendom worden
door haar bewaard en behouden." Het is de "filosofie" die "de rede binnen het
christendom aanwijst". Maar deze overeenstemming gebeurt dan toch slechts via het
,81
gewelddadige middel van een speculatieve omduiding.
Precies op dit punt, zeggen vele Hegel-commentatoren gaat Hegels eigen 'dogmatische sluimer' schuil. De Godskennis die in de godsdiedst verscholen gaat, is bij
Hegel steeds een inadequate en voorlopige versie van hier en nu te realiseren absoluut weten. Zo wordt Kants subjectieve 'voor-waar-houden' van het geloof door
Hegel consequent geduid als een beweging waarbij het gelovige subject zichzelf
opsluit in zicllzelf, met uitsluiting van het absolute, dat aldus tot iets negatiefs wordt,
iets onkenbaars, en dus eigenlijk iets dat niet echt bestaat. Peperzak merkt daarover
op: 'Kants "geloof', is voor Hegel een innerlijke tegenspraak die niet gered of "opgeheven", maar alleen maar verworpen kan worden. Kants onderscheid tussen geloof en kennis wordt door Hegel nooit gethematiseerd, omdat hij het niet verstaat.
(..) Als het Ansich - zoals Kant zegt - niet door de logische vormen bepaald (bestimmt) kan worden, ziet Hegel geen ander alternatief dan de stelling, dat het op geen
79
Aldus Caputo in zijn inleiding bij GG 11.
" Antoon Vergote, Modemiteit en christendom. Gesprek in vrijheid en respect, Tielt \999,144.

81 Wilhelm Weischedel, Der Gott der Philosophen, Grundlegung einer Philosophischen Theologie im
Zeitalter des Nihilismus, Munchen 1979/1985,2'druk, decl 1,312.

102

enkele andere manier gekend of geweten wordt. Tussen begrijpen en niet-weten
bestaat voor hem geen derde. In dit opzicht is hij meer minder dialectisch en meer
dogmatisch dan Kant. Indien geloven iets is - en Hegel benadrukt onophoudelijk dat
geloven niet alleen voor de moraal en godsdienst, maar op alle gebieden van het
leven noodzakelijk is - dan kan het volgens hem een aanvankelijke, embryonale of
kennis als van het begrijpende inzicht dat in
"onmiddellijke" vorm zon van dezelfde
,82
filosofie
wordt
uiteengezet.
geslaagde
Dit Hegeliaanse onbegrip voor het 'tussengebied' tussen begrijpen en niet-weten
speelt ook Taylor parten. De Hegeliaanse droom van grenzeloze en eeuwige kennis
is in hoge mate beslissend voor Taylors visie op theologie en geloven, zozeer zelfs
dat hij de God van de joods-christelijke traditie, alle post-Hegeliaanse waarschuwingen negerend, enigszins anachronistisch identificeert met de 'God' van Hegels absolute idealisme. Wie, zoals Taylor, in Hegels Godsbegrip gelooft, gebruikt God als
een excuus voor de claim dat wij mensen een panoptisch goddelijk perspectief op de
wereld zouden kunnen opeisen en toe-eigenen. In het volgende hoofdstuk zal ik het
gedetailleerder laten zien: met Hegel zocht Taylor heil in een alziend wijsgerig
'adelaarsperspectief' dat de werkelijkheid meent te kunnen aanschouwen vanuit het
blikveld van God zelve.83 ,God kan dit niet beter gezien hebben dan ik', stelt een
idealist. Dat is precies de megalomane absurditeit die Kierkegaard onophoudelijk
onder laitiek heeft gesteld. Hegel en de idealistische Taylor weten te veel en zij
weten veel te snel. Het Hegeliaanse Systeem of Begrip is een uitingsvorm van een
moderne theo-esthetische droom, een letterlijk grenzeloze eigenmachtige greep naar
de eeuwigheid en de almacht.
Uiteraard is er een welgevormd dialectisch Hegeliaans antwoord mogelijk op
zulke kritische tegenwerpingen. Dat luidt: Hegel 'ontmythologiseert' het geloof met
om het overbodig te verklaren, maar om de waarheid en inhoud ervan te vatten in de
geeigende vorm, de wijsgerige vorm Dat lijkt negatief maar het is voor een Hegeliaan een positieve onderneming: filosofie is de ware theodicee. In Journeys to Selfhood houdt Taylor hardnekkig vol dat Hegel orthodox blijft en slechts expliciteert
wat impliciet reeds in de voorstellingen van het geloof aanwezig is. Wat de religieuze verbeelding zich van God voorstelt, 'vraagt' impliciet om de in de religieuze
voorstelling nog niet adequaat tot uitdrukking gebrachte universaliteit en transparantie van het wijsgerige denken. Daarom moet de speculatieve filosofie de eigenlijke conceptuele inhoud articuleren die gerepresenteerd wordt in de religieuze voorstelling. Het verschil tussen voorstelling en begrip is niet substantieel, maar formeel.
Filosofie is het kennen van de noodzakelijkheid in de inhoud van de absolute Forstellung van God in het christendom en dit kennen (Erkennen) is tevens een erkennen (Anerkennen) van de inhoud en de vorm. De voorstelling wordt slechts van de

eenzijdigheid van de oneigenlijke vormen bevrijd, en tot de absolute vorm (van het
denken) verheven waardoor de vorm helemaal tot zuivere inhoud bepaald wordt,
maar wel identiek blijft met de voorstelling.[JS 121184
82 Hegel, Filosofie als wetenschap, a.w., 151-152.
83
Franse filosofen zoals Merleau-Ponty en Derrida vergelijken Hegels denken graag met de adelaarsblik.
Men speelt hit:r met de naam Hegel die op zijn Frans uitgesproken op aigle lijkt: adelaar.
84 6
Die Philosophie bestimmt sich hiernach zu einem Erkennen von der Notwendigkeit des Inhalts der
absoluten Vorstellung. (..) Dies Erkennen ist so das Anerkennen dieses Inhalts und seiner Form und die
Befreiung von der Einseitigkeit der Formen und Erhebung derselben in die absolute Form, die sich
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Als waar is wat hier gezegd wordt, wanneer waar is dat het denken in principe
geheel en al doorzichtig kan zijn voor zichzelf, dan moet de theologie de laatste
overwinning aan de filosofie laten en is de emancipatie van de filosofie ten opzichte
van de theologie voltooid. 'Als het denken inderdaad in staat is zich voor zichzelf op
een adequate manier te verhelderen, dan wordt de god van de filosofen (die dan niet
langer als god mag worden benoemt, want dat zou een intrusie van de religieuze taal
in de filosofie inhouden) inderdaad de ware god. Niet dat God of de goden van de
godsdienst daardoor onwaar zouden zijn geworden, maar wel dat ze naar hun vorm
,85
(als beeld of symboot) tekortschieten.
En om teleurstelling te voorkomen moet de filosofie deze belofte van haar allerhoogste speculatieve vlucht dan wel waarmaken, dat wil zeggen, verwerkelijken wat
zij voorspiegelt. Welnu, daar zit precies het grote probleem met Hegel. Is onze kijk
op dingen, hoe speculatief of wetenschappelijk helder deze ook moge zijn, niet altijd
een licht dat de dingen toont tegen de achtergrond van schemer en duisternis? Kunnen wij wel ten volle bij onszelf aanwezig zijn en kan/wil God wel in Zijn volle
glorie aanwezig zijn? Gaat het bij Hegel, zoals Kierkegaard onophoudelijk betoogt,
en moderne differentiefilosofen zoals Derrida steeds herhalen, toch niet om een
gigantische zelfoverschatting van de rede, een 'aanwezigheidsmetafysica', de metafysische illusie dat men het wezen van alle zijn aanwezig zou kunnen stellen? Moet
de voorkennis in religieuze zaken toch niet aan de hemel worden overgelaten?
2.9.3 Onstofelijkheidsaspiraties en het probleem van het 'do ut des'

In zijn vroege werk beantwoordt Taylor deze vraag met een resoluut 'neen.' Hij
verdedigt dan niet alleen de overtuiging dat de inhoud van het christelijk geloof
gevat kan worden in de eigenlijke vorm van het speculatieve denken, hij stelt niet
alleen dat de essentie van het christendom een te verwerkelijken Idee moet zijn, hij
houdt er ook nog eens -gesterkt door het dialectische adagium 'verliest uzelve opdat
u zichzelf terugvindt' - absoluut-idealistische onsterfelijkheidaspiraties op na. Met
Hegel wilde hij de 'tijd veroveren door de tijd': After all, as Eliot suggests in "Burnt
Norton ", "Only through time time is conquered". ' [DT 98] Op dit punt kleven er
n6g twee problematische en met elkaar samenhangende aspecten aan de wijsgerige
theologie van Hegel en de vroege Taylor, namelijk de overtuiging dat de menselijke
eindigheid en contingentie met behulp van de speculatieve rede opgeheven zou
kunnen worden, en de opvatting dat dit uiteindelijk een ruil kan realiseren: door in
de speculatieve rede te investeren zou de mens zich de eeuwigheid kunnen toeeigenen.

Met Hegel heeft Taylor in zijn vroege idealistische fase speculatief 'zaken willen
doen met de dood.' Binnen de idealistische theo-esthetische constellatie is het beste
geschenk dat God kan geven om het menselijke verlangen naar het absolute, de
eeuwigheid en het totale (zelf)inzicht niet te frustreren, het geschenk van zijn dood.
Waarom? Omdat Gods dood in Hegels alles recupererende onto-theo-teleo-logie ruil
inhoudt, de wederkerige ruil tussen de partners God en mens. Als God zijn transcenselbst zum Inhalt bestimmt und identisch mit ihm bleibt und darin das Erkennen jener an und filr sich
seienden Notwendigkeit ist. Diese Bewegung, welche die Philosophie ist, findet sich schon vollbracht,
indem sie am SchluB ihren eigenen Begriff erfaBt, d.i. nur auf ihr Wissen zurucksieht.' Hegel, Enzyklopadie der philosophischen Wissenschaften, WZ 10 378-379.
85 Cruysberghs, Over God en godsdienst, a.w. 147.
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dentie aflegt en mens wordt (incarnatie) ruilt Hij met de mens om concreetheid te
winnen en ruilt de mens met God om de goddelijke oneindigheid te bemachtigen.
God en de dood (wellicht zelfs God Als de dood) en de opheffing van het solitaire
zelf zijn in Hegeliaans perspectief gecalculeerde offers om een grotere beloning in
ontvangst te kunnen nemen. Het goddelijke en menselijke zelfverlies zijn in Hegels
kringloop bewust gecalculeerde verliesposten met het vooropgezette doel dat het
Zelf er beter van wordt.
Toegespitst op het thema dood (van God) betekent dit dat de Hegeliaanse ruileconomie de mogelijkheid van de herstellende (recuperative) leeswijze creeert
waarin verlies winst wordt. Taylor legt deze speculatieve heilseconomie in zijn latere geschriften als volgt uit: 'Vanuit dit standpunt bezien biedt het grootste verlies de
kans tot de grootste winst. Wanneer de negatie is verdubbeld, genereert deze een
coincidentia oppositorum waarin de ogenschijnlijke opposities binnen de werkelijkheid identiek zijn. Voor de speculant die in dit basiseconomische principe belegt, is
verlies nooit definitief verlies en verliest de dood -zelfs de dood van God- zijn verwoestende kracht.' [AR 26] Waar kan de calculerende burger zijn religieusspeculatieve kapitaal beter in beleggen dan in een kleine investering in het geloof
wanneer daarmee niets minder dan de grote hoofdprijs te verdienen is: het eeuwige
leven?

Dit probleem van de ruil, deze strategische doel-heiligt-de-middelen mentaliteit,
het berekenende aspect van het dialectische 'verliest uzelve opdat u zichzelf terugvindt' is 66n van de belangrijkste problemen waarmee Jacques Derrida de Hegeliaanse filosofie en onto-theo-logie mee bestookt.86 Taylor zal er in zijn latere werk
geregeld op terugkomen en in meegaan.
Waar komt het probleem naar de kern op neer? Elke val terug blijkt in de Hegeliaanse dialectiek achteraf altijd een stap vooruit te zijn. De exitus staat in Hegels
alomvattende Odyssee van het Zelf altijd in teken van de reditus. Hegels heilseconomie is gebaseerd op weggaan 6m weer thuis te komen, op weggeven om (meer)
terug te ontvangen, een do ut des, een deal. Het S/subject is bij Hegel immers 'bij
zichzelf zijn in het andere' of'ze#-bergrip door het andere dat het zelf en het andere
verzoent.' [DT 80] In Hegels hermeneutische cirkel is het andere altijd het
S/subjects eigen andere en is alle differentie, omdat naar de aard der zaak niets buiten Hegels alomvattende systeem kan vallen, altijd interne differentie en dus vanuit
het geheel bezien geen echte differentie, een 'differentie' die uiteindelijk identiek is
met het Subject zelf. [TE 63]
Ik heb het in mijn schets van Hegels visie op het jodendom reeds laten zien. In de
Hegeliaanse dialectiek gaat er iets grondig mis met het respect voor het andere buiten de eigen kring en met het ohne Warum of de vrije gave no matter what van de
liefde (Gods). Liefde wordt bij Hegel gereduceerd tot zel»erwerkelijking (van de
Geest) door, in en met behulp van het eigen ander(e) Hegels heilseconomie laat
geen ruimte aan de/het ande«e) Als de/het ander(e). Het is een heilseconomie waarin
het doel de (negatieve) middelen heiligt en een economie die van begin tot eind in
het teken staat van het welbegrepen eigenbelang.
Wat hier op het spel staat is een kernaspect van de christelijke economy offaith.
hoe moeten we de overtuiging interpreteren dat de mens moet sterven om wederge86 Ik kom hier nog uitgebreider op terug in hoofdstuk vij f van deze studie.
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boren te worden, gebroken moet worden om heel te worden, dat we onszelf moeten
verliezen om onszelfte vinden? Regeert hier toch niet een 'magische' manipulatieve
interesse die van de liefde voor de ander als de ander/Ander geen weet heeft? Theo
de Boer merkt daarover op: 'Kierkegaard heeft deze strategie al ontmaskerd waar hij
opmerkt dat sinds de kritiek van Jezus op hen die de eerste plaats innemen (Lucas
14,10), de echte Strebers achteraan gaan zitten. Zichzelf vernederen in de hoop ver,87
hoogd te worden. Niets is veilig voor dit spel, ook de liefde niet.

2.10 DE 'ANDERE' HEGEL VAN 'DE NACHT VAN

DE WERELD'

Is hiermee alles over Hegel gezegd? Neen. Er is ook 'een andere Hegel', een onheilspellende Hegel, die zelf al leek te bevroeden dat het grootse doel van het absolute
idealisme inderdaad onbereikbaar moest blijven. Deze onheilspellende Hegel komt
men op het spoor, wanneer men zijn teksten enigszins tegen zijn eigen bedoeling in
leest. Er is bij hem een permanente spanning aanwezig tussen proces en resultaat,
een druk tussen enerzijds een wil tot het afgeronde systeem waarin het geheel in zijn
blijvende samenhang gekend wordt en anderzijds het besef dat het geheel eeuwig in
beweging is en dat ieder filosofisch systeem slechts voor een deel de alomvattende
gestalte is van het door een tijd(perk) voortgebrachte denken. Hegel had zeker besef van
veranderingen, differenties en, in sommige donkere passages in zijn werk, van het tragische gevoel van de niet voltooibaarheid van het denken. Taylor benadrukt steeds dat
Hegels reis naar het zelf een onvermijdelijk duistere kant heeft. Hegel vergelijkt de
filosoof met iemand die in de duisternis in de oceaan wordt geworpen zonder land in
zicht en met slechts 66n ster aan het firmament: de ster van de geest, die z6 alleen is dat
de angst hem overvalt. [JS 76] Taylor wijst ook op een 'wanluidende opmerking' (a
"discordant note'l van Hegel uit zijn Berlijnse lezingen over de filosofie van de religie
waaruit blijkt dat hij ook zelf wel inzag en toegaf dat de door hem gedecreteerde verzoening, niet gematerialiseerd is en partieel is gebleven. Andjet Hegel's con-fdence that
the Kingdom has come sometimes wavers. [JS 268 DI 46.]
Behalve de grootste idealist is Hegel wellicht toch ook een vader van het gedesillusioneerde idealisme van de negentiende en twintigste eeuw waarin de eindigheidfilosofie
overheerst en waarin de esthetica van de bestaanshuiver of de niet meer zo schone en
harmonische kunst van het Erhabene dominant is geworden. [DI 46] Na Hegel begint
de gedachte post te vatten dat de werkelijkheid in feite niet door een solitaire, wijze,
wetgevende Monarch wordt geproduceerd, maar het resultaat is van een wisselwerking
tussen niet-rationele krachten.'88 En wanneer de Hegehaanse missie in de geschiedenis
inderdaad tot mislukken is gedoemd, ontstaat er voor iemand die vanuit een Hegeliaans
(vooruitgangs)geloof denkt een penibele situatie: 'Tussen het tot nu geldende nog-met
en het toekomstige niet-meer hebben wij, arme donders van de tussentijd, alleen maar
het ongelukkige bewustzijn nooit in de goede tijd geleefd te hebben. We komen te laat
voor het eerste paradijs en te vroeg voor het tweede.'89 Indien het grootse doel van
Hegels absolute idealisme inderdaad onbereikbaar blijft, doemt er een gigantisch
probleem op: het ontheemd-onheilspellende zelfgevoel van het ongelukkig bewustzijn is dan namelijk een blijvertje, om met Kierkegaard te spreken, een chronische
87

Theo de Boer, De hemel weet hoe. Over spiritualiteit en rationaliteit,Nijmegen 1999, 59-61.
88 Cupitt, Ilze Religion €fBeing, a.w., 59.
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Sloterdijk, Eurotaoisme, a.w., 264.
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'ziekte tot de dood.' Dan wordt het ongelukkige bewustzijn een kenmerk van de subjectiviteit als zodanig.
Op blijvend intrigerende dn raadselachtige wijze heeft Hegel oog voor 'de nacht van
de wereld."0 De systematicus bij uitstek Hegel heeft, stelt Taylor met Jean Hyppolite,
ook een niet-systematische, irrationele kant. 'Misschien raken wij hier aan het beslissende punt van het Hegeliaanse denken, aan deze torsie van het denken om het ondenkbare conceptueel te denken, aan dat wat Hegel tegelijkertijd de grootste irrationalist en
de grootste rationalist maakt die ooit heeft bestaan.' [TE 88] 'De hegemonie van het
voor zichzelf doorzichtige subject', schrijft Ger Groot, 'raakte op hetzelfde moment als
het haar voltooiing had bereikt aan het wankelen. Al bij Hegel begint het rationalisme te
wringen en wordt de geest vertroebeld door het Andere van de ratio, dat hij tegelijk
tracht te incorporeren. De romantici en de grote Hegelcritici (Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche) zullen deze transparante tegenwoordigheid van het subject aan zich,91
Hun inzichten zullen leiden tot uitgangspunten die
zelf nog verder ontmantelen.
onder postmoderne gesternte min of meer gemeengoed worden: 66n alomvattende

interpretatie van de werkelijkheid is onmogelijk, de rationaliteit is beperkt want het
menselijke kennen is onherroepelijk eindig en apocalyptische politieke ideologieen
onder het motto 'alle dingen nieuw' worden in brede kringen als onnozel en gevaarlijk
beschouwd.
Van de weeromstuit heeft de theologie na Hegel juist Gods onbegrijpelijkheid,
distantie en niet-aanwezigheid gerehabiliteerd en hechten veel theologen aan een
eindtijd- en maakbaarheidverlangens temperend eschatologische voorbehoud. De
pretentie het absolute adequaat te kunnen representeren geldt als (Hegeliaanse) hybris. GeYnspireerd door Lyotard bepleit bijvoorbeeld Frans Maas een 'lichter incarnatiebegrip' binnen de christelijke theologie. Hij citeert de opmerking van Lyotard
waarnaar ik eerder verwees, namelijk dat Kant het met het verhevene altijd zal winnen van Hegel. 'Het "Erhabene" houdt aan, niet aan gene zijde van het "Aufgehobene" maar in het hart daarvan.' Maas becommentarieert deze uitspraak zo: 'Dit aanhouden van het verhevene (..) dringt slechts door tot ons mensen wanneer het nihilisme niet ontlopen wordt, maar wanneer juist de ontstentenis van een absoluut origineel ruimte maakt en "gelegenheid" wordt. Deze catastrofe - of "dood van God in
christelijk heidense benoeming" - herbergt kansen. Het zijn kansen voor een ethiek
en een religiositeit van "joodse" signatuur waarin al te substantitle incarnatie ont,92
weken wordt.
'Door schade en schande', schrijft Anton Houtepen, hebben we weer oog gekregen 'voor de traditie van de negatieve theologie. Wat mensen ook omtrent God beweren, we kunnen God niet in onze woorden en begrippen vangen. Zoals Augustinus al zei: si comprehendis, non est Deus: wie God meent te kunnen begrijpen en op
begrip te hebben gebracht, heeft niet God begrepen, maar iets anders. ,93
-

90 Zie ook de opmerkingen over de verscheurende vraag naar het zelf van Hegel bij Van Harskamp, Het

nieuwe religieuze veriangen, a.w.,61-68.
Ger Groot, Het woord op een brief]e gegeven: Derrida over schritt en stem, in Theo de Boer e.a.,
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2.11 TAYLORS HEGELIAANSE VERLANGEN: GEEN TRAGISCHE RELIGIE MEIER

Gelet op de scherpzinnige kritiek die Hegel en zijn kritische opvolgers Feuerbach,
Marx, Nietzsche en Freud daarop hebben geleverd, is het de vraag of slechts een
simpele teruggreep op het aloude Deus semper major een geseculariseerde cultuur,
die door Hegels leerschool is heengegaan, onmiddellijk zal overtuigen. Al wordt
Hegels problematische claim op absoluut weten inmiddels verworpen, dan nog weten we mede dankzij hem te veel om nog onbekommerd op een klassieke manier te
kunnen geloven of om met gerust geweten het metafysisch objectivisme of representationisme andermaal van stal te kunnen halen.
Taylor houdt aan z(/n leerschool bij Hegel in elk geval een stevige hermeneutische achterdocht over ten opzichte van de noties negatieve theologie, volstrekt
transcendente God en 'geloofssprong'. Wanneer God buitenwerelds en volstrekt
transcendent blijft, is Hij de tragische God van het ongelukkige bewustzijn sensu
malo. En aangezien deze tragische gans andere God naar Zijn aard en natuur 'altijd
groter' is, kan geen enkele objectie Hem deren. De christen die zich op deze God
beroept, heeft altijd gelijk. Want wie niet bij het Woord begint, stelt Karl Barth, de
grote protagonist van de totaal andere God, zal ook niet bij het Woord eindigen.
Daarom sluit Barth de in de bijbel geopenbaarde God van Jezus Christus stevig op in
een positieve hermeneutische immuniteit, in een alleen zaligmakende anologia fidei
met verwerping, of adequater uitgedrukt wellicht, 'voortdurend uitstel' van de analogia entis.94 Taylor werd bij zijn vroege studies over Kierkegaard met deze in
Barths 'crisistheologie' op de spits gedreven gans Andere God van het permanente
uitstel geconfronteerd en die ontmoeting laat traumatische sporen na in zijn oeuvre.

[DT 46-47]
Vanaf deze ontmoeting klinkt er in zijn werk een Ferneinung mee van precies deze God en verhoudt hij zich kritisch tot wat Gianni Vattimo wellicht met een reminiscentie aan Hegels notie ongelukkig bewustzijn 'de tragische religiositeit' van
Barths dialectische theologie noemt. 'De enige grote paradox, het schandaal van de
christelijke openbaring, is feitelijk', meent Vattimo, 'de menswording van God, de
kenosis, dat wil zeggen de ongeldigverklaring van al die transcendente, onbegrijpelijke, geheimzinnige en zelfs bizarre kenmerken waardoor de theoretici van de
sprong zozeer gegrepen zijn. (..) We zouden allemaal het recht moeten opeisen om
ons niet van de waarheid van het evangelie te laten afbrengen uit naam van een offer
van de rede dat alleen door een naturalistische, menselijke, al te menselijke en uiteindelijk onchristelijke opvatting van Gods transcendentie van ons wordt gevraagd.

,95

In zijn modern idealistische periode eiste Taylor dit recht uitdrukkelijk op en was
hij criticus van de tragische religiositeit van zowel Kierkegaard als Karl Barth. De
figuur die Taylor in uitgesproken Hegeliaans vaarwater heeft gebracht, de denker die
volgens Taylor het ultieme toonbeeld is van 'ongelukkig bewustzijn', Kierkegaard,
is nog nauwelijks besproken. In het volgende hoofdstuk is daarom Kierkegaards
uitleg van Genesis 22 aan de orde. Hoe ziet tragische religiositeit er exact uit? Antwoord: men leze Kierkgaards Frees en beven.
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Karelse, Dwalen, a.w., 106.
Gianni Vattimo, /k geloofdat ik ge/oof; Amsterdam 1998, 49.
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Tussen herinnering en herhaling

Ik begin dit hoofdstuk met een schets van wat Taylor onder Kierkegaards tragische
religie van het ongelukkige bewustzijn verstaat. Wat dat is, wordt op exemplarische
wijze duidelijk in Kierkegaards interpretatie van het verhaal over de binding van
Isaak in Frees en beven. Met Taylor leg ik enkele belangrijke overeenkomsten en
verschillen bloot tussen Hegels en Kierkegaar(is uitleg van dit verhaal.
Om deze overeenkomsten en verschillen nog scherper te tekenen bespreek ik, na
mijn vergelijking van hun uitleg van Genesis 22, drie centrale thema's die Kierkegaards en Hegels denkwegen volgens Taylor in theologisch opzicht uiteendrijven.
Eerst ga ik in op hun verschillende uitleg van het statuut van de mimesis die door
Hegel als herinnering wordt gedacht en door Kierkegaard als herhaling. Daarna
bespreek de verschillende tijdsconcepties van de twee antagonisten rond de sleuteltermen presentie (Hegel) en ogenblik (Kierkegaard). Vervolgens licht ik hun uiteenlopende interpretaties van de incarnatie of openbaring Gods in Jezus Christus
toe, namelijk als speculatief tot begrip te brengen bemiddeling tussen de uitersten
tijdelijke mens en de eeuwige God (Hegel) en als blijvend ongrijpbare absolute
paradox of coincidentia oppositorum waar de eeuwigheid de tijd aanraakt die echter
nooit met de speculatieve rede 'gevat' of'omvat' kan worden (Kierkegaard).
De opposanten Kierkegaard en Hegel representeren volgens Taylor twee alternatieve basisparadigma's waartussen de negentiende - en twintigste-eeuwse theologie
en filosofie heen en weer gependeld heeft, inclusief Taylors eigen denkweg. Ik laat
zien welke actuele theologische betekenis de controverse tussen Kierkegaard en
Hegel nog steeds heeft. Er gaat een prefiguratie in schuil van de telkens weer oplaaiende strijd binnen de (reformatorische) theologie tussen (neo)orthodoxen en
(neo)liberalen.
Deze heeft, zal ik betogen, in de Verenigde Staten een eigen culturele, maatschappelijke en politieke betekenis. Wij in Europa associeren het protestantisme uit
de Verenigde Staten snel met fundamentalisme. Toch is er ook een andere liberalere
theologische traditie aanwezig waarin gestreefd wordt naar een nauwe verbinding
van geloof, kunst en cultuur.' In Amerika grijpen niet-fundamentalistische cultuurminnende theologen, godsdienstwijsgeren, kunst - en cultuurcritici buiten de filosofische faculteiten graag terug op negentiende-eeuwse continentale denkers die binnen de filosofische faculteiten, welke sterk in de traditie van Angelsaksische analytische filosofie staan, doorgaans gemeden worden. Taylor hoort tot de alternatieven
met zijn uitgesproken voorkeur voor het continentale denken. Het was de vastberaden wil om een einde te maken aan met Kierkegaard gelegitimeerde neo-orthodoxe
theologie die Taylor tot een keuze voor Hegels theologische basisparadigma verleidde. Deze optie bracht hem in contact met de God-is-dood theoloog Thomas J.J.
Altizer, eveneens bewonderaar van Hegel. Als uitgesproken liberal kan Altizer weinig waardering opbrengen voor de 'gettogeest' van de veelal behoudende Ameri'

Zie voor een schets van de historische achtergronden van de radicale vrijzinnige protestante theologie
in de USA: John Charles Cooper, De wonels van de radicale theologie, Roermond 1968.
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kaanse (neo)orthodoxe kerkelijke denominaties. Bovendien houdt hij zich net als
kunst en cultuurminnaar Taylor verre van het rationalistisch-empiristische formalisme van the American Church of Analytic Philosophers of the Strict Observance: R
geef een korte beschrijving van Altizers God-is-dood theologie en laat zien waarom

Altizer binnen wordt gehaald in de geschriften van Talyor.
Wanneer ik de achtergronden en motieven van Taylors Ferneinung van Kierkegaard heb geYnventariseerd, maak ik een reconstructie van de consequenties hiervan
voor Taylors programma. Ik reconstrueer de wijze waarop Taylor tot een proeve van
actualisering van Hegel kwam in zijn idealistische periode. Taylor las Hegel aan'
vankelijk als een absolute relativist' en ontwierp in Hegels spoor een 'ontologie van
het 'relationele/relatieve' die expliciet bedoeld was als een onto-theo-logie. Volgens
deze relationele onto-theo-logie is alles in het universum onderdeel van een dynamische veeleenheid (van een eenheid die de veelheid niet uitsluit maar veronderstelt)
waarbinnen elk afzonderlijke onderdeel 6n het geheel in wederkerigheid in, door en
met elkaar tot zelfverwerkelijking komen en dus shmen het zich ontvouwende absolute vormen: God geheten. Kort en goed: Taylor zet Hegels strijd voort tegen het
metafysische dualisme en de daaruit voortvloeiende essentialistische disjuncties of
dichotomieen.
Ik maak een reconstructie van de hiermee samenhangende specifiek Hegeliaanse
God-is-dood axiomatiek van waaruit Taylor de differentiefilosofie van Derrida zal
gaan interpreteren. Taylors door Altizers God-is-dood theologie gekleurde interpretaties van Hegel en Nietzsche (twee denkers die volgens Altizer eerder bondgenoten
dan antagonisten zijn) zullen het referentiekader vormen van waaruit hij Derrida
aanvankelijk leest en zullen het grondplan opleveren voor het experimentele schrijfproject Erring: A Postmodern A/theology. Daarin zal de differentiefilosofie van
Derrida nogal hardhandig worden omgebouwd tot een 'postmodern' voltooid nihilistisch religieus-esthetisistisch medicijn tegen de in het vorige hoofdstuk besproken
kwaal: de tragische religie van een ongelukkig bewustzijn.
3.1. KIERKEGAARDS ABRAHAM ALS GELOOFSHELD

Er gaan grote divergenties schuil in Hegels en Kierkegaards uitleg van het verhaal
over de binding van Isaak. Abraham is voor Kierkegaard, zo stelt Taylor, het tegenovergestelde van wat hij voor Hegel is, namelijk een figuur van het waarachtige
geloof en authentieke subjectiviteit. [DT 11 JS 264-271] Kierkegaard laat Johannes
de Silentio in Frees en Beven een 'lofrede op Abraham' houden. Abraham verschijnt
hier niet als exempel van uiterst vervreemde religie, maar als voorbeeldig gelovige.
Hij komt met zijn pure overgave aan Gods huiveringwekkende wilsbesluit in een
hoogst persoonlijke verhouding tot God te staan. Een verhouding waarin het algemeen ethische wordt gesuspendeerd en het eigene van waarachtig geloof oplicht.
Daarom is hij voor Kierkegaard een ware 'ridder van het geloof.
Taylor stelt dat Kierkegaards bewondering voor Abraham slechts afdoende begrepen kan worden wanneer zijn uitleg van Genesis 22 in de context wordt geplaatst
van zijn andere pseudonieme geschriften. Frees en beven is volgens hem 'een integraal bestanddeel van Kierkegaards ingewikkelde pseudonieme auteurschap. Zorg2 Ik kwam deze benaming tegen in Caputo, Parisian Hermeneutics and Yankee Hermeneutics. The case
of Derrida and Rorty, in MR 84-124.
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vuldig brengt hij gedurende dit schrijverschap een dialectische progressie in kaart
van lagere naar completere vormen van individualiteit (seljhood). Via verschillende
personages verplaatst Kierkegaard zich in diverse stadia op ieders levensweg. Elk
pseudoniem stelt een ideaal persoonlijkheidstype voor dat een bepaalde levenskijk
belichaamt. ' [DT 11] Deze stadia, benadrukt Taylor, zijn niet willekeurig gekozen,
maar vloeien voort uit Kierkegaards analyse van de structuur en ontwikkeling van
het zelf.
Wie Hegel heeft gelezen, kan het niet ontgaan. Behalve de grote verschillen die er
onmiskenbaar zijn, bestaat er ook 'een treffende gelijkenis' tussen Kierkegaards en
Hegels analyse van de formele structuur en ontwikkeling van het zelf. Gelijkenis
betekent echter nog geen identiteit. De onderkenning van de diepgaande overeenkomsten tussen de filosofische projecten van Hegel en Kierkegaard mag de basale
verschillen met verduisteren. 'Wat Hegel als zelfverwerkelijking beschouwt ziet
Kierkegaard als zelfvervreemding, en wat Hegel als zelfvervreemding interpreteert,
is voor Kierkegaard zelfvervulling.' [JS 14]
Kierkegaard onderscheidt drie dialectische 'stadia op de levensweg': (1) de esthetische (2) de ethische en (3) de religieuze.3 In tegenstelling tot Hegels Fenomenologie van de Geest, waarin de afzonderlijke momenten noodzakelijk gerelateerd
zijn aan een immanente dialectisch ontwikkelingsproces, representeren Kierkegaards
existentiestadia verschillende vormen van individualiteit die slechts verwerkelijkt
kunnen worden via een persoonlijke keuze van het met de vrije wil
begiftigde individu. [JS 231] Er is geen directe continuYteit in Kierkegaards dialectiek, maar er
moet telkens een sprong, een keuze gemaakt worden tussen de fasen, zonder dat de
ene definitief achtergelaten wordt wanneer een nieuwe aanbreekt. De drie stadia
blijven op elkaar inwerken en op elkaar ingrijpen.
3.1.1 De esthetische fase

Het esthetische stadium is voor Kierkegaard het stadium waarin onmiddellijkheid en
reflectie in een polaire spanning staan. Het opgroeiende kind staat model. Aanvankelijk is er nog geen verschil tussen het zelf en de omringende wereld en wordt het
bewustzijn volkomen beheerst door zintuiglijke neigingen en het ontbreken van een
duidelijk zelfoewustzijn. Het kind droomt 66n te zijn met alles. De kinderlijke estheticus leeft in gelukzalige harmonie met zichzelf en de buitenwereld. Hij gaat nog
helemaal op in de massiviteit van het algemene en de zintuiglijke onmiddellijkheid.
Het pseudoniem dat deze levenskijk vertegenwoordigt noemt Kierkegaard don Juan:
hij leeft in het zinnelijke genieten van het moment en is een gevangene van zijn
eigen facticiteit. 4 [JS 235]
Deze onmiddellijkheid raakt onherroepelijk opengebroken zodra de cognitieve
vermogens nader tot ontwikkeling komen. Reflectie en zelfreflectie vormen bij
Kierkegaard de negatie van de onmiddellijkheid. Dat wat de onmiddellijkheid buiten

3 Zie Kierkegaards Stadia op de

levensweg (1845). Taylors beschrijvingen ervan vindt men onder andere

in JS 231-241 ; KP 127-184 (het esthetische stadium) JS 241-252,KP 85-236 (het ethische stadium) JS
251-261; KP 237-340 (het religieuze stadium).
4 In Disjiguring stelt Taylor dat de postmoderne kunstenaars 'van het idealisme van het beeld' of 'logocentrisme' (Warhol bijvoorbeeld) deze esthetische fase vertegenwoordigen. Zij leveren zich uit aan het
onmiddellijke erotische genot van een oneindige beeldenstroom van 'logo's. ' DI 311. Zie ook Karelse,

Dwalen, a.w., 63.
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werking stelt is de taal. Het pseudoniem Johannes Climacus drukt het zo uit: 'Kan
het bewustzijn niet in de onmiddellijkheid blijven? Dat was een dwaze vraag, want
indien dat zou kunnen, zou er helemaal geen bewustzijn bestaan. Maar hoe wordt de
onmiddellijkheid dan opgeheven? Door de middellijkheid, die de onmiddellijkheid
opheft door deze te voor-onderstellen. Wat is dan de onmiddellijkheid? Dat is de
realiteit. Wat is de middellijkheid? Dat is het woord. Op welke manier heft dit laatste het eerste op? Door het uit te spreken; want datgene wat wordt uitgesproken
werd steeds al verondersteld. De onmiddellijkheid is de realiteit, de mal is de idealiteit, het bewustzijn is de tegenspraak. Op het ogenblik dat ik de realiteit onder woorden breng, is de tegenspraak gegeven, want datgene wat ik onder woorden breng, is
de idealiteit.'5 [JS 236 DT 13 AL 341]
Bij Hegel is eveneens sprake van een dialectiek van de onmiddellijkheid en middellijkheid, en daardoor van een noodzakelijke 'initiele scheur' in de onmiddellijkheid van het louter natuurlijke bestaan. De Geest vertrekt in de Phanomenologie
vanuit zijn meest naYeve 'onmiddellijke' uitgangspunt, het geisoleerde besef van het
'hier' en 'nu', om al ras te beseffen dat dit 'hier' en 'nu' niet 'op zich' in zijn isolement kan bestaan maar een algemenere strekking heeft. In de betekenisgevende
middellijke waarneming gaat het onmiddellijke 'hier' en 'nu' verloren. Er vindt een
negatie plaats van de onmiddellijke zintuiglijke zekerheid en een overgang naar de
middellijkheid van de waarneming. [WZ 3 82 e.v.] 'Hegel stelt dat de zintuiglijke
zekerheid niet kan zeggen wat het bedoelt (meint), omdat taal de onmiddellijkheid
onderwerpt aan een negatie door middel van de opheffing (verheffing) van het (nog
abstracte) particuliere in het (concreet) universele.'[JS 188]
Deze positie lijkt op het uitgangspunt van Kierkegaard, stelt Taylor, maar is niet
exact hetzelfde: 'Echter, tegenover Hegels nadruk op de met taal gegeven noodzaak
het (nog) abstracte particuliere nader op te heffen, benadrukt Kierkegaard het vermogen van taal om de onbepaaldheid te negeren door bepaalde distincties te articuleren.'[JS 236] De oppositie tussen onmiddellijkheid en middellijkheid wordt bij
Hegel ten slotte weer opgeheven in de identiteit van identiteit en differentie van de
concrete universaliteit van het absolute speculatieve Begriff, terwijl Kierkegaard
vasthoudt aan een verhouding tussen de eindigheid (mens) en oneindigheid (God) in
een blijvend en oneindig verschil.
Enig rudimentair besef van verschil en tegenspraak doet zich volgens Kierkegaard reeds voor wanneer, nog binnen de esthetische fase, reflectie en zelfrellectie
ontstaan bij wat hij 'de reflectieve estheet' noemt. Dat is een individu dat in staat is
om bepaalde objecten te identificeren uit het veld van de temporele flux, dat onderscheid kan maken tussen subjectiviteit en objectiviteit, en dat zich van zichzelf kan
onderscheiden en dus tot zelfreflectie in staat is. 'Als een zelfbewust mens is het
subject niet langer simpelweg een extensie van natuurlijke krachten en sociale gebruiken. Maar omdat de persoon nog een zelfdeterminerende kracht moet worden, is
hij nog geen concreet individu.'[JS 237]
Het pseudoniem Johannes de Verleider is Kierkegaards verpersoonlijking van deze reflectieve estheticus. Hij is een persoon die leeft in de fantasiewereld van het
abstracte denken, zonder dat hij in staat is het bestaan ter hand te nemen en actief te

i Soren Kierkegaard, Johannes Climacus o»el Men moet aan alles twijfelen (De Omnibus Dubitandum
Est), Kampen 1986,119.
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voltrekken. Het mogelijke trekt hem meer dan het feitelijke, en daarom vermijdt
Johannes alle betrokkenheid bij de concrete existentie. [JS 238] De reflectieve estheet is een enigszins wereldvreemd 'tussenwezen' dat geplaagd wordt door een
fundamentele splitsing tussen het zelf en de ander en tussen het zelf en zichzelf. [DT
13]

Deze typering doet uiteraard denken aan het innerlijk gespleten zelf van Hegels
ongelukkige bewustzijn, met name ook van de schone Seele van de ironische Romantische kunstenaar. Deze gelijkenis is volgens Taylor niet toevallig: 'Voortbouwend op Hegels analyse van het ongelukkige bewustzijn, besluit Kierkegaard zijn
analyses van de esthetische fase met het betoog dat de reflectieve estheet in werkelijkheid "de ongelukkigste mens" is.' 6 [JS 240]
3.1.2 De ethische fase

Het tweede stadium, de ethische, ontstaat op het moment wanneer de zelfreflectie
het vermogen tot beslissen en kiezen vooropstelt. Dit vermogen kan pas ruimte krijgen wanneer de fase van de onmiddellijkheid doorlopen is en actief verlaten wordt.
De overgang naar het ethische is een keuzesprong. De verpersoonlijking van Kierkegaards ethicus is het pseudoniem rechter Wilhelm. [JS 241 e.v.] Deze ethische
mens gaat niet langer op in de hem omringende wereld, maar neemt zijn zelfbewustzijn ernstig en wordt een individu. De ethicus ontdekt dan dat het reele (zelf) en het
ideale (zelf) verschillen. Zelfvervulling bestaat dan uit een pogen het ideale te verwezenlijken en het mogelijke actueel te maken. Dankzij de ontdekking van de noodzaak ethische keuzes te moeten maken (het ethische 6f-60 maakt de ethicus zich los
van sociale en natuurlijke banden en verwerft hij een eigen identiteit. Tegelijk probeert hij zijn natuurlijke neigingen te beheersen en een morele band aan te gaan met
andere onafhankelijke personen. Het vrije en autonome beslissingsvermogen waarvan de ethicus zichzelf bewust is geworden, bemiddelt tussen wat is en wat zou
moeten zijn. Zo ontstaat het zedelijke besef dat elke mens voor zichzelf een opdracht
is. Deze ethische idealiteit, zegt Kierkegaard, drukt zichzelf altijd uit in termen van
universaliteit. [DT 15]
Voor de ethicus, stelt Kierkegaard, is authenticiteit de strijd om de universele morele wet in het leven van het individu te belichamen. 'Het ethische is als zodanig het
algemene. Als het algemene is het datgene wat voor iedereen geldt, iets dat van een
andere kant ook zo kan worden uitgedrukt: dat het ieder ogenblik zijn gelding houdt.
(..) Als onmiddellijk-zinnelijk en psychisch bepaald wezen is de enkeling de enkeling die in het algemene zijn telos heeft. Zijn ethische opdracht bestaat hierin dat hij
zichzelf daarin voortdurend uitdrukt, dat hij zijn verbijzondering opheft om het algemene te worden. Zo gauw de enkeling als de enkeling zich wil laten gelden tegenover het algemene, zondigt hij en alleen door dit te onderkennen kan hij zich weer
verzoenen met het algemene. Telkens als de enkeling, nadat hij is binnengetreden in
het algemene, een neiging gevoelt om zich als enkeling te laten gelden, verkeert hij
in de aanvechting. Daaruit kan hij zich alleen maar weer bevrijden als hij zich als
berouwende enkeling weer wil terugdwingen in het algemene.'[VB 62]

6

Hiervoor staat in Disfiguring de modernistische abstracte kunstenaar model die het formalisme gebruikt
om de concrete existentie te ontvluchten. Karelse, Dwalen, a.w., 63-64.
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Anders dan Hegels conscientieuze subject van wie de daden de inherente identiteit van opposities onthullen, ontdekt Kierkegaards ethicus geleidelijk dat de opposities nooit helemaal te verzoenen zijn: het menselijk tekort en de persoonlijke
schuldigheid is een onvermijdelijk fact of life. Niemand is onverdeeld goed en de
volledige verzoening tussen wat is en wat idealiter zou moeten zijn is voor het concrete in de tijd en eindigheid levende individu niet realiseerbaar. Wanneer de ethische verplichting volledig ernstig wordt genomen (ethisch bezien kan men niet anders dan op deze wijze te werk gaan) is de daadwerkelijke vervulling ervan een
onmogelijkheid.
Gevolg: de ethicus wordt geconfronteerd met diepe opposities, ongelijke differenties en onverenigbare tegendelen die voor Hegel eveneens het kenmerk zijn van
de 'abstracte Kantiaanse moralist'. Maar Kierkegaard geeft er een heel andere betekenis aan. Taylor schrijft: 'Kierkegaards ethische fase culmineert niet in een situatie
waarin schone zielen hun eigen goddelijkheid contempleren, maar in een schuldig
individu dat zich pijnlijk bewust is van zijn immense distantie tot en separatie van
het absolute.'[JS 251]
Wie zichzelf als altijd tekortschietende schuldige onder ogen durft te zien en terugblikt op het naTeve zelfvertrouwen waarmee de ethische fase begint, ziet vanzelf
het humoristische ervan in. Gebrek aan humor is volgens Kierkegaard een gebrek
aan nederigheid. De zelfrelativerende humor van de aan de grens van zijn mogelijkheden gekomen ethicus is, stelt Taylor, bij Kierkegaard de laatste fase van existentiele innerlijkheid die voorafgaat aan het geloof. Het is niet de humor van het Hegeliaanse komische bewustzijn, dat volstrekt zelfverzekerd is en de eigen subjectiviteit
als absolute essentie beschouwt, maar de humor van de zelfvertwijfeling; een lach
om de eigen nietigheid en het eigen tekort. 'Humor is daarom tegelijk de limiet van
het ethische en de grenslijn van het religieuze.'[JS 252]
Kierkegaards interpretatie van het ethische is volgens Taylor een 'complexe synthese van Kantiaanse en Hegeliaanse principes.'[NO 77] Hij realiseert zich dat Kant
op Hegels speculatieve rationaliteit anticipeert. De overeenkomst tussen Kant en
Hegel behelst het gegeven dat volgens beiden het rationeel-ethische universeel en
alomvattend moet zijn en 'immanent in zichzelf besloten ligt' zonder dat er iets
incommensurabels overblijft dan wel buiten kan vallen. [AL 332 NO 77 e.v.] De
morele wet of categorische imperatief is een ze(/bepalende universele norm van de
praktische rede waar menselijke subjecten aan gehouden zijn om hun idiosyncratische neigingen te beheersen. Vrijheid wordt hier als autonomie gedacht, als
ze ivetgeving waardoor het individu zichzelf (autos) de morele wet (nomos) stelt. Deze
autonomie geldt per definitie niet als aanvaarding van een regel of gedrag dat door
iets een anders (heteros) wordt opgelegd. [NO 77]
Voor Kierkegaard is respect voor de Kantiaanse universeel-autonome moraal,
evenals voor Hegel, evenmin een weg naar de meest authentieke bestaansvoltrekking. Kierkegaard heeft hier echter heel andere redenen voor. Hegel vindt, hebben
we gezien, de Kantiaanse autonome moraal nog te onbemiddeld heterogeen en beschouwt de ethische Bildung als een dialectische progressie waarin het subject geleidelijk de gefixeerde opposities van het Kantiaanse morele formalisme leert opheffen en verzoenen. Kierkegaard daarentegen verwijt Kant precies het tegenovergestelde: de universele Kantiaanse moraal, die Hegel te
heterogeen is, is Kierkegaard
niet heterogeen genoeg. IDT 141
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3.1.3 De religieuze fase: Abraham!
Echte vervulling ligt bij Kierkegaard niet in de algemene moraliteit, maar pas in het
geloof omdat in het geloof de algemeenheid van de moraal gesuspendeerd wordt en
een verhouding wordt aangegaan met de gans andere God die de sfeer van het autonome en het algemene doorbreekt en daar heterogeen aan blijft. Geloof is juist die
paradox 'dat de enkeling als enkeling hoger staat dan het algemene, dat hij zijn
rechten daartegenover kan laten gelden, niet gesubordineerd staat, maar erboven
(wel te verstaan zodanig dat die enkeling, nadat hij eerst onder het algemene heeft
gestaan, nu dwars door het algemene een enkeling wordt die als enkeling boven het
algemene staat); de paradox is, dat de enkeling als enkeling in een absolute verhouding tot het absolute staat. Dat standpunt laat zich niet medieren, want elke mediatiei
voltrekt zich precies krachtens het algemene; het is blijft in alle eeuwigheid een
paradox die ontoegankelijk is voor het denken. En toch is het geloof die paradox

(..).'[VB 64]
Voor dit paradoxale geloof staat wat Kierkegaard betreft het geloof van Abraham
in het verhaal over de binding van Isaak model. Abrahams onbegrijpelijke religieus
paradoxale gedrag wordt door Kierkegaard uit negatieve categorieen gededuceerd:
uit de wandaad, het zwijgen en het vergrijp tegen het ethische en het algemene. In de
duisternis van deze destructie, in de angst en het beven dat daarmee gepaard gaat, in
wat Kierkegaard in zijn dagboeken 'de nacht van het onvoorwaardelijke' noemt,
verschijnt de mogelijkheid van het waarachtige geloof pas. In deze 'nacht van het
onvoorwaardelijke', waarvan de mens 'een natuurlijk afgrijzen heeft' en 'waarin alle
relatieve doelen (de algemene mijlstenen en wegwijzers), alle steunpunten (de lantaarns waarmee we oils anders helpen), waarin zelfs de tederste en innigste gevoelens van overgave uitgewist zijn', verschijnt de mogelijkheid van de keuze voor een
authentieke Gods-relatie pas. Anders gezegd, alleen 'de nacht van het onvoorwaardelijke, waarvan geldt dat geen nacht en geen duisternis half zo zwart is als deze
duisternis en deze nacht', in alle zekerheid ontnemende ontredderde angst dus, komt
de mens voor de mogelijkheid van 'de kwalitatieve sprong' in het geloof te staan. 8
Alleen tegenover God, die alles verzoent en alles in zijn hand houdt, komt de
angst tot rust. Niet in een zekerstellend algemeen mededeelbaar weten, maar in de
paradoxale geloofsact, waarin de verscheurdheid en oplosbare spanningen van het
menselijk bestaan diep worden gevoeld, waarin angst tot geloof opvoedt, waarin
angst en geloof elkaar normaal gesproken in suspens houden. In het eerste hoofdstuk
van deze studie heb ik het reeds laten zien: zonder risico en suspens kan er bij Kierkegaard geen sprake zijn van geloof Geloven is niet van de orde van het weten. Het
is vanuit innerlijke hartstocht op verzoening en voorzienigheid vertrouwen, terwijl
tegelijk vastgehouden wordt aan de overtuiging dat 'ik in de objectieve onzekerheid
op 70.000 vaam diepte ben, en toch geloof.9 De gelovige blijft altijd paradoxaal in
het bestaan ingebed en staat altijd in de spanning tussen de onverzoenbaarheid van
het eindige en oneindige. Niet de definitieve Aufhebung van deze spanning, maar de
7 Medieren en mediatie zijn Kierkegaards termen voor de Hegeliaanse Aufhebung
Ik vond deze dagboekaantekening van Kierkegaard waaruit ik hier citeer bij Robert Heiss, Hegel,
Kierkegaard, Marx. De grote dialectische denkers van de 19 eeuw,Utrecht 1969,171. Taylor US 7677) meent dat ook Hegel de noodzaak onderkent van zo'n doorgang door 'de donkere nacht van de
ziel'.

9 Zie paragraaf 1.5
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acceptatie ervan, het uithouden ervan in een gelovige modus vivendi ermee, de affirmatie van het blijvend paradoxale en suspensieve karakter van de keuze voor het
geloof, is voor Kierkegaard de meest authentieke vorm van individualiteit.
Geloof, stelt Taylor, is bij Kierkegaard 'de absurde paradoxale act van het tegelijk resigneren en toe-eigenen, negeren en affirmeren van de geschapen orde.'[DT
17 JS 270] Voor geloof is de vrije acceptatie van de ontologische afhankelijkheid
van het subject van de Gans Andere God nodig, waardoor niet alleen de beperktheid
en de betrekkelijkheid, maar ook de schuldigheid van de mens in het volle licht
komen te staan. Want pas door de gelovige overgave aan de Almachtige kan het
individu de eigen eindigheid en schuldigheid radicaal onderkennen en wordt het zich
bewust van een diepe verantwoordelijkheid voor zichzelfen voor de ander. 'Vrijheid
is paradoxaal genoeg slechts mogelijk door vrijwillige binding aan de Heer en onvrije gebondenheid bestaat in het misleidende streven de heerschappij van God te
ontkennen.' [DT 17]

3.1.3.1 Enkeling versus massa
Het paradoxale karakter van wat Kierkegaard onder authentiek geloof verstaat,
wordt volgens hem exemplarisch tot uitdrukking gebracht in de bijbelse vertelling
over de binding van Isaak. Centraal in de vertelling over Abrahams reis naar Moriah
staat dat hij aUeen moest gaan en dat hij tijdens de reis niet met zijn zoon communiceerde. Faithful solitude is always shrouded in silence. \DT 151 Door zich van alles
en iedereen af te zonderen komt Abraham in een absolute relatie tot het absolute te
staan. Met zijn gelovige bereidheid zijn zoon te offeren wordt hij enkeling, niet voor
zichzelf, maar voor God. Hij legt zijn verleden, heden en toekomst (zijn hele lot) in
Gods handen. Dit waarachtige geloof verenigt mensen niet direct, maar scheidt hen
juist, om zo elk afzonderlijk individu met God te verenigen. Geloof veronderstelt
derhalve afsterving van wat de mensen verenigt. Contact met God is, stelt Taylor,
'in de diepste zin en absoluut niet-sociaal'.[DT 15]
Deze nadruk op een strikt individueel te kiezen Godsverhouding is een kenmerk
voor de theologie van Kierkegaard. Net als bij Abraham is er bij hem sprake van een
pathos van de religieuze afzondering. Als overtuigd christen was Kierkegaard tegelijk ook een genadeloos criticus van het feitelijk vigerende op de (Hegeliaanse) rede
en menselijke maat toegesneden 'algemeen gedeelde' christendom van de kleinburgerlijke Deense staatskerk van zijn tijd. Ongenadig heeft Kierkegaard, v66r Nietzsche dat deed, de 'dierlijke kuddegeest' van de 'christenheid' gekastijd en geconfronteerd met een allerindividueelste tegen-interpretatie waarin niet de massa of een
algemeen 'wij', maar 'de enkeling' als het eerste en het laatste geldt. Kierkegaard
schrijft:
'De bepaling van de geest is: de enkeling. De bepaling van het dier is: de massa.
Het christendom is geest, staat dus in betrekking tot de bepaling enkeling. Voor het
christendom werken met behulp van en gericht op de massa, is dus de geest omzetten in een bepaaldheid van het dier (..). ,10

" SOren Kierkegaard, Een keuze uit zun dagboeken, vertaald en ingeleid door dr. A.H. van Munster,
Utrecht 1957, 173. (XI 1 A 370)
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3.1.3.2 God en de paradox van de absolute verplichting
Het denken van Kierkegaard vertoont hoe dan ook sterk dualistische trekken. Dat
blijkt uit zijn Godsopvatting. God is voor Kierkegaard geenszins, zoals bij Hegel,
een 'immanent proces', doch de transcendente gans Andere waar de gehele geschapen orde van afhankelijk is. God is 'oneindig en kwalitatief verschillend van de
wereld'. Zijn transcendentie en Zijn zelfopenbaring laten het niet toe Hem te zien als
de vervulling van een natuurlijke finaliteit. Hij is de Gans Andere, degene die elke
natuurlijke gegevenheid openbreekt. Hij transcendeert de menselijke transcendentie
en is er niet de vervulling van.
Bijgevolg is er, zoals blijkt uit het verhaal over de binding van Isaalg sprake van
een paradox van een absolute verplichting jegens God, want in de relatie van de
verplichting jegens God staat het individuele. En het individu staat in een absolute
relatie tot het absolute. En wanneer d6ze (geloofs)relatie absoluut is, is het ethische
(in de zin van Kant en Hegel) niet meer dan een relatieve positie. Kierkegaards stelt
in Frees en beven:

'De paradox van het geloof is dus deze, dat de enkeling hoger staat dan het algemene, dat de enkeling, - om aan een steeds zeldzamer wordende dogmatische distinctie te herinneren - zijn verhouding tot het algemene bepaalt door zijn verhouding
tot het absolute en niet zijn verhouding tot het absolute door het algemene. De paradox kan ook zo worden uitgedrukt, dat er een absolute plicht tegenover God bestaat;
want in deze plichtsverhouding verhoudt zich de enkeling als enkeling tot het absc
lute. Wanneer men dus in dit verband zegt dat het een plicht is om God te beminnen,
dan wordt daarmee iets anders gezegd dan in het voorgaande, want als d6ze plicht
absoluut is, wordt het ethische gedegradeerd tot het relatieve. Daaruit volgt natuurlijk niet dat het ethische teniet moet worden gedaan; het krijgt echter een heel andere
expressie, zodat bijvoorbeeld de liefde tot God de ridder van het geloof ertoe brengen kan om zijn liefde tot de naaste een uitdrukking te geven die tegengesteld is aan
wat ethisch gezien zijn plicht zou zijn.'[VB 80]
Wat wil dit zeggen? Het algemeen verplichtende ethische wordt teleologisch uitgesteld in Abrallams geloofsact die bestaat in de bereidheid zijn zoon te offeren. Het
is een test van zijn geloof waardoor hij in een unieke en exclusieve verhouding tot
God komt te staan die zich nimmer laat vertalen in een universele (ethische) structuur en die bijgevolg heterogeen en incommensurabel blijft en nimmer in algemene
taal mededeelbaar is. Daarom zwijgt Abraham steeds. Zijn woorden stokken noodzakelijk. Abrahams gelovige bereidheid zijn zoon Isaak te offeren suspendeert en
overschrijdt het algemeen ethische in de naam van iets gans anders dat voorbijgaat
aan of uitwendig blijft aan de hele morele orde. 'Hoewel geloof niet los staat van
moraliteit, kan religie niet tot moraliteit gereduceerd worden.' [NO 79]
Het huiveringwekkende karakter van Abrahams paradoxale geloofsact blijkt uit
het feit dat de andere stadia er geenszins door afgeschaft worden. Ethisch gesproken,
benadrukt Taylor, bleef Abraham gebonden aan de ethische plicht voor zijn zoon te
zorgen, ook al werd die plicht doorbroken door een hogere verplichting jegens God.
Juist in deze spanning en suspens, juist in deze huiveringwekkende 'nacht van het
onvoorwaardelijke' waarin het ethische 'gesuspendeerd' wordt, stond Abraham. Dat
bracht hem tot een religieuze angst en beven. Ook het esthetische stadium, meent
Taylor, blijft doorwerken want men moet toch aannemen dat Abraham diepe genegenheid voor zijn zoon gekoesterd moet hebben. Abraham moest niet alleen zijn
ethische verplichting uitstellen, maar ook elementaire menselijke gevoelens uitscha-
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kelen. Geen verzoening van het zelf en het\de ande«e), geen integratie van verplichting en neiging, maar opperste isolering en een pijnlijke oppositie tussen verlangen en plicht was Abrahams lot bij zijn overgave aan het geloof. [DT 15] De
religie van Kierkegaard is evident geen religie van het schone, maar van het Erhabene.

3.1.3.3 De oneindige resignatie

Voor Kierkegaard is Abraham, corresponderend aan de wijze waarop Hegel hem
schetst, een figuur waarin individualiteit pas tot voltooiing komt via isolering van
andere personen en door strikte gehoorzaamheid aan de transcendente Gans Andere.
Het belangrijke en beslissende verschil tussen Kierkegaard en Hegel is dat beiden dit
negatieve moment, deze negatieve relatie van het zelf tot de wereld, de medemens
en God, totaal anders duiden.
Kierkegaard beschrijft het geloof in Frees en beven als een dubbele beweging met
een negatief en positief moment. Het negatieve moment heet 'oneindige resignatie'.
Dat is een beweging die iedereen in principe kan voltrekken. Daarin laat het individu
de gehele sfeer van de eindigheid los in een act van devote gehoorzaamheid aan de
transcendente Heer. Ridders van deze oneindige resignatie of berusting zijn vreemdelingen op aarde die vreugde en rust vinden in pijn. Het gaat om het volstrekt toegeeigende besef van de radicale hulpeloosheid in de levensconflicten.
Taylor geeft dit citaat waar Kierkegaard dit negatieve aspect als volgt samenvat:
'In de oneindige resignatie komt men tot vrede en rust. Ieder die dat wil kan zich
zodanig laten opvoeden dat hij deze beweging volvoert, die hem in staat stelt zich in
zijn smart met de concrete werkelijkheid te verzoenen. De oneindige resignatie is
het hemd waarover gesproken wordt in een oude volkssage. De draad is onder tranen
gesponnen, onder tranen gebleekt, het hemd is genaaid in tranen, maar het beschut
dan ook beter dan ijzer en staal. De onvolkomenheid van die sage is dat een derde
het linnen kan verwerken. Het geheim van het leven is dat ieder het hemd voor zichzelf moet naaien en het merkwaardige is dat een man dit net zo goed kan als een

vrouw. In de oneindige resignatie komt men tot rust, tot vrede, tot troost in de smart,
althans als die beweging normaal voltrokken wordt.'[VEl 51-52 DT 16]

3.1.3.4 De sprong in het geloof
Vanuit Kierkegaards visie is deze negatieve resignatie, meent Taylor, de laatste
beweging die Hegels Abraham maakt. Maar in de ogen van Kierkegaard z6lf is het
Abrahams laatste beweging niet. [DT 16] Er is ook een positief moment en dat is het
gratuite geschenk van het geloof: 'De oneindige resignatie is het laatste stadium dat
aan het geloof voorafgaat zodat iedereen die niet eerst deze beweging gemaakt heeft
het geloof niet eens bezitten kan. Want pas in de oneindige berusting word ik mij
van mezelf bewust in mijn eeuwige geldigheid en pas dan kan er sprake zijn dat ik
krachtens het geloof mijn bestaan ter hand kan nemen.'[VB 52-53]
Hegels Abraham heeft nog niet gevat wat geloof sensu eminentiori voor Kierkegaards Abraham is: 'Door de berusting geef ik alles op en die beweging kan ik zelf
voltrekken (..) en wat ik daarmee win is mijn zelf in zijn eeuwige bewustzijn, in
zalige harmonie met mijn liefde voor het eeuwige Wezen. Maar door het geloof doe
ik geen afstand van iets, integendeel, door geloof verwerf ik alles en wel precies in
de zin als gezegd wordt dat hij die geloof heeft zo groot als een mosterdzaadje, bergen verzetten kan (vgl. Matteus 17, 20). Er is zuiver - menselijke moed nodig om
van al het tijdelijke afstand te doen en de eeuwigheid te winnen en die win ik dan
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ook en van de eeuwigheid kan ik in eeuwigheid geen afstand doen, want dat zou een
tegenspraak met zicllzelf zijn. Maar er is een paradoxale en deemoedige ootmoed
voor nodig om op hetzelfde ogenblik heel de tijdelijkheid krachtens het absurde
terug te grijpen en dat is de moed om te geloven. Door het geloof zag Abraham niet
af van Isaak, maar kreeg hij juist Isaak.'[VB 55]
Dat wil zeggen, meent Taylor, door de berustende beweging te voltrekken in de
bereidheid zijn zoon te offeren maakte Abraham de beweging van het geloof, waarmee hij dankzij zijn geloof zijn zoon Isaak weer terugkreeg uit de hand van God.
[DT 16 JS 271]

3.1.3.5 Abraham en Christus
Wat Johannes de Silentio over Abraham schrijft is niet volledig, ondanks het feit dat
hij als nagenoeg perfecte gelovige wordt geportretteerd. Abraham is een voorafschaduwing van Christus, Jezus de Christus die in de ogen van Kierkegaard de enig

ware verlossende instantie is. Net als Hegel vindt Kierkegaard dat de jood de ware
christelijke verzoening ontbeert, ook al staat de jood in zijn ogen, anders dan bij
Hegel, hoger dan de Griek. [KP 72]
Taylor bespreekt Kierkegaards visie op het jodendom niet gedetailleerd. In zijn
proefschrift over Kierkegaard merkt Udo Doedens erover op: 'Het waardevolle
moment in deze godsdienst is volgens hem is dat zij de eeuwigheid interpreteert als
wetgevend. Het eeuwige is niet een blind noodlot. In het jodendom gaat echter ook
vertwijfeling schuil. Het kan het gebod niet ten einde toe ernstig nemen, omdat het
de verzoenende instantie ontbeert die tegelijk verlossen kan. In plaats daarvan is het
jodendom angstig voor schuld en interpreteert het de wet in eindige termen. Als
Kierkegaard het liefdegebod christelijk noemt, hoewel het uit Leviticus stamt, bedoelt hij dat het onvoorwaardelijke karakter ervan pas door het christendom serieus
,1t

is genomen.
Welbeschouwd bestaat er een groot verschil tussen Abraham en Christus. Ik citeer nogmaals Doedens: 'Abraham brengt de menselijke liefde (Isaak) ten offer aan
God, Jezus brengt zijn goddelijke liefde ten offer aan de mens. (..) Het offer dat
Christus brengt, wordt door Kierkegaard in het verlengde gezien van Christus' mede-lijden en mede verzocht worden. Het is de culminatie van Zijn toenadering tot de
mensen, wanneer Christus in zijn dood de plaats inneemt van de zondaars, zonder
'12

zelfzondaar te zijn.
Taylor merkt op dat Kierkegaard verschil maakt tussen religiositeit A en religiositeit B om het christendom aan de top van alle religie te plaatsen. Religiositeit A
valt min of meer samen met de eerder beschreven beweging van de 'oneindige resignatie' welke zich aandient als, aan het slot van de ethische fase, de ethische zelfgenoegzaamheid openbreekt. In religiositeit A belijdt het oneindig resignerende
gelovige subject uit vrije wit de eigen machteloosheid en schuldigheid en onderkent
het de almachtigheid van God op een wijze die overeenkomt met Johannes de Silentio's interpretatie van Abrahams devote gehoorzaamheid aan de almachtige God. [JS
253]

Toch is deze zelf-negatie alltdn niet de meest volmaakt religieuze bestaansvoltrekking volgens Kierkegaard. Het zich opdringende schuldbesef uit religiositeit A
"

Udo Doedens, Het eenvoudige leven. Folgens S0ren Kierkegaard, Baarn 1999,359 noot 75.

12 Doedens, Het eenvoudige leven, a.w., 213-214.
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moet diep en ontredderend christelijke zondebes€fworden. Dan pas vindt er een nog
diepere inbreuk plaats op de menselijke zelfgenoegzaamheid en een overgang naar
de meest waarachtige religie B, het christendom zoals Kierkegaard dat interpreteert.
Helder moet worden dat voor God ieder een zondaar is. Het besef van deze zondigheid doorklieft de zelfgenoegzaamheid van het subject nog dieper dan het
schuldbesef uit religiositeit A. Zo zwaar is de zonde, dat men er in laatste instantie
alleen maar door de Ander van kan worden bevrijd. In het christelijke zondebesef, in
de notie dat de collectieve erfzonde ook m(/n persoonlijke zondigheid inhoudt
waarmee ik als enkeling onder Gods almachtige oordeel sta, licht de kloof van het
'oneindig en kwalitatieve verschil' tussen God en mens pas waarlijk en huiveringwekkend op.
Taylor citeert Kierkegaard: 'Kierkegaard gelooft dat er in deze differentie, geen
identiteit aanwezig is. "Als zondaar, is de mens van God gescheiden door een gapende kloof. En natuurlijk is God van de mens gescheiden door dezelfde gapende
kwalitatieve afgrond wanneer Hij de zonden vergeeft".'[JS 256] Verlossing en verzoening kunnen alleen maar pure en onverdiende genade zijn die ik zelf nooit en te
nimmer kan bewerkstelligen. Dat wil zeggen, op eigen kracht kan de zondaar geen
absolute relatie tot het absolute teweegbrengen, want in deze religiositeit is sprake
van een oneindige afgrond of onderscheid tussen God en mens. Aan de rand van
deze diepe afgrond wordt het zelf naar de uiterste extremiteit gebracht, waar menselijk gesproken redding het onmogelijkst van alles is.
Maar in deze impasse, op de bodem van deze impasse, in deze vertwijfeling en
onmogelijkheid, ontstaat de paradoxale mogelijkheid pas 'de beweging van het
geloof te maken' en de gave van het geloof om niet te ontvangen. Taylor schrijft:
'Kierkegaard betoogt dat de enige uitweg uit deze hopeloze impasse het geloof is
"dat voor God, alle dingen mogelijk zijn".'[JS 257] God betekent of is dat alle dingen mogelijk zijn, en dat alle dingen mogelijk zijn is God.
Deze reddende mogelijkheid is, anders dan bij Hegel, niet reeds immanent aanwezig in de actualiteit van het zelf en is evenmin een continue projectie vanuit het
verleden van het zelf: 'Als de grond van oneindige mogelijkheid, onbelemmerd door
eindigheid, onbepaald door noodzakelijkheid en niet gebonden aan het verleden,
ontmoet God het individu ab extra, als inbreuk van de toekomst die het vermogen
bezit al wat is om te vormen door al wat was los te kopen. De concrete vorm van
goddelijke aanwezigheid, waar deze verlossende mogelijkheid uit bestaat, is het
door de God-mens verleende vergevingsaanbod. De realisering van authentieke
individualiteit vereist de vrije toe-eigening van deze verzoening door middel van
vastbesloten geloof in de absolute paradox.'[JS 257]
3.2 ODYSSEUS VERSUS ABRAHAM

In de uitleg van Genesis 22 zijn behalve overeenkomsten, ook forse verschillen naar
voren gekomen tussen Kierkegaard en Hegel. Verschillen die Taylor aan het einde
van Journeys to Se#houd resumerend samenbrengt en vergelijkt onder de kop
'Odysseus versus Abraham'. [JS 246] Deze twee eigennamen staan model voor de
twee alternatieve 'theologische basisparadigma's' of 'zelfwordingmodellen': enerzijds Hegels theo-esthetisch OdysseYsch 'Sich-suchen, zunachst nicht-finden und
endlich-doch-»den des Geistes, anderzijds Kierkegaards anti-theo-esthetische
'thuisloze geloof" naar het voorbeeld van de geloofsheld Abraham.
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Taylor baseert zijn vergelijking tussen Hegel en Kierkegaard overigens op mddr
dan alleen hun uitleg van Genesis 22. Journeys to Seljhood is een vergelijking tussen
twee oeuvres. Uit deze wijdere vergelijking haal ik drie decisieve thema's die Kierkegaard en Hegel uiteendrijven. Voor een deel zijn zij reeds aan de orde geweest bij
de interpretatiedivergenties rond het verhaal van de binding van Isaak, maar ik zet
hen nog eens kernachtig op een rij. Eerst ga ik in op hun verschillende uitleg van het
statuut van de mimesis of imitatio Christi, die door Hegel als herinnering wordt
gedacht en door Kierkegaard als herhaling. Daarna bespreek de verschillende tijdsconcepties van beide antagonisten rond de sleuteltermen presentie (Hegel) en ogenblik (Kierkegaard). Nadien licht ik hun uiteenlopende interpretaties van de incarnatie of openbaring Gods in Jezus Christus toe, namelijk als speculatief tot begrip te
brengen bemiddeling tussen de uitersten tijdelijke mens en eeuwige God (Hegel) en
als blijvend ongrijpbare absolute paradox of Colncidentia oppositorum waar de eeuwigheid de tijd aanraakt die echter nooit met de speculatieve rede 'gevat' of'omvat'
kan worden (Kierkegaard).
3.2.1 Herinnering versus herhaling
Wat mimesis bij Hegel betekent, is eigenlijk reeds aan de orde geweest toen ik in het
eerste hoofdstuk liet zien dat Hegels idealisme sterk beYnvloed wordt door de neoPlatoonse en Augustijnse zelfreflexiviteit en memoria. Taylor citeert Jean Hyppolite
om de betekenis van deze herinnering (Er-Innerung) bij Hegel weer te geven: 'De
overgang van empirisch bewustzijn naar absoluut weten is slechts mogelijk, wanneer de noodzakelijke opgangstadia binnen in dit weten onthuld zijn. Deze stadia
zifn er nog steeds in aanwezig; al wat nodig is, is dat het kennen afdaalt in de interioriteit van het geheugen door middel van een activiteit die vergelijkbaar is met de
Platoonse herinnering.'[JS 89]
Bij Kierkegaard ligt dat anders: 'In tegenstelling tot Hegels Fenomenologie van
de Geest representeren Kierkegaards pseudoniemen geen beschrijvingen van stadia
waar het bewustzijn doorheen is gegaan (has passed) tijdens het proces van de zelfactualisering. Zijn fictieve figuren zijn verbeelde projecties van existentiele mogelijkheden die in de loop van het proces om een authentiek individu te worden gerealiseerd zouden kunnen worden (might be). Kierkegaard creeert gepoetiseerde mogelijkheden die de reiziger op de levensweg met om keuzen vragende alternatieven

confronteren.'[JS 93]
De Grieks-heidense Platoonse herinnering, die bij Hegel een centrale en beslissende rol speelt, wordt door Kierkegaard gesupplementeerd met een notie die voor
hem veel belangrijker is en waarmee hij de Hegeliaanse herinnering naar haar grens
en intrinsieke onmogelijkheid wil voeren: de dialectiek van de herhaling. Kierkegaard brengt deze als volgt onder woorden:
'De dialectiek van de herhaling is eenvoudig; want wat zich herhaalt, is geweest,
zoniet zou het zich met kunnen herhalen, maar juist het feit, dat het geweest is,
maakt de herhaling tot iets nieuws. Wanneer de Grieken uitdrukten dat alle kennen
een herinnering is, dan zeiden zij, het gehele bestaan, dat is, is geweest. Wanneer
men zegt dat het leven een herhaling is, dan bevestigt men dat het bestaan, dat geweest is, nu wordt. Als men de denkvorm van de herinnering noch van de herhaling
heeft, dan lost het hele leven zich op in een nutteloos leeg geraas. De herinnering is
de heidense levensbeschouwing, de herhaling de moderne; de herinnering is het
interesse van de metafysiek en tegelijk dit interesse waarop de metafysiek strandt;
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de herhaling is de oplossing die in elke ethische levensbeschouwing besloten is; de
herhaling is de conditio sine qua non voor elk dogmatisch probleem.'13 [JS 102 AL
351]

Kierkegaard stelt hier het probleem van de blijvende differentie en alteriteit in elke (herinnerende) representatie of herhaling. Zijn dialectiek van de herhaling is
bedoeld als de subversie van Hegels 'heidens-metafysische' herinneringsarbeid.
Met het begrip herhaling probeert Kierkegaard tegenover Hegels herinnering het
tegelijk unieke en andere in elke herinnering of weergave te benadrukken. Het herhaalde is niet, zoals de Grieken dachten herinnering van een readymade waarheid
'die is', geen representatie dus van het identieke zelfgelijkheid, maar altijd een representatie van hetzefde op andere w(ize, de bevestiging van 'dat wat geweest is nu
wordt'. Het 'her - ' van Kierkegaards herhaling maakt van elke herinnering en herhaling 'iets nieuws' in de betekenis van 'iets anders'. Dit 'nieuwe' 'andere' of 'onderscheid' ontstaat in en met elke herhaling en maakt daarmee de herhaling eigenlijk

pas mogelijk.
Voor Kierkegaard, stelt Taylor, kan de innerlijkheid die de grondslag vormt van
authentieke subjectiviteit niet het resultaat zijn van de retrospectieve dialectiek van
de herinnering waarin de werkelijkheid gevat wordt als de noodzakelijke uitkristallisering van een immanente dialectische idealiteit. Integendeel: 'Innerlijkheid veronderstelt een prospectieve dialectiek van herhaling die een afgrond (abyss) poneert
tussen idealiteit en actualiteit die alleen overbrugd kan worden door een contingente
sprong van het vrije individu.' [JS 103] In woorden van Kierkegaard zelf: 'Het is
volkomen waar, wanneer de filosofie zegt, dat het leven terugwaarts begrepen moet
worden. Maar daarbij vergeet men die andere stelling: het moet voorwaarts geleefd
worden. Deze stelling komt - hoe meer men haar ook doordenkt - hierop neer, dat
het leven in de tijdelijkheid nooit helemaal begrepen kan worden, juist omdat ik
geen enkel ogenblik volledig rust kan latigen om de stelling 'terugwaarts' in te nemen. '14

3.2.2 Aanwezigheid versus ogenblik

Dit geschil tussen Kierkegaard en Hegel over de herinnering en de herhaling is nauw
verwant met een andere kwestie die hen verdeeld houdt: de tijd. Wat de eigenlijke
modus van de tijd bij Hegel is heb ik al duidelijk gemaakt toen ik Hegel de ultieme
filosofie van het Paradise Now noemde. Hegel is de filosoof van het hier en nu, van
de aanwezigheid in ruimte en van de tegenwoordigheid in tijd. De volheid der tijden
is bij Hegel: The Present.
Dat wil niet zeggen dat Hegel de tijd als onveranderlijkheid denkt. Taylor haalt
graag deze raadselachtige passage uit Hegels Phanomenologie aan om de dynamiek
van Hegels denken weer te geven: 'Het verschijnsel is het ontstaan en vergaan dat
zelf niet ontstaat en vergaat, maar als zodanig is, en de werkelijkheid en beweging
van het leven dat de waarheid uitmaakt. Het ware is dus de bacchanistische vervoering waaraan er geen lid is dat niet dronken is, en omdat elk terwijl het zich afzondert, zich even onmiddellijk oplost, is ze evenzeer de doorzichtige en eenvoudige
rust'. [WZ 3 46] Dat betekent volgens Taylor dat er 'zijn binnenin (within) het woru Soren Kierkegaard
(Constantin Constantius), De Herhaling. Een proeve in de expen'menterende
psychologie, Antwerpen 1958,47.
14 Kierkegaard, Een keuze uit zen dagboeken, a.w., 36. (IV A 164)
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den is, eenheid binnenin pluraliteit, identiteit binnenin differentie, waarheid binnenin
waarheden, onveranderlijkheid binnenin verandering en rust binnenin de bewe-

ging.'[DT 59]
Kierkegaard denkt de tijd eveneens als 'veranderlijkheid' echter zonder Hegels
determinisme. Hij verwijt Hegel telkens dat hij 'de radicale tijdelijkheid van het zelf
vergeten is' en zich 'uit de existentie gedacht heeft', omdat hij 'zich inbeeldt dat hij
sub specie aeterni is' en een standpunt kan innemen 'dat alleen God zelf zou kunnen
innemen'.[KP 363] Van de weeromstuit hanteert Kierkegaard een heel andere tijdopvatting. 'Het historische proces is niet de noodzakelijke ontvouwing van een altijd
aanwezige (ever presenO Idee, maar een contingente opeenvolging van gebeurtenissen voortkomend uit de vrije activiteit van onafhankelijk handelende personen. Gesehiedenis is geen onafgebroken coherente progressie, maar discontinuiteit, onderbroken door het niet-calculeerbare en nieuwe.Vanuit menselijk perspectief bezien
blijft de geschiedenis incoherent, onlogisch, zelfs absurd.'[JS 127]
Wat Hegels absolute idealisme zich megalomaan verbeeldt, namelijk dat middels
het begripsmatige denken en speculatieve memoria volstrekte overeenstemming van
denken en zijn bereikbaar zou zijn, is een bloedeloze abstractie van de weerbarstige
concreetheid van het bestaan. De kwestie is niet zozeer dat Hegel de eindigheid
uitwist omdat hij metafysische eeuwigheidaspiraties heeft. Die heeft Kierkegaard
ook in zijn christelijk filosofie waarin de eeuwigheid de tijd aanraakt in de paradox
van het openbaringsmoment. Maar Hegel hanteert volgens Kierkegaard een abstract
eeuwigheidsbegrip waarin vergeten wordt dat de existentie boven alles 'een ontzaglijke tegenspraak' is. Hegel negeert de werkelijkheid en stelt het algemene steeds
boven het bijzondere en het abstracte boven het concrete. Omdat de 'objectieve
denker' Hegel op deze wijze wezenloze abstracties maakt van de existentie, kan hij
spreken vanuit eeuwigheidsperspectief.
De 'subjectieve denker' Kierkegaard daarentegen stuit in de existentie op waarheid die hem als samenloop van tegenstrijdige eigenschappen, als door en door paradoxaal verschijnt. Taylor vat de kern van de kritiek van Kierkegaard op Hegel als
volgt samen: 'Hegeliaanse filosofie is geen adequate vertaling van de christelijke
openbaring, maar een heropleving van de "heidense herinnering" waarin de tijd
opgeslokt wordt door de eeuwigheid en de individualiteit door de universaliteit.' [JS
265]

3.2.2.1 Hegel en de delging van de tijd
Om het verschil tussen Hegels en Kierkegaards tijdsopvatting scherper in beeld te
krijgen dient men volgens Taylor Hegels dialectiek van de eindigheid en oneindigheid in ogenschouw te nemen. Deze dialectiek heeft direct te maken met het probleem van het ongelukkige bewustzijn. Taylor schrijft:
'Het onderscheid waaraan het ongelukkige bewustzijn lijdt, culmineert in de oppositie tussen tijd en eeuwigheid die gecreeerd wordt door de scheiding van de temporele individualiteit en de eeuwige universaliteit. De geest heelt de wond van de
geesteloosheid door de intrinsieke verzoening te onthullen van tijd en eeuwigheid.
Gebaseerd op inzichten die afgeleid zijn uit zijn logische uitleg van het christelijke
drama van incarnatie, kruisiging en opstanding, stelt Hegel dat de tijd de manifestatie van de eeuwigheid is, het verschijningsproces waardoor de eeuwigheid tot vol-

tooiing komt. Binnen het Hegeliaanse systeem is het eeuwige de actus purus die,
juist opgevat, oneindige zelf-referentiele negativiteit is. De dialectische relatie van
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de dubbele negatie vormt de essentiele structuur en substantiele grond van alle con-

crete werkelijkheid.' [JS 158]
Bijgevolg: Eeuwigheid en tijdelijkheid zijn bij Hegel onafscheidelijk met elkaar
verbonden. De Hegeliaanse Erinnerung houdt de dialectische omkering in van de
zelf-veruitwendiging (Enttiusserung) van de eeuwigheid in de tijd waarbinnen de
verbrokkelde (dismembered) temporele momenten her-innerd (re-membered) ofwel
'her-enigd' worden. Dat gebeurt door middel van de dialectische opheffing van hun
externe particulariteit in de alomvattende interne relationaliteit van het absolute
Begrip. Dit tweevoudige proces houdt zowel 'de temporisering van het eeuwige in
als de vereeuwiging van het temporele'. [JS 160] Hegels rationeel-relationele speculatieve Begrip, schrijft Taylor, 'brengt het natuurlijke en historische proces tot zijn
einde. Terwijl natuur en geschiedenis de incarnatie van de geest representeren in
ruimte en tijd, realiseert de speculatieve filosofie de opstanding van de ruimtelijke
en tijdelijke ervaring in het eeuwige leven van het Concept. Filosofie komt alle vormen van fragmentering te boven door middel van de her-innering (re-inwardisation)
en re-collectie (re-coUection) van de exterioriteit waaronder de natuur en de geschiedenis gebukt gaan.'[AL 31] Omdat hij eeuwigheid en tijdelijkheid aldus bijeenhoudt kan Hegel spreken over het geheel van het historisch proces als een Geschichte Gottes.
Tot slot, niettemin, verdwijnt de tijd volgens Hegel, namelijk wanneer de Geest,
na zijn EntauBerung, zichzelf in zichzelf terugneemt. De Geest (..) erscheint so

lange in der Zeit, als er nicht seinen reinen Begrijf erfa , d. h. nicht der Zeit tilgt
[WZ 3 584] De tijd zal dus gedelgd worden. Ofwel: "Only through time time is
conquered". [DT 98] Wanneer de tijd haar zelfoplossing heeft ondergaan, resteert
de eeuwigheid, wat Hegel 'absolute tijdloosheid' noemt. 15 Dat is niet absolute oneindige duur, want dat zou oneindig geworden tijd zijn: Die Ewigkeit wird nicht
sein, noch war sie; sondern sie ist. Eeuwigheid is absolute Gegenwart, een Jetzt
ohne For und Nach.16 Hegel, blijkt, is inderdaad een denker van The Present. Hij
gebruikt traditionele formuleringen die in de lijn liggen van Plato, Plotinus, Augustinus en Anselmus. Ook zij konden zich niet voorstellen dat het absolute werkelilk
beperkt zou kunnen zijn door tijdelijke begrenzing of veranderlijkheid.
Maar Hegel is toch een denker waarvan in het vorige hoofdstuk gesteld is dat hij
gewezen heeft op de temporele historiciteit van de waarheid? Zeker, bij hem toont
zich, net als bij Augustinus, dat identiteit altijd temporele identiteit is en nimmer
enkelvoudige of onmiddellijke zelfgelijkheid zijn kan. Zelfwording is bij Hegel
immers het resultaat van een tijdelijk, (auto)generatief, synthetisch, anamnetisch
spiegelproces waarin differentie en niet-identiteit noodzakelijke momenten zijn.
Maar de differenties zijn in de Hegeliaanse dialectiek differenties binnen een in
principe reeds voltooid geheel dat middels de memoria her-innerd moet worden.
Anders gezegd, bij Hegel is het temporele proces de ontvouwing van wat impliciet
reeds vanaf het begin aanwezig is. De historische Rede ( Fernunf) blijft bepaald
worden bij Hegel door een Systeem, een Concept, een in principe redelijk en organisch 'zelfverwerkelijkingsproject van God en mens in de tijd.'

15 Ik put hier uit Weischedels verhelderende en gedetailleerde samenvatting van en commentaar op
Hegels tijdsconcept in Der Gott der Philosophen, a.w., decl 1,305-308.
'6
Hegel geciteerd door Weischedel, Der Gott der Philosophen, a.w.,deel 1,306.
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In de Hegeliaanse filosofie gaat een deterministische logica van de tijd schuil die
moeite heeft met het nieuwe, het toevallige en het niet noodzakelijke. Er wordt vaak
op het feit gewezen dat Hegel last had met wat hij de Gehaltlosigkeit ausserlicher
Existenzen und Zufhlligkeiten noemt, die zich aandienen in de natuur, de geschiede17
nis en de geest. Belangrijke vraag: waarom brengt de Geest deze inhoudsloze,
uiterlijke toevalligheden dan voort? Antwoord van Hegel: zij komen voort uit de
onverklaarbare vrijheid van het begrip. Zo stelt Hegel zichzelf de vraag: Ist Gott das

Allgenugende, Unbedurfende, wie kommt er dazu, sich zu einem schlechthin Ungleichen zu entschliellen? Antwoord: Die gOttliche Idee ist eben dies, sich zu entschlieBen, diese Andere aus sich herauszuzetzen
und wieder in sich zuruckzunehmen, und
18
Subjektivitat und Geist zu sein.
Dat is strikt genomen geen verklaring, maar een geponeerde vooronderstelling: in
het hart van Hegels deterministische systeemdenken zdlf moet aan God vrijheid, ja
willekeur toegekend worden. De toevalligheid of het niet-noodzakelijke is en blijft
de grote ergernis van Hegels speculatieve denken en is, zoals Kierkegaard het stelt,
de klip waar Hegels heidens-metafysische 'herinneringsinteresse' op stuk loopt. Er
schuilt in Hegels onto-theo-teleo-logie van de tijd een tijdselement (de contingentie,
vrijheid in de zin van niet-noodzakelijkheid en openheid voor het speculatief niet
anticipeerbare primaat van toekornst) dat er niet in geassimileerd kan worden. Kierkegaard werd niet moe dat naar voren te brengen.

3.2.2.2 Kierkegaard, het ogenblik en de toekomst
Hoe denkt Kierkegaard de verhouding van de tijd tot de eeuwigheid? In Begrebet
Angest (Het begrip angst) legt hij een intrinsieke band tussen de angstervaring, de
horror vacui, en de wijze waarop de tijd zich aandient. Het niets dat bespeurd wordt
in de angst is de (keuze)vrijheid waardoor de mens geconfronteerd wordt met de
mogelijkheid, met de toekomst. In de angstervaring ervaar ik de onderverdeling van
de tijd in verleden, heden en toekomst, waarbij de toekomst het primaat heeft. Toekomst is dus de decisieve modus van de tijd:
'Het mogelijke staat geheel in correlatie met het toekomstige. Het mogelijke is
voor de vrijheid het toekomstige, en het toekomstige voor de tijd het mogelijke. Met
beide correspondeert in het mensenleven de angst. Spreekt men soms over een angst
voor het verleden, dan schijnt dat daarmede in strijd te zijn. Intussen blijkt toch bij
nadere overweging dat men dat maar zegt, en dat op een of andere wijze het toekomstige aan het licht komt. Het verleden, waarop mijn angst gericht is, moet op de
een of andere wijze mogelijkheid voor mij zijn. Heb ik b.v. angst voor een ongeluk
uit het verleden, dan is dat niet in zoverre het werkelijk verleden is, maar in zoverre
het zich kan herhalen, d.w.z. toekomstig kan worden.'[HB 97]
Zelfs al betreft de angst het verleden, dan nog is de gebeurtenis angstwekkend
voor mij omdat ik op de een of andere manier geconfronteerd word met een mogelijkheid. Daarom benadrukt Kierkegaard de discontinuiteit tussen de nog uitstaande
toekomst en het nog aanwezige verleden. Hij loopt daarmee volgens Taylor vooruit
op het existentialisme: de opdracht in vrijheid mogelijkheden te realiseren bepaalt
volgens Kierkegaard de actualiteit van het individu: 'Binnen een Kierkegaardiaans
kader is de toekomst niet louter de projectie of het resultaat van het verleden. Zoals
'1 Weischedel, Das Problem der Zufalligkeit, in Der Gott der Philosophen, a.w.,
18
Hegel geciteerd door Weischedel, Der Gott der Philosophen, a.w., 381.

379-382.
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de mogelijkheid niet inherent noodzakelijk is, is de toekomst niet compleet immanent aan wat geweest is. De toekomst houdt onvoorziene mogelijkheden in die incommensurabel zijn met het verleden en daarom ook met voorafgaande actualiteit.'
[JS 177]
Het verschil tussen Kierkegaard en existentialistische denkers als Heidegger en
Sartre is dat de laatsten denken vanuit een eindigheidfilosofie, vanuit een immanent
existentiebegrip, terwijl Kierkegaard vanuit het christelijk geloof denkt. Kierkegaards duiding van de tijd staat, net zoals bij Hegel, in een uitdrukkelijk theologische context. 'Eerst met het Christendom worden zinnelijkheid, tijdelijkheid en het
ogenblik begrijpelijk, juist omdat eerst met het Christendom de eeuwigheid wezen-

lijk wordt.'[HB 90]
Op zich zou Hegel het met deze uitspraak eens zijn geweest. Toch gaat hier opnieuw een heel andere grondorientatie binnen de theologie schuil. De belangrijkste
theologische categorie is bij Kierkegaard niet aanwezigheid of tegenwoordigheid
( The PresenO van het absolute, maar het @eblikket, het ogenblik. In de ogenblikervaring raakt de hand van God de tijd aan en wordt de mens herinnerd aan zijn bestemming: 'Het ogenblik is dat dubbelzinnige, waarin de tijd en eeuwigheid elkander raken, en daarmee is het begrip tijdelijkheid gegeven, waar de tijd aanhoudend
de eeuwigheid afweert en de eeuwigheid aanhoudend de tijd doordringt. Eerst nu
krijgt de gememoreerde indeling zijn betekenis: heden, verleden, toekomst. (..) Zo
opgevat is het ogenblik eigenlijk geen atoom van de tijd, maar atoom van de eeuwigheid. Het is de eerste weerkaatsing van de eeuwigheid in de tijd, haar eerste
poging om a.h. w. de tijd tot staan te brengen.'[HB 94]
In het ogenblik, in de momentane doorbraak van de eeuwigheid-in-de-tijd, komt
het onderscheid tussen verleden, heden en toekomst pas tevoorschijn en krijgt dan
pas wezenlijke betekenis. Taylor merkt er dit over op: '0jeblikket is noch het onvermijdelijke resultaat van voorbije gebeurtenissen noch de noodzakelijke anticipatie van toekomstige gebeurtenissen. Het is tegelijk immanent en transcendent aan het
historische proces. Als zodanig is het ogenblik 'liminaal'; het is een limen, drempel
of grenslijn, die de ambigue spanningsveld-scheidslijn vormt waaruit het overgangsproces tussen verleden en toekomst bestaat, het punt waarbij tijd en eeuwigheid
elkaar ontmoeten.'[JS 124]
Het absolute wordt niet bereikt via een 'dialectische opklimming' of geleidelijke
toenadering, het wordt niet via iets 'bemiddeld', maar vindt momentaan plaats in de
geloofsact die buiten de 'gewone tijd' in objectieve zin valt; de geloofsact die gebeurt op de wijze van een 'kairologisch ogenblik', een ogenblik dat in de gewone
tijd en vergeleken met de gewone tijd, absurd, waanzinnig en paradoxaal is. Geloven
is waagstuk, een telkens te herhalen en te affirmeren keuze-moment dat als het ware
geen gewone tijdsdimensie heeft.
Taylor grijpt dit aan om kritiek op Kierkegaards tijdsconcept te leveren. In de
antagonistische dialectiek van Kierkegaard is Gods diepste betrokkenheid met de
wereld en de tijd weliswaar het moment van Gods incarnatie in Jezus Christus 6n het
ogenblik waarop de gelovige de geloofssprong maakt, maar buiten deze genadevolle
momenten orn, stelt Taylor, 'geeft Kierkegaard geen gedetailleerde beschouwing
over de relatie tussen God en het temporele proces.'[KP 367]
Bijvoorbeeld op de vraag: 'Kan men uit de geschiedenis - bedoeld wordt de profane geschiedenis - iets over Christus te weten komen?', antwoordt Kierkegaard
resoluut: 'Neen.' Waarom niet? 'Omdat men nooit iets kan "weten" over "Christus".
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de Paradox, Voorwerp van geloof, bestaat slechts voor het geloof Maar alle
historische mededeling is een mededeling van het "weten", dus kan men uit de ge,19
schiedenis niets over Christus aan de weet komen.
Dit dualisme tussen geloof en rede, openbaring en geschiedenis, levert volgens
Taylor een permanente spanning op in Kierkegaards werk. Want niet Hegel, maar
Kierkegaard kan op de keper beschouwd bar weinig waardering vinden voor ons
gewone, aardse, feitelijke en tijdelijke bestaan. Er gaapt bij Kierkegaard een enorme
kloof tussen heilsgeschiedenis en profane geschiedenis, waarbij het gewone leven in
de profane geschiedenis als iets absurds, verwerpelijks en minderwaardigs beschouwd wordt. Er zijn in Kierkegaards oeuvre talloze voorbeelden te vinden van
gepassioneerde wereldverzaking die alle kenmerken vertonen van wat Hegel ongelukkig bewustzijn noemt. [JS 271 noot 19] Men leze bij wijze van illustratie deze

Hij is

dagboeknotitie:
'Maar elke mens heeft iets dat vaster zit dan een verstandskies, iets waarmee hij
nauwer verbonden is dan met een arm of been; dat is de levenslust in een mens.
Daarom roept de hele ervaring de mens toe: "pas er toch vooral voor op, dat je je
levenslust niet kwijtraakt. Wat je in het leven ook mocht verliezen, als je dat maar
bewaart, dan heb je altijd nog kans om alles terug te winnen." God denkt daar anders
over. "Voor alles" - zegt Hij - "moet Ik die levenslust uit de mens weg hebben, wil
er sprake zijn van kunnen zijn, dat hij in ernst christen wordt, dat hij zichzelf afsterft, dat hij zichzelf haat en dat hij Mij liefheeft." Het is daarom vreeslijk, wanneer
God de instrumenten te voorschijn haalt voor de operatie, waar geen enkele menselijke macht de kracht toe heeft: "een mens verlossen van zijn levenslust, hem doden
- opdat hij leeft als een afgestorvene." Toch kan het niet anders zijn; een mens kan
God niet op een andere manier beminnen. Hij moet zo gekweld worden, dat hij - als
hij heiden was - er geen ogenblik over zou aarzelen om zelfmoord te plegen. In die
toestand moet hij leven. Slechts in die toestand kan hij God beminnen. Ik zeg niet,
dat iedereen, die in die toestand is, daarom God bemint; helemaal niet. Ik zeg alleen
,20
maar, dat deze toestand de voorwaarde is om God te kunnen beminnen.

3.2.3 Bemiddeling versus Paradox

God is en blijft in Kierkegaards wereldnegerende geloof, ongeacht de incarnatie,
extreem buitenwerelds, transcendent en anders. In Kierkegaards theologie staan het
verschil, en ongelijkwaardigheid tussen God en mens voorop. God is een realiteit die
aan de ongebreidelde menselijke vrijheidsdrang en (al)machtsfantasieen een grens
stelt. Kierkegaards God heeft daarom trekken van de door Hegel verworpen begrenzende en jaloerse God van het ongelukkige bewustzijn uit het Oude testament die
niet alleen een exclusieve verering opeist - 'U zult geen andere goden hebben ten
koste van Mij' - maar die ook weigert zichzelf volledig te mani festeren, die geheim
wil blijven en zich niet wil laten grijpen in een beeld - 'U zult geen beelden maken
in de vorm van enig wezen boven in de hemel, beneden op de aarde of in de wateren
onder de aarde. Buig niet voor hen en vereer hen niet, want Ik, de Heer uw God, ben
een jaloerse God (..).' (Deuteronomium 5,9)

89

Seren Kierkegaard, Oefening in het christendom, Utrecht 1981, 27.
m Kierkegaard, Een keuze uit zo) dagboeken, a.w., 194-195. (XI,2 A 421)

127

In overeenstemming met dit oudtestamentische Godsbeeld probeert Kierkegaard
de verzoekingen van de natuurlijke theologie te weerstaan. Dat wil zeggen, hij weigert de historisch contingente uitverkiezing van Israel dn Jezus tot een algemeen
filosofisch-religieus princiep te reduceren. Als absolute Ander is God transcendent,
verborgen, een geheig 'jaloers op de liefde, het verzoek, het gebod dat hij geeft en
,21
vraagt om geheim te houden.
Ook Gods openbaring in Christus is een blijvend geheim. Dat in Christus de eeuwigheid de tijd aanraakt, is niet te vatten via het begrip, maar een geopenbaarde
geloofsparadox. Daarom vertonen Hegels en Kierkegaards interpretaties van de
heilsbemiddelende rol van Christus hemelsbrede verschillen. Hegel duidt Christus
als een 'angstwekkende combinatie' (ungeheuere Zusammensetzung) die het gewone
gezonde verstand ( Fersmnd) absoluut tegenspreekt en bijgevolg via de speculatieve
rede ( vernunft) tot begrip gebracht moet worden. Kierkegaard daarentegen wordt
niet moe telkens weer te benadrukken dat de God-mens een coincidentia oppositorum is die zo is vormgegeven dat de rede deze absolute paradox nooit kAn oplossen.
[JS 107] De incarnatie, de in Jezus Christus geopenbaarde absolute paradox, ontsnapt volgens Kierkegaard aan alle rationele, historische en religieuze bemiddelingsarbeid: 'Stel dat het christendom een geheim was en zal zijn, een echt degelijk
geheim, niet zo'n theatraal geheim dat in het vijfde bedrijf wordt geopenbaard, terwijl de slimme toeschouwer het in de expositie al doorziet. Stel dat een openbaring
sensu strictissimo het geheim moet zijn, en juist uitsluitend en alleen daaraan herkenbaar dat deze het geheim is (..).'[DZ 65]
Jegens Hegels claim dat de incarnatie de immanentie van God onthult en daarmee
de homogeniteit van het goddelijke en menselijke, houdt Kierkegaard vol dat de
Absolute Paradox de radicale transcendentie Gods onthult en de heterogeniteit van
het goddelijke en menselijke. [JS 131] Deze paradox kan naar de aard der zaak
nooit adequaat ten uitdrukking worden gebracht in taal die geheel en al binnen de
grenzen van de (overkoepelende) algemene rede of universele moraal blijft. De
openbaring, de Christus-paradox, wijst de rede op zijn grenzen.
God is voor Kierkegaard een verheven (erhaben) alteriteits- en grenscategorie.
Tegenover Hegels herinnerende Arbeit des Negativen plaatst Kierkegaard een passie
van de rede voor de grens van de rede, het andere, het onbekende, de nog openstaande toekomst, voor Christus' geopenbaarde heilsbelofte, waarop men op het
ogenblik van de beslissing 'ja' kan zeggen, om verantwoordelijkheid te kunnen
nemen voor het eigen bestaan, maar die tevens blijvend onbekende, onverwachte, ja
onmogelijke nog niet helemaal uitgekristalliseerde mogelijkheden bevat, die haaks
staan op wat wij er zelf van kunnen voorzien, plannen of voorspellen.
Gottes Sein ist im Kommen. God is een naam voor het gans andere, 'de grond van
oneindige mogelijkheid', een mogelijkheid die voor ons in de tijd existerende stervelingen als het onmogelijke zelve geldt. Kierkegaards onbekende is dus niet Hegels
voorlopig nog onbekende dat impliciet reeds bekend is (waarop men speculatief kan
anticiperen) maar het Onbekende of 'Absoluut Verschillende' dat een onophe bare
grens stelt aan wat Hegels metafysisch speculatieve herinneringsarbeid vermag.

Daarom zegt Kierkegaard: 'De herinnering is het interesse van de metafysiek en
tegelijk dAt interesse, waarop de metafysiek strandt.'

21 Ontleend aan Jacques Derrida's commentaar op Kierkegaards uitleg van Genesis 22 in DM 67.

128

Bijgevolg meent Kierkegaard dat de 'innerlijkheid' of 'subjectiviteit' de hoogst
haalbare en meest waarachtige (geloofs)waarheid is. Daarmee wil hij geen puur
subjectivisme propageren, maar recht doen aan het inzicht dat een daadwerkelijke
waarop
begripsmatige appropriatie van een ultieme identiteit tussen denken en
een
filosofie
uit
is,
de alle grenzen opheffende Hegeliaanse
onmogelijkheid is voor
eindige, sterfelijke, existerende en dus begrensde al dan niet gelovige mensen.
'Hier wordt geen ogenblik vergeten dat het subject existeert, en dat existeren een
worden is, en dat daarom de identiteit van denken en zijn van de waarheid een chimdre van de abstractie is en in werkelijkheid slechts een verlangen van de schepping, niet omdat de waarheid dit niet is, maar omdat de kennende een existerende is
en de waarheid dit dus niet voor hem kan zijn, zolang hij in de tijd existeert.'22 [JS

44

101 DZ 48-49]
Taylor formuleert de visie van Kierkegaard zo: 'De beproefde filosofische bemiddeling van het christendom is een verkeerde interpretatie van geloof Per abuis
wordt geloof beschouwd als het resultaat van cognitieve reflectie in plaats van een
resultaat van een toe-eigening van de wil.'[JS 138] Niet het diepere speculatieve
inzicht, maar het waagstuk van de geloofsdecisie, waarbij waarheid geldt als 'de
innerobjectieve onzekerheid, volgehouden in de toewijding van de hartstochtelijke
de
waarin
het
de
ongelijktijdiggeloof,
beweging van
lijkheid', is bij Kierkegaard
heid met de in Christus geopenbaarde paradoxale waarheid telkens via momentane
herhaling in de eindige existentie overbrugd kan worden. [DZ 55]
Kierkegaard vraagt bij de immitatio Christi dus niet om een 'terugherkenning' of
'wezensanamnese' van een voorafgaande actualiteit die reeds aanwezig zou zijn in
het diepere innerlijk van het zelf (of binnen alle werkelijkheid zelf) maar houdt van
buiten af een herhaling voor van een voorgestelde mogelijkheid waarop een keuze
en dus een instemming van de wil moet volgen. Omdat de in Christus geopenbaarde
waarheid bij Kierkegaard, anders dan bij Hegel, niet impliciet reeds binnen in het
individu geborgen ligt, stelt Taylor, moet het subject er van buiten af mee geconfronteerd worden. En aangezien deze aan algemene taal ontsnappende religieuze
paradoxale waarheid door elke afzonderlijke enkeling zelf toegeeigend moet worden, hanteert Kierkegaard een schrijfstrategie van 'indirecte communicatie' waardie echter
mee hij de lezer voor de mogelijkheid van een persoonlijke keuze plaatst
altijd door de lezer ztlf gemaakt moet worden. Taylor schrijft: 'Overal in zijn pseudonieme auteurschap weigert Kierkegaard uit eigen naam te spreken, hij schrijft
identifialtijd als een ander. Omdat hij zich met geen enkele van zijn personages
wijze
een
andere
deze
teneinde
op
terug,
aanhoudend
zich
ceert, trekt de auteur
spreken.'[NO
79-80]
"spreken"
niet
te
door
laten
Ander te
Daarbij geldt: 'De Absolute Paradox dwingt tot een absolute beslissing - 6f geloven 6f beledigd worden. Er is geen bemiddelende basis, geen midden tussen deze
twee extremen.'[JS 134-135] Aldus lijkt Kierkegaard de aloude theologale deugden
Sacrificium intellectus en Credo quia absurdum volgens Taylor tot in het extreme
door te willen trekken: 'Het individu moet geloven "tegen de rede", want het object
van het geloof is een "belediging" van de rede, een "schipbreuk" van de rede, de
en
"kruisiging" van het begrip. In relatie tot de God-mens is de rol van de rede door
niet
Paradox
Absolute
de
maken
dat
begrepen
door negatief. De rede moet duidelijk
22

Vertaling aangepast op grond van Taylors Engelse vertaling uit de Deense grondtekst.
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kan worden en moet het individu daarom helpen in te zien dat de paradox echt een
paradox is. De paradox uitleggen is ten slotte het paradoxale ontkennen.'[JS 138]
Het is de vraag of deze omschrijving Kierkegaard wel helemaal recht doet. Ten
opzichte van Hegel insisteert Kierkegaard iedere keer op de grenzen en de ontoereikendheid van de rede; de rede wordt door hem tot het uiterste gebruikt, zodat de
mislukking van de rede uit zichzelf te voorschijn springt. Hij pleit niet simpelweg
voor een blinde overgave aan de onredelijkheid of de onzin:'De gelovige christen
heeft dus verstand, en hij gebruikt dat ook (..). Onzin kan hij dan ook niet tegen zijn
verstand geloven, zoals men misschien zou vrezen; want het verstand zou doorzien
dat het onzin is en hem daarom beletten het te geloven. Maar hij gebruikt zijn verstand zodanig dat hij opmerkzaam wordt op het
dan verhoudt hij
onbegrij lijke, en
zich tot dit onbegrijpelijke gelovig tegen het verstand in.
Het gaat hem zodoende niet zomaar om een sprong in de irrationaliteit, maar om
een tegelijk arglistige en affirmatieve paradoxale, dubbele beweging waarin m6t de
rede, tegen de verschil afdichtende begrips - en identiteitsdrang van de rede in, een
blijvende en intrinsieke incommensurabiliteit wordt blootgelegd tussen wat mededeelbaar is in algemeen toegankelijke conceptuele taal en het telkens unieke blijvend
onbegrijpelijke Andere waartoe de geloofstaal - of beter: de geloofsact - zich ver24

houdt.
Deze nuancering neemt echter niet weg dat Kierkegaard ook op dit punt weer
lijnrecht tegenover Hegel staat. Impasses en contradicties zijn volgens Hegel 'niet te
harden', geaffirmeerde contradicties zijn bij hem een onmogelijkheid.25 Het zijn
volgens Hegel steeds indicaties dat het denken het ware niveau (dat wil zeggen, het
niveau van de waarheid) nog niet heeft bereikt. Een contradictie kan, mag en zal bij
hem niet louter absurd zijn, maar moet producti€f worden gemaakt. Een tegenstrijdigheid of grens binnen het denken dwingt tot ontdekking van een nieuwe dimensie

of hoger gezichtspunt.
3.3 TwEE THEOLOGISCHE BASISPARADIGMA'S

Enkele cruciale verschillen tussen Hegel en Kierkegaard zijn besproken. Wat is het
nut ervan? Hegel en Kierkegaard representeren volgens een centraal uitgangspunt
van Taylor, twee alternatieve basisparadigma's waartussen de negentiende- en twintigste-eeuwse theologie en filosofie heen en weer gependeld heeft - Taylors eigen
denkweg inbegrepen. De Hegel-Kierkegaard-controverse heeft lange schaduwen
vooruit geworpen en kan inzicht verschaffen in de belangrijkste weerbarstigheden en
twistpunten binnen de theologie en wijsgerige theologie van nu.
Taylor herhaalt deze stelling vaak, maar geeft alleen korte theologiehistorische
resum6s waarin hij haar in grote lijnen aannemelijk maakt. [JS 8-10 DT xvii-xxi ER
99 AL xxii-xxvi TE 75 NO 2 AR 34 e.v.] Hij verwijst daarbij naar het repeterende
conflict in de recente geschiedenis van de reformatorische theologie, tussen neoorthodoxe theologie in de lijn van Karl Barth en de neo-liberale 'dialectische omke23 Kierkegaard, Afsluitend onwetenschappelijk naschrift II, geciteerd door Johan Tads, Seren Kierkegaard als jilosoof. De weg terug naar het subject,duven 1991, 124.
in zijn differentiefilosofische periode zal Taylor Kierkegaards hartstocht voor de grens en het
onbekende uitdrukkelijk rehabiliteren met blijvende afwijzing overigens van Kierkegaard sprong in het
christelijke geloof.
Zie Perperzaks toelichting bij Hegel, Filosofie als wetenschap, a.w., 83.

24 Late
r,

25
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de radicale God-is-dood theologie uit de jaren
waarvan
Thomas J.J. Altzizers werk volgens Taylor h6t
de
vorige eeuw,
zestig van

ring' van deze neo-orthodoxie in

voorbeeld is.
Daarmee plaatst Taylor zijn these over de repeterende pendelbeweging tussen
Hegels en Kierkegaards theologische basisparadigma's in het spanningsveld van de
aanhoudende controverse in de (reformatorische) theologie tussen enerzijds
(neo)orthodoxen en anderzijds (neo)liberalen. Deze wrijving speelt in Europa, maar
heeft in de Verenigde Staten, tot op de dag van vandaag, een venijnige kloof geslagen in de kerken, theologie, cultuur, samenleving en politiek. Het repeterende conflict binnen de theologie over de mate waarin het christendom en de kerken zich
zouden moeten openstellen voor het referentiekader van de moderne cultuur en
Taylors afkeer van de neo-orthodoxe, 'cultuurvijandige' optie (laat staan van het
fundamentalistische alternatief) dn zijn verlangen naar een uitweg uit deze onenigheid, speelt in mijn ogen voortdurend mee (op de achtergrond) in Taylors opstellen
over religie en theologie.
3.3.1 Theologie tussen identiteit en differentie

Het latere conflict tussen het liberale cultuurprotestantisme en de Barthiaanse neoorthodoxie is in de tegenstelling tussen Hegel en Kierkegaard reeds in de kiem aanwezig voorzover Hegel het als zijn taak ziet dat wat een raadsel voor het verstand is
te bemiddelen via de dialectische rede. Doel van deze onderneming is het bewustzijn
zo te veranderen dat het individu bij machte wordt de verzoening die geopenbaard is
in Christus te herkennen en waar te maken. Omdat geloof voor Kierkegaard boven
alles een paradox is, wil hij dat niet waar hebben. De onverzoenlijkheid van tijd en
eeuwigheid, waaraan iedere mens lijdt, is geen via de rede ophefbare tegenstelling,
maar is slechts in Christus verzoend, als mens geworden paradox zelf. In de absurditeit van het bestaan is geloof niet een via de rede bemiddelen, maar een existentieel kiezen, een overgave aan God. Een tot begrip gebracht geloof is geen geloof, is
per definitie een uiting van onbegrip voor wat geloof is.
De verhouding tussen theologie, rede en wetenschap staat dus op het spel. In zeer
grote lijnen uitgedrukt: Hegel is de hermeneuticus die het geloof via het begrip wil
verduidelijken, Kierkegaard de verkondiger die het geloof aanzegt. Waar Hegel
geloof en rede wil bemiddelen, maakt Kierkegaard een geloofssprong. Waar Hegel
de gelovige pelgrim thuis wil brengen in deze wereld, is Kierkegaards gelovige
nomade hier nooit helemaal thuis. [JS 106-107] In beider werk kan men inderdaad
fundamentele theologische thema's aanwijzen, die de agenda van de moderne godgeleerdheid al enige tijd bepalen. Het gaat om niet minder dan de verhouding tussen
geloof en rede, tussen openbaring en ervaring, tussen transcendentie en immanentie,
tussen God en mens, tussen noodzaak en contingentie, tussen tijd en eeuwigheid, om
maar enkele voorbeelden te noemen.
Hegel kan men dan zien als de voorloper van de sociaal betrokken 'knappe kop'
die de fragmentering wil bestrijden met een redelijk, alomvattend masterplan met
behulp waarvan individu en maatschappij, zelf en wereld, het ik, het andere en God
opnieuw met elkaar verzoend kunnen worden zodat aan de hemel verspilde schatten
weer in bezit genomen kunnen worden door de mens.
Dat maakt Hegels religiebegrip tot het prototype van hebben we in het vorige
hoofdstuk reeds geconstateerd - een maakbaarheidsideologie die principieel slecht
-
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uit de voeten kan met

de menselijke onmacht, eindigheid, contingentie en feilbaarheid, kortom, met de grenzen van het maakbare.
Een op Hegel gebaseerde avant-gardistische, 'den volke' opvoedende orientatie
loopt het gevaar het Paradijs op aarde als 'voorhanden' en als 'realiseerbaar' te begrijpen, wanneer wij maar de methodische toegang weten te ontdekken (en correct
leren te gebruiken) om de gewenste staat te realiseren en in bezit te nemen. Men gaat
dan letterlijk uit van de eigenmachtige, wereldtransformerende 'scheppingskracht'
van de mens en men koestert de droom dat wij mensen nu reeds de inhoud kunnen
voorschrijven van het goed dat God met ons voor zal hebben aan 'het einde der
tij den.'
De grote totalitaire Paradise Now-surrogaatreligies van de negentiende en twintigste eeuw, zoals het communisme, beloofden een gerealiseerde heilstaat op aarde.
Daarvan werd niet langer slechts gedroomd of om gebeden - zoals mensen al eeuwenlang doen - neen, zij maakten net als Hegel aanspraak het ware wezen van de
natuur 6n de motor van de geschiedenis te hebben ontdekt. Deterministisch werd
daaruit - ten behoeve van volk en collectief - dd enig ware methode afgeleid om het
beloofde heil in bezit te kunnen nemen. Deze surrogaatreligies wilden de mens bovendien 'bevrijden van zijn lastige vrijheid om een individu te zijn, en hem onderbrengen in een collectief: daar mag hij zich deel van een groep voelen - in vijandige
tegenstelling tot degene die daar niet bij horen. Die tegenstelling is van elementair
belang: het gevoel op deze wijze ergens bij te horen, is welbeschouwd niets anders
dan een afbakening van de vijand en de vreemde. De totalitaire ideologieen willen
als vervangers van de religie de mensen bevrijden van de vrijheid, die ook altijd een
,26
gevoel van vreemdheid en vreemd-zijn bevat.
noodzakelijk
als
Ik zeg niet dat Hegel
een ideoloog van het totalitarisme moet
worden gebrandmerkt, want daarvoor was ook hij te zeer gehecht aan de met het
christendom ter wereld gekomen 'idee van de vrijheid'. De geest is bij Hegel niet
louter een 'eigenschap' van het individu, maar brengt een hele nieuwe sociale wereld voort waarin het individu als zodanig een oneindige waarde heeft: Der Mensch
gilt so, weil er Mensch is, nicht weil er Jude, Katholik, Protestant, Deutscher, Italiener, usf. istP
Kierkegaard heeft echter reeds op de potentiele gevaren gewezen van het mogelijk verschil nivellerende 'universalisme' dat de Hegeliaanse inspanning bedreigt.
Consequent eist hij het onvervreemdbare recht op blijvende bijzonderheid en wijst
hij op de niet-ophefbaarheid van menselijke vreemdheid en vreemd-zijn. 28 Zijn
interpretatie van het christendom herinnert aan het feit dat wij mensen slechts tijdelijke gasten zijn, met een beperkte verblijfsvergunning. Tegenover Hegels collectiviteits-ideaal plaatst Kierkegaard de individuele (keuze)vrijheid. Kierkegaard is zo
gezien een christelijke maudit, die onderkent dat leven steeds weer niet geborgen
zijn betekent, alleen staan, onzekerheid.
Dat maakt hem, tegen wil en dank wellicht, tot een wegbereider van de neoorthodoxe Theologie der Diferenz, waarin de tegenstelling tot de liberale tijdgeest
26

Rudiger Safranski, De toekomst van het geloof, in Ger Groot e.a., Nihdisme en Transcendentie.
Safranski-seminar, Budel 2001,78.
27
Hegel geciteerd door Heyde, De maat van de mens, aw., 49.
28
Deze liefde voor de bijzonderheid of singulariteit komen we eveneens bij Derrida tegen, die droomt van
een 'universele cultuur van de bijzonderheden.' Zie hoofdstuk paragraaf 5.1.4.1 van deze studie.
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en het autonome ethos centraal staat. Nadeel van deze keus is dat de theologie zichzelf hier - iets te gerieflijk soms eenzijdig antagonistisch ten opzichte van de moderne cultuur dreigt te profileren en de bewust gekozen minderheidspositie of voorhoedepositie - iets te ijdel en zelfingenomen om voor werkelijk christelijk 'deemoedig', 'ontvankelijk' en 'mededogend' door te kunnen gaan uitgeeft voor de eigenlijke, enig mogelijke, bestaanswijze van het christelijke geloof. Er is een verschil - wellicht een wankele grens - tussen geloofshartstocht en fanatisme; een verschil dat gerespecteerd moet worden willen er geen ongelukken gebeuren op het terrein van de strij-

dige veelheid van botsende godsdienstige orientaties.
Helderheid willen verschaffen over de eigen identiteit is broodnodig maar kan,
wanneer het te extreem wordt doorgevoerd, op sektarische 'identiteitszucht' uitlopen. Dat is een behoefte aan identiteit eigenlijk precies tegengesteld aan wat Kierdie
helemaal
rond is, neen, liever nog, die reeds is 'afgeletterlijk
kegaard beoogt rond'; een identiteit die honderd procent duidelijk, gegeven, aanwezig en 'voltrokken' is. Geloof in Identiteit als totaal geYntegreerd (of integreerbaar) geheel is een
fantasma waarmee de menselijke angst en kwetsbaarheid wordt verdrongen. Het
narcisme dat hiermee gepaard kan gaan is een 'ziekte van de liefde', een ziekte van
'het lege ik'. In een narcistische cultuur lijden mensen niet aan verabsoluteerd zelf,
maar aan de dreigende afwezigheid van een zelf. Het kan een mens xenofoob maken.29

Je moet in onze cultuur vlot, duidelijk en liefst in assertieve ik-termen kunnen
zeggen wie je bent, wat je gelooft, welke waardenschaal je hanteert en wat dat oplevert. Het gevaar te assertie f duidelijk te willen of moeten zijn over de eigen identiteit
dreigt eveneens wanneer de christelijke identiteit als een zuivere contrastidentiteit
wordt geprofileerd. Wanneer Kierkegaards liefde voor het bijzondere - tegen zijn
intenties in - wordt getransformeerd in de zelfvoldane bijzonderheid van een zelfbesloten christelijke binnenkring (ons-kent-ons) dreigt de liefde voor het bijzondere,
niet-eigene, de gans Andere (en al het andere dis het andere) te verdwijnen.
Wat minder abstract uitgedrukt: Met
gekozen contrastscenario's, leert
opzetteli 0k
de geschiedenis, loopt het op den duur slecht af Wanneer de broodnodige osmose
(dat is iets anders als 'samensmelting'!) met de omgeving wegvalt, wordt de tolerantiedrempel voor afwijkend gedrag lager en dreigt elitaire zelfoverschatting. Op
den duur zal alleen nog maar plaats zijn voor overtuigde, geengageerde 'ware rid'
ders van het geloof naar het voorbeeld van de viriele, heldhaftige, stalen zenuwen
gelovige' Abraham. Voor lauwen, halfslachtigen, zoekers, sceptici en minder geengageerden, voor hen die de voorbehoudloze df-6f keuze naar het voorbeeld van
Abraham niet kunnen maken, resteert geen ruimte. Kierkegaards religieus-virtuoze
totale keuze kan zodoende leiden tot een gesloten 'kadavergelijk' waartegen doordacht 'neen' gezegd zal worden in een postmoderne cultuur, die steeds complexer en
plunformer wordt en waarin flexibiliteit, spirituele receptiviteit met het daarbij horende mild stemmende relativeringsvermogen noodzakelijk zijn om hoe dan ook te kunnen Cover)leven. 31
29 Zie bijvoorbeeld: Julia Kristeva: Les nouvelles maladies de i'time, Paris 1993.
30
Ernst Henau, De sociale gestalte van de Kerk, in J.A. van der Ven (red.), Kerk in ontwikkeling. De kerk
op zoek naar haar religieuze en sociale identiteit, Karrpen 1998,28.
i' Vergelijk een opmerking van praktisch theoloog H-G. Ziebertz: "Mit dem UrnsetzungsprozeB von der
Institution zum Individuum schalt sich ein neuer Typus von Mitgliedschaft heraus. Ihre institutionelle
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Er schuilt een zeker extremisme in de theologie van Kierkegaard die aufkltirerische ongerustheid met zich mee zal brengen. Vanuit een Hegeliaans geYnspireerd
denkkader waarin ook Kantiaans ongenoegen doorklinkt, distantieert Ludwig Heyde
zich dan ook van Kierkegaards opvatting dat het verhaal over de binding van Isaak
de expressie zou zijn van de absurditeit van het geloof. 'Het is een polemische tekst
waarin Israel zich distantieert van de heidense offerpraktijken. Het is een paradigmatisch verhaal waarin het goddelijke bepaaldheid krijgt. Verering van God en respect voor de meest minimale grens (een vader zal zijn kind niet doden) sluiten elkaar
in. Wie zich als absolute enkeling uit deze implicatie losmaakt en abstract tegenover
het absolute gaat staan, zonder bemiddeling van de rede en de gemeenschap, heeft
,32
zich tegen elke kritiek geYmmuniseerd. Mythen kunnen gek worden.
3.3.2 Neo-orthodox en neo-liberaal in de USA

Het pathos van de afzondering en het onbemiddelde religieuze ethos (de antihermeneutische immunisering tegen elke kritiek) heeft in de Verenigde Staten een
heel eigen geschiedenis achter de rug en heeft zich 'ingenesteld' in een onoverzichtelijke veelheid van kerken en religieuze groeperingen, met name ook in anti-liberate
bewegingen die ten strijde trokken tegen het individualisme, het antropocentrisme,
de vervlakkende vrijzinnigheid en de atdkldrerische religiekritiek.33 Net als het
Duitse heeft ook het Amerikaanse protestantisme golven van Gegenaufkltining gekend, een fenomeen waar Taylor zich uiterst kritisch toe verhoudt.
Tussen ongeveer 1870 en 1935 werd de Amerikaanse protestante theologie bepaald door een 'vrozinnige golf en gedijde een liberaal modernisme.34 De Grote
Depressie en de Eerste Wereldoorlog zetten echter een gevoelige domper op het
optimistische geloof van de liberals in de gestage vooruitgang van het mensdom
De opkomst van de neo-orthodoxie zorgde voor een krachtige tegenreactie. De
gedachten van Kierkegaard (wiens boeken eigenlijk pas in de naoorlogse periode
brede bekendheid kregen in de Verenigde Staten) sloten goed aan bij de hoofdlijnen
van de neo-orthodoxe 'crisistheologie', waarvan Karl Barth ook in Amerika de grote
inspirator is geweest. Deze neo-orthodoxe beweging mag allerminst geYdentificeerd
worden met de evangelicale, biblicistische of fundamentalistische tegenbewegingen,
die in de Verenigde Staten vooral buiten de academische theologie uiterst krachtig
zijn gebleven. Eerder ging het om een terugkeer naar het evangelie, de patristiek en
naar de fundamentele uitgangspunten van Luther en Calvijn; het ware erfgoed van
de Reformatie, nalatenschap dat door de liberals volstrekt verdraaid zou zijn.
Met het fundamentalisme heeft deze neo-orthodoxe beweging een minder positieve kijk gemeen op de moderne, geseculariseerde, liberale cultuur waarin geloof
Bindung 1881 sich nicht mehr allein Ober hohe Grade der Identifikation messen, sondern wird
gekenzeichnet vom Akzentuieren einer D(Oerenz (..) Differenz und Teilidentifikation werden vielmehr
die Kenzeichen sein, uber die sich Mittgliedschaft in der Kirche wie auch anderer Institutionen
vollzieht." Hans-Georg Ziebertz, Umweltbezug der Gemeinde, in: H.G. Ziebertz, (Hrsg.), Christliche
Gemeinde vor einem neuen jahrtausend, Strukturen, Subjekte. Kontexte, Weinheim 1997,210.
32
Heyde, De verleiding van een onbekende God, a.w., 216.
n Ik zeg niet dat alleen de GegenauBMmng tot geweld geleid heeft en nog steeds tot geweld kan leiden.
Hegel heet immers reeds laten zien dat ook het Verlichtingsrationalisme gevaarlijke en geweldige
kanten heeft.
34 Ik maak hier gebruik van Reinder Bruinsma, Geloven in Amen'ka. Kerken, geschiedenis en geloofvan
christenen in de Ferenigde Smten, Zoetermeer 1998, 85-106.
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gereduceerd zou worden tot vooruitgangs - en maakbaarheidsgeloof en waarin onrechtvaardige economische, maatschappelijke en politieke verhoudingen blijven
voortbestaan. In navolging van Barths sociaal geengageerde senkrecht von obenprediking werd de protestante liberale theologie ook in Amerika op haar kop gezet.
Neo-orthodoxe theologen legden opnieuw nadruk op het grote verschil tussen God
en de mens. Contra het optimistische mensbeeld van de liberale cultuurtheologie
accentueerden zij juist weer de menselijke schuldigheid en neiging tot kwaad. De
reddeloze zondigheid van de mens, met als uniek antwoord daarop het verlossings-

werk van Christus, kreeg weer alle accent.
De Barthiaanse neo-orthodoxie kwam al snel onder druk te staan van theologen
die uit de traditie van de dialectische theologie zelf voortkwamen. Bonhoeffer nam
afstand van zijn leermeester Barth en legde met een reminiscentie aan Kant nadruk
op de mondigheid van de moderne wereld. Bultmann kwam tot zijn fameuze 'ontmythologisering' van bijbel en theologie en Gogarten ontwierp een theologie van de
secularisatie. Steeds ging het om een theologische doordenking van een grondig
veranderd gebleken mens -, wereld - en Godsbeeld.
In de Verenigde Staten zijn voorts Paul Tillich en de broers Niebuhr zeer invloedrijk geweest. In zijn hoofdwerk Systematic Theology zocht Tillich een middenweg
tussen de traditionele orthodoxe theologie - ook de neo-orthodoxie van Karl Barth en de liberale theologie.35 En de gebroeders Niebuhr kunnen met hun aandacht voor
de moderne cultuur en de historische context van het geloof eveneens worden ge36
kenmerkt als wegbereiders van een zekere rehabilitatie van de liberals.
De renovatie van de liberale benaderingswijze krijgt in de onrustige jaren zestig
van de vorige eeuw echter pas zijn volledige beslag in de radicale kritiek op de neoorthodoxie van de exponenten van een opstandige theologische tegencultuur, de
aanhangers van de zo geheten radicale secularisatietheologie of God-is-dood theologie. William Hamilton somt vijfkenmerken op van deze beweging:
'1. het problematische karakter van God en van de problematische verhouding die
de mens van nu met Hem heeft; 2. het accepteren van de seculiere wereld als norm
voor datgene wat verstandelijk en ethisch goed is; 3. het beperkt blijven van theologische beweringen tot datgene waar men werkelijk achter kan staan, waaruit dus
volgt het verwerpen van bepaalde traditionele denkbeelden omtrent overlevering en
gezag; 4. het centraal stellen van Jezus als degene die ons de wereld inroept omdat
we hem daar kunnen dienen; 5. het geen genoegen meer kunnen nemen met mythologische, bovenhistorische, eschatologische of bovennatuurlijke wezens of categorieEn.

,37

Kenmerkend voor de beweging was eveneens het besef dat 'de dood van God'
een onherroepelijk verlies met zich meebrengt waarvan ook Taylor getuigenis aflegt.
Postmodernism opens with a sense ofirrevocable loss and incurable fault. IER 61 Bij
de ervaring van de dood van God, schrijft Hamilton, gaat het 'werkelijk om een
gevoel van 'niet hebben', 'niet geloven', 'verloren hebben', en dat slaat niet zomaar
op de afgoden, of de goden van de religie, maar op God zelf Het is bovendien niet
35

Tillich, Systematic Theology, Chicago 1967.
Taylor noemt H. Richard Niebuhr, 77:e Meaning Of Revelation, New York, 1967 en Richard R.
Niebuhr, Experimental Religion, New York 1972.
37
William Hamilton, De hedendaagse 'God-is-dood' theologie, in Altizer, Hamilton, Radicale theologie
en de dood van God, a.w., 62-63.
36
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de ervaring die alleen maar wordt gedeeld door een paar neurotici, of die zeer persoonlijk is of alleen maar het innerlijk raakt. De dood van God is een publiek gebeuren in onze geschiedenis. ,38
Voor Taylor is Thomas J.J. Altizer de belangrijkste vertegenwoordiger van deze
stroming. In de aperte woordkeus die hem kenmerkt, stelt Taylor zelfs dat aan de in
theologische kringen even verguisde als vergeten Altizer '66n van de belangrijkste
hoofdstukken' gewijd zal gaan worden van de geschiedenis van de twintigsteeeuwse Amerikaanse theologie.39 Zeker is dat de God-is-dood theologie de actualiteit voor ogen had en een probleem aan de orde stelde waarmee de theologie nog
steeds kampt. De traditionele Godmlk maakt in onze cultuur een crisis door. In kringen van de Amerikaanse God-is-dood theologie vielen in de jaren zestig al termen
die Taylor overneemt, zoals 'post-christelijk' en 'post-modern. ,40
De neo-liberale God-is-dood-beweging lag in menig opzicht in het verlengde van
de klassieke vrijzinnige theologie, maar was radicaler. Het aloude 'buiten de kerk
geen heil' wordt door Altizer omgekeerd in: 'in de kerk geen heil meer.' Altizer
maakte de christelijke theologie totaal 'post-ecclesiaal', dat wil zeggen: hij zag
'geen enkele intrinsieke reden waarom het christendom geYdentificeerd zou moeten
worden met de christelijke uitingen daarvan. Integendeel, het zou wel eens kunnen
zijn dat de vereenzelviging van het christendom met de christelijke kerk een van de
voornaamste oorzaken is van de moeilijkheden waarmee het christelijk geloof nu te
kampen heeft. (..) De eerste plicht van de christelijke theoloog is loyaliteit ten opzichte van Christus en hij moet er naar streven, zijn gedachten open te stellen voor
de universele aanwezigheid van Christus, voor de aanwezigheid van Christus in de
totaliteit van de menselijke ervaring. Bovenal moet een moderne theologie op zoek
gaan naar een moderne vorm van Christus. In de situatie waarin wij nu verkeren,
betekent dit dat de theologie nu voor honderd procent moet luisteren naar de wereld,
dat zij zich afwendt van het kerkelijk getuigenis over Christus. In een tijd waarin de
christelijke theologie geroepen is om de meest radicale revolutie van haar geschiedenis door te maken, moet de theoloog zich niet van zijn doel laten afhouden door
een verkeerde loyaliteit jegens het gezag van de kerk. , 41
De sterk antikerkse en antidogmatische inslag van de God-is-dood theologie is
een bron van onrust en verontwaardiging geweest binnen de theologische faculteiten
en de kerken. In de academische theologie is de God-is-dood theologie snel en eensgezind dood verklaard. Altizer geldt veelal als een vreemde uitschieter en abnormaliteit uit de jaren zestig. Wanneer Taylor hem niet aan de vergetelheid had ontrukt,
had ik niet geweten dat hij behalve het geruchtmakende Gospel OfChristian Atheism
nog veel meer geschreven heeft.42 Hoewel hij nooit van zijn leeropdracht aan de
38 Hamilton, De hedendaagse 'God-is-dood' theologie, a.w.,63.
39 Mark C. Taylor, Altizers Originality: A Review Essay, in Journal of the Amen'can Academy ofReligion
52 (1984) 569.
40
Zie de opgesomde literatuur in de derde voctnoot van Hamiltons opstel De hedendaagse 'God-is-dood'
theologie, a.w., 39.

4' Thomas J.J. Altizer, 77:e Gospel of Christian Atheism, Philadelphia 1966. Nederlandse vertaling, Het
evangelie van Gods dood, Utrecht 1967,6.
42 Enkele van zijn belangrijkste werken zijn: Oriental Mysticism and Biblical Eschatology (1961) Truth,
Myth and Symbol samen met William Beardslee en J. Harvey Young (1962) Mircea Eliade and the
Dialectic of the Sacred 0963) The New Apocalypse: The Radical Christian Vision of William Blake
(1961) The Descent into Hell (1970) The Self-Embodiment of God (1971) Total Presence: The Langua-
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theologische faculteit ontheven is, aanvaardde Altizer, die inmiddels met emeritaat
is, in 1968 een positie aan de State University of New York. Niet als theoloog, maar
als professor in de Engelse taal. Dit is wellicht illustratief voor de uitwerking van de
God-is-dood theologie. Het was voor veel theologen en niet-theologen een 'exittheologie', dat wil zeggen, een steun in de rug bij de scheiding van betekenisloos
geworden Godsvoorstellingen en van de kerkpolitieke correctheid en conventiedruk
die daar dikwijls mee gepaard gaat.
De God-is-dood theologie was een theologische uitdrukkingsvorm van de burgerlijke ongehoorzaamheid die zich met de opkomst van de tegencultuur in de jaren
zestig van de vorige eeuw verspreidde. William Hamilton lichtte zijn gedachten toe
in een sene artikelen in Playboy! Het is in zekere zin tegelijk curieus en begrijpelijk
dat de aanstoot gevende God-is-dood theologie juist in de Verenigde Staten is opgekomen. Curieus omdat de secularisatie in dit land minder ver is voortgeschreden dan
in West-Europa. God wordt dood verklaard in Gods own Country waar de godsdienst en de kerken bepaald niet uit het publieke leven verdwenen zijn en waarin
ijverig geexperimenteerd wordt met uiteenlopende vormen van godsdienst, zoals
New Age, Neo-Gnostiek en zeker ook verschillende variaties op de neo-orthodoxie.
Het is anderzijds precies daarom ook verklaarbaar dat de liberaal christelijke gedachte in Amerika van zich afbijt: ferme en vrije standpunten over God doen er nog
toe in een land waar religie niet totaal gemarginaliseerd is en waar de 'rekkelijken'
en 'preciezen' er steeds weer in slagen elkaar het leven zuur maken omdat het niet
lukt met elkaar on speaking terms te komen. Dwars door de uiteenlopende Amerikaanse denominaties loopt een demarcatielijn tussen liberals en conservatives.
Reinder Bruinsma merkt daarover op: "'Broeders" en "zusters" voelen zich vaak
meer verwant met verre "neven" en "nichten" die er soortgelijke ideeen op nahouden, dan met elkaar. Deze polarisatie in vrijzinnig en orthodox, of links en rechts,
heeft, naar het zich laat aanzien, zijn hoogtepunt (of is het een dieptepunt?) nog niet
bereikt. De afloop van deze polarisatie zal ongetwijfeld in belangrijke mate bepalen
,43
hoe het Amerikaanse denominationalisme zich verder zal ontwikkelen.
Taylor zou wel eens gelijk zou kunnen hebben met zijn stelling dat de huidige reformatorische theologie steeds heen en weer pendelt tussen een behoudend meer op
Kierkegaard georienteerd kamp en een progressief meer op Hegel en de liberale

cultuurtheologie georienteerd kamp. Want in de huidige Angelsaksische theologie
werd in 1999, op de valreep van de eenentwintigste eeuw, de oude neo-orthodoxe
strijdbijl weer opgegraven om de vijandelijkheden tegen het liberal secularism onversaagd voort te zetten in een 'nieuwe' theologische stroming die zich Radical
Orthodoxy noemt.44 De argumenten waarmee het 'liberale secularisme' wordt afgewimpeld, luiden ruwweg hetzelfde als de klassieke bezwaren tegen de liberale theologie. Het is 'papegaaientheologie' die de mode van de dag onkritisch napraat, het
proprium van de christelijke openbaring verkwanselt en zich als eigen nestbevuiler
vijandig tegenover de traditionele christelijke formuleringen en leerstellingen gedraagt. Weinig nieuws onder de zon, want op de introductiepagina van de bundel
ge of Jesus and the Language of Today 0980) History as Apocalypse (1985) Genesis and Apocalypse:

A Theological Voyage Toward Authentic Christianity 0990) en The Genesis of God: A Theological
43
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waarin de 'nieuwe' radicaal orthodoxe beweging zich presenteert wordt een oud
refreinherhaald: Secular modernity is creation of a perverse theology. Doelt men op
lieden als Thomas J.J. Altizer en Mark C. Taylor met deze 'geperverteerde theologie
van de seculiere moderniteit'?
3.3.3 De God-is-dood theologie van Altizer
Omdat Altizer het denken van Taylor sterk beYnvloedt en zijn geest door de pagina's
van Erring zal gaan waaien, geef ik een korte schets van zijn God-is-dood theologie.
Als uitgangspunt neem ik deze beschrijving van Taylor zelf
'Aangezien Barths Brief aan de Romeinen het resultaat was van een terugkeer
naar Kierkegaard, representeerde Thomas J.J. Altizers Evangelie van het Christele ke
Atheisme een wederopstanding van het Hegelianisme. Altizer interpreteert de moderniteit als de historische bekrachtiging van de dood van God. De God die in Altizers theologie sterft, is de transcendente God die Kierkegaard omschrijft als "absoluut verschillend" en die Barth "de gans andere" noemt. Om reden dat Barth het
Hegelianisme bekritiseert door naar Kierkegaard terug te keren, bekritiseert Altizer
Barth door naar Hegel terug te keren. In Altizers apocalyptische visioen, is de dood
van God de vervulling van het goddelijke. Door middel van een radicaal kenotisch
proces ontledigt God zich van zichzelf, om totaal aanwezig (presenO te worden in
het hier en nu (the present). Dit geschenk (presenO is de gave van de redding, die
hier en nu genoten kan worden.'[NO 39]
Altizers theologie houdt zo gezien een terugkeer in van de basale theologische inzet van Hegel. Zijn God-is-dood theologie is 'een negatie van de theologie, die echter zelf weer theologie is.' Hij zet volledig in op Hegels cultuurprotestante 'basisparadigma'. De door de neo-orthodoxie aan een verre hemel in een steeds uitblijvende
toekomst verspilde schatten moeten hier en nu in bezit genomen worden: Paradise
Now.

Altizers 'wederopstanding van het Hegelianisme' is echter geen klakkeloze kopie
van Hegel. Bij hem zijn sporen aanwezig van wat ik in het vorige hoofdstuk de 'andere' Hegel heb genoemd, de Hegel van 'de nacht van de wereld.' Altizers duistere
en mystieke Hegelianisme is voortdurend in gesprek met de romantisch opstandige
dichter van de dood van de verre hoogverheven God, de mystiek-apocalyptische
theo-esthetische bevechter van de institutionele kerk, William Blake. En met Nietzsche's visioen van andermaal de dood van de volstrekt transcendente God, waarvoor
we - vanuit de optiek van Altizer bekeken - 'de hemel moeten danken' omdat deze
God ressentiment en haat tegen het leven genereert. Altizer schrijft:
'In de radicaal christelijke visie zoals wij die heel duidelijk kunnen vinden bij
Blake, Hegel en Nietzsche, treffen we voortdurend het profetisch oordeel aan, dat de
Jezus van de christelijke traditie vreemd en levenloos is, dat hij alleen is kunnen
ontstaan door de negatie van de oorspronkelijke Jezus en zich zodoende ontwikkeld
heet tot juist het tegendeel van zijn oorspronkelijke identiteit. (..) Juist zoals Nietzsche eerbied had voor Jezus en hem begroette als een vrijdenker die de godsdienst
had afgeschaft en bijgevolg een nieuwe mens had mogelijk gemaakt, vrij van schuld
en dus van berouw, zo ging Hegel eveneens Jezus zien als het kenotische Woord
ofwel de "loutere negatie" die de bron is van alle leven en beweging. En riep Blake
alle mensen op, ernaar te streven identiek te worden met Jezus -hij gaf aan zijn

138

grootste werk, Jeruzalem, het motto: "Jezus alleen" - en verkondigde dat Jezus "de
,45
universele mensheid" is.
De God-is-dood theologie van Altizer is een theologie van het kruis. Ze draait om
Hegels notie van de zelfontlediging Gods, de kenosis, de 'zelfontkenning' van God
die liefde is en die zicllzelf volledig ontkent door 'totaal en uiteindelijk vlees te
worden.' Hij schrijft: 'Reeds in het evangelie van Johannes vinden we de revolutionaire christelijke verkondiging dat God liefde is. Maar ondanks het feit dat het
christelijk geloof altijd getuigenis heeft afgelegd van de realiteit van Gods medelijden, is de christelijke theologie er niet in geslaagd deze allervoornaamste kern van
het geloof in zichzelf op te nemen, alleen al omdat zij voortdurend is blijven vasthouden aan het idee van God als een totaal zelfgenoegzaam, in zichzelf opgesloten
en absoluut autonoom Zijnde. Zelfs wanneer theologen Gods agapj ofwel totale
gave-van-zicllzelf hebben ontdekt, hebben zij deze beperkt tot de incarnatie en op
die manier een dualistische scheiding aangebracht tussen Gods liefde en de oorspronkelijke natuur en existentie van God zelf Zolang God wordt gekend in Zijn

oorspronkelijke vorm als een eeuwig en onveranderlijk Zijnde, kan Hij nooit gekend
worden in zijn vleesgeworden vorm als Zijnde dat Zichzelf geeft of Zichzelf ont,46

kent.
Thomas Altizer is minder rationalistisch en anti-kerkser dan (de late) Hegel. Het
gaat hem niet zozeer om opheffing van de religie in 'absoluut weten', maar hij ensceneert veeleer een laatromantisch, theo-esthetisch totaalvisioen in een op de komst
van het einde der tijden anticiperend apocalyptisch discours (daarin is hij in wezen
typisch Amerikaans) waarin sterke Nietzscheaanse geluiden meeklinken. Hij houdt
een religious quest, een apocalyptiek noemt hij het zelf, waarin de Hegeliaanse im-

manentiemetafysica dialectisch verzoend wordt met Kierkegaards afwijzing van het
verburgerlijkte 'kerkgeloof en met Nietzsches veldtocht tegen de 'slavenmoraal',
tegen transcendent-jenseitige goddelijke imperatieven.
Altizer neemt niet langer het 'volstrekt wereldvreemde' en disfunctioneel geworden 'bloedeloos gezagsgetrouwe' kerkjargon tot uitgangspunt, maar richt zich op de
buitenkerkelijke esthetisch-religieuze taal van de kunst en literatuur van vandaag.
Daar buiten, in de moderne cultuur en kunst, waarvan de kerk ten diepste toe vervreemd is, wordt de dood van de (kerkelijke) God van de zuivere transcendentie
vanuit de optiek van Altizer bewust geensceneerd om de aanwezigheid Gods feitelijk gerealiseerd te krijgen.47 In ons leven in de contingentie en de eindigheid dienen
we momenten van apocalyptische volheid op te sporen, zoals schrijvers als Blake,
Joyce, Dostojevski en andere kunstenaars dat in de ogen van Altizer gedaan hebben.
Dinom zet Altizer, nadat Karl Barth de liberale theologie dialectisch op zijn kop
had gezet, op zijn beurt Barths neo-orthodoxe 'kerktheologie' weer dialectisch op
zijn kop. Hij merkt op: 'Zolang men de christelijke God blijft zien als een transcendente en onbewogen God ofwel als een oer-godheid die niet geraakt wordt door het
proces van tijd of geschiedenis, kan hij niet verschijnen in zijn specifiek christelijke
zijnsvorm van geYncarneerd Woord en kenotische Christus. Daarom keert de radi-

45 Altizer, Het evangelie van Gods dood, a.w., 57-58.
46 Altizer, Het evangelie van Gods dood, a.w.,71.
47 Thomas J. J. Altizer,

History as Apocalypse, Albany 1985.
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cale christen de orthodoxe belijdenis om en beweert: "God is Jezus"(..), in plaats
van: "Jezus is God".,48
In zijn op Hegel en Nietzsche geinspireerde religieus-esthetische apocalyptiek
zegt Altizer neo-liberaal 'neen' tegen Barths neo-orthodoxe 'neen' ten opzichte van
de moderne cultuur. Zo wordt Barths 'neen', Hegeliaans gezegd, onderworpen aan
een nadere negatie, een negatie van de negatie dus, die uitloopt op een radicale affirmatie, een laatste en ultiem 'ja', ten opzichte van deze wereld. Zo slechts kan
onverzoende andersheid, elke zuivere transcendentie, overwonnen worden, meent
Altizer, en wordt ruimte gemaakt voor de werkelijke 'aankomst van de parousie' en
de vervulling van de apocalyptische totaliteit die Jezus aankondigde. if so, it would

mark the reversal of two millennia of theological thinking, a thinking which annulled and dissolved the Kingdom of God precisely by its thinking of GodP In de
optiek van Altizer lijkt God aan de wil tot 'vertheologiseren' gestorven te zijn en

vindt men God (de dialectische omkering) juist daar waar de essentialistische tegenstellingen fixerende neo-orthodoxe kerktheologie Hem niet verwacht.
De mystiek visionaire apocalyptiek van Altizer, vindt geestverwant William Hamilton, 'is uiterst boeiend, logisch niet helemaal helder en dermate uitgekiend, dat
de empirici in tranen uitbarsten.'.50 Het goede nieuws van Gospel of Christian Atheism is het christendom een einde heeft gemaakt aan de slaafse toewijding aan een
tirannieke, transcendente, gans andere godheid. Tegelijk voelt deze theologie de pijn
van de 'de donkere nacht van de ziel' die met de Godverlating gegeven is.
Altizers 'christelijke atheisme' is in wezen dubbelzinnig. Het is een totale afbraakpoging van de theologie om de theologie weer opnieuw geboren te laten worden in een andere taal waarin wederom plaats kan worden gemaakt voor God. 'Op
dit punt', schrijft Hamilton, 'is de verwantschap met de religieuze existentialisten die dan wel geen God hebben, maar het helemaal niet zo leuk vinden dat ze het
zonder hem moeten doen - het duidelijkst.'St Altizer zegt: 'Alleen door de dood van
God in onze ervaring te aanvaarden en zelfs te willen, kunnen we bevrijd worden
een transcendent hiernamaals, een vreemd hiernamaals dat ontledigd en verduisterd
is door Gods zelfvernietiging in Christus. Naarmate wij proberen vast te houden aan
een transcendent rijk, een rijk dat in de werkelijkheid van onze ervaring steeds
duisterder en leger geworden is, moeten wij onszelf wel afsluiten van de werkelijke
onszelf vervreemden van de ontwiktegenwoordigheid van de levende Christus en
,52
het
keling van
goddelijke proces in onze tijd.
Net als bij Hegel houdt incarnatie volgens Altizer veel meer dan een unieke in Jezus voltrokken historische gebeurtenis. Het is een allesomvattend onto-theo-teleologisch 'wereldproces-principe'. In woorden van Altizer zelf 'Als de God die Jezus
is, steeds dieper geYncarneerd wordt in het lichaam van de mensheid, verliest hij
iedere gelijkenis met zijn vroegere uiterlijk, totdat hij overal verschijnt waar energie
en leven is.'53 God wil volgens Altizer 'alles in allen zijn', zijn vertaling van Hegels
Ich, das Wir, und Wir, das Ich ist.
4s Altize Het evangelie van Gods dood, a.w.,43
r,

49 ThomaS J.J. Altizer, Foreword, in Taylor DT xv.
50 Hamilton, De hedendaagse 'God-is-dood' theologie, a.w.,46.
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3.4 CONSEQUENTIES VOOR TAYLORS PROGRAMMA

Met zijn neo-Hegeliaanse kritische houding ten opzichte van neo-orthodoxe 'levensloze en abstracte letterknechterij' is Altizer Taylors natuurlijke bondgenoot
omdat eveneens Taylor bijzonder slecht uit de voeten kan met de Kierkegaardiaanse
of neo-Kierkegaardiaanse 'tragische kerkreligie' van het absurde paradoxisme, van
de volstrekte transcendentie, van de zondigheid en de insolvente schuld. Altizer
anticipeert op het theologische programma dat Taylor aan het slot van Journeys to
SeUhood aankondigt: Hegel actualiseren en kritisch herbewerken 'op zulk een wijze
dat zowel zijn critici beantwoord worden en significante aspecten van het postHegeliaanse denken en ervaren worden geYncorporeerd'.54 Taylor treedt dus niet
alleen in de voetsporen van Hegel, maar ook van Altizer, die steeds vaker genoemd

wordt in zijn werk. 55
Wie Kierkegaard door een neo-liberale, neo-Hegeliaanse en neo-Altizeriaaanse
bril bekijkt, moet wel treurig worden: zijn filosofie is en blijft een tragisch exempel
van het nader op te heffen 'ongelukkig bewustzijn'. Waarom precies? Ik noem vijf
dwaalwegen die Taylor in Kierkegaards theologische basisparadigma aanwijst. Elk
van de vijf punten kan gelden als een kritische aantekening bij bepaalde aspecten
van de neo-orthodoxie. Dit overzicht heeft niet de pretentie 'de echte' Kierkegaard
te presenteren, doch alleen Kierkegaard bezien vanuit Taylors en Altizers neo56

Hegeliaanse neo-liberate referentiekader.
1. Ik heb het reeds genoemd: ook al beweert Kierkegaard zelf dat niet hij maar
Hegel wereldvlucht propageert, toch treffen we juist bij hem in de ogen van
Taylor een klassiek dualistische geringschatting van de gewone aardse menselijke, al te menselijke geschiedenis aan. Er gaapt bij hem een gigantische
kloof tussen transcendentie en immanentie, tussen de gewone geschiedenis
en de heilsgeschiedenis. Kierkegaard is op de allereerste plaats een 'Neenzegger' tegen de wereld zoals deze feitelijk gegeven is. Hij staat op deze wijze model voor onvrij makende neo-orthodoxe verkettering van het wereldse
uit naam van een transcendente, bovennatuurlijke betere wereld.
2. Kierkegaard houdt mordicus vast aan een desolate reeks verscheurende paradoxen en gefixeerde tegenstellingen die hij recalcitrant in bescherming neemt
tegen theologische of wijsgerige verzoeningsarbeid. 'Verscheurd tussen exclusieve opposities en conflicterende tegendelen, kan het existerende individu slechts hunkeren naar verzoening, die immer transcendent is en nimmer

present.'[JS 275] Kierkegaards geloofsbeweging is geen huiskomst in datgene waar men altijd al - ongeweten - was, maar een eindeloze confrontatie van
de mens met zijn onmacht, zoals ook het ongelukkig bewustzijn de mens
steeds terugwerpt in isolement, nietigheid, stomheid, eindigheid en schuldigheid. Precies die nadruk op het menselijke tekort en de insolvente menselijke
schuldigheid is een belangrijk kenmerk van neo-orthodoxe theologie.
3. De Kierkegaardiaanse formule voor authentieke subjectiviteit is voortdurend
'het individu in oppositie tot de anderen.'[JS 272] Kierkegaard reduceert het
54

Zie paragraaf 2.7.3 van deze studie.

55 Taylor zegt veel van 'Tom'

te hebben geleerd in Raschke, Taylor, About About Religion,
(internetinterview zie noot 25 bij de inleiding).
56 In zijn latere werk zal Taylor deze Kierkegaard-karikatuur zelf'deconstrueren'.
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christelijk geloof tot een verabsoluteerd individualisme waarin 'de enkeling
slechts als de enkeling' geldt en opgesloten wordt in een kerker van puur geisoleerde subjectiviteit. [KP 353-355] Vanuit dit opzicht is hij een schoolvoorbeeld van wat Hegel 'de joodse tragiek van zelfhandhaving in strikte oppositie tot andersheid' noemt. Kierkegaard versmaadt en blijft blind voor het
alle gefixeerde opposities verzoenende gemeenschapstichtende heil van het
Derde Rijk Gods dat Hegel in het vooruitzicht stelt: 'het is bij-zich-zelf-zijnin-het-andere', het Ich, das Wir, und Wir, das Ich ist. Hij vertegenwoordigt
zodoende een orthodoxe richting die allereerst op eigen heil georienteerd is,
hetgeen vloekt met de christelijke opdracht tot deemoed en universele naastenliefde.
4. Omdat Kierkegaard een christendom van splendid isolation propageert, ontneemt hij het geloof zijn maatschappelijke relevantie. Enige concrete wil om
de wereld te veranderen is bij hem moeilijk te vinden. Taylor stelt zelfs dat
Kierkegaards christendom 'een apologie van de bestaande orde' is. [JS 343372]
5. Kierkegaards justificatie van het particuliere en unieke resulteert in een apologie van het niet-mededeelbare. Hij communiceert telkens paradoxaal en indirect. Kierkegaard is, als het erop aankomt, net als Abraham, niet tot spreken in staat. Dat wil zeggen, de individuele verhouding van de gelovige tot
God kan volgens hem nooit tot uitdrukking worden gebracht in een reconstructief hermeneutisch theologisch discours waarin de particulariteit van de
gelovige en de uniciteit van de geloofsvoorstellingen wordt opgeheven in een
hogere algemeenheid. Geloof bestaat bij hem uit een innerlijk-subjectieve
sprong die per definitie aan elke algemene betekenisbemiddeling ontsnapt.
Aldus sluit hij het christendom op in een zwijgende stilte, in een hermeneutische immuniteit; zijn woorden verhullen meer dan zij openbaren.57 Hij anticipeert op het anti-hermeneutische decisionisme of emotivisme (Deus semper
major) dat kenmerkend is voor de neo-orthodoxe orientatie en draagt bij aan
het grote probleem van de afnemende algemene verstaanbaarheid van het
christelijk geloof. Ten onrechte meent de orthodoxie dat men God alleen
maar kan redden door Hem onophoudelijk in bescherming te nemen tegen de
menselijke behoefte aan weten. Geloof wordt dan een asylum ignorantiae
(toevlucht tot onwetendheid) in een 'getto van de geest' waarvan Hegel het fiasco al heeft aangetoond.
Hoe deze gesels te bestrijden? Het antwoord is al bekend. Men moet voor de Hegeliaanse inzet kiezen. De blikrichtingen van Kierkegaard en Hegel, waarvan Talyor
enerzijds stelt dat zij onverzoenbaar zijn, mogen anderzijds in geen geval onverzoend blijven. Dat zou een 'Hegeliaans omissie ' opleveren, namelijk een gefixeerde
oppositie. Dus wordt Kierkegaard onderworpen aan een klassiek Hegeliaanse Auf
hebung.

Eigenlijk

kiest Taylor niet voor Hegels positie, dat zou veel te subjectief zijn.

Neen, hij meent met Hegel vanuit het gezichtspunt der eeuwigheid te kunnen kijken.
Taylor gelooft dat Kierkegaards antagonistische dialectiek reeds in Hegels alverzoe-

57 Zie Mark C. Taylor, Sounds of Silence, in R.L.Perkins (Red.), Kierkegaard's Fear and Trembling
Critical Appraisals, Alabama 1981, 165-188.
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nende dialectiek is audgehoben 'Hegels dialectische visie biedt een bevredigender
perspectief van waaruit de aard van het zelf en de dynamiek van de persoonlijke en
gemeenschappelijke geschiedenis begrepen kunnen worden. Aangetoond moet worden dat Kierkegaards interpretatie van authentieke subjectiviteit zichzelf aan een
negatie onderwerpt, zodra deze zichzelf poogt te affirmeren en noodzakelijk overgaat in haar tegendeel, de Hegeliaans Geest.'[JS 272]
Het programma van Taylor wordt: de positie van Kierkegaard: lees ook de neoorthodoxie- 'begrijpen' en 'opheffen' in een moderne update van de Hegeliaanse
'onto-theo-archeo-teleo-logie:58 Anders gezegd Kierkegaard (en Barth) laijgen
ongevraagd en tegen eigen wil en dank een eigen plekje toebemeten in het Hegeliaanse, absoluut-idealistische, alomvattende BegrdT dat de categorie der categorieen
is en de mogelijkheidsvoorwaarde van alle denken en zijn. Nog anders gezegd:
Taylor keert in het kielzog van Altizer terug naar 'de eerste God-is-dood theoloog',

Hegel zelf.

3.4.1 Naar een onto-theo-logie van het relativisme

Hoe pakt hij dit plan aan? De methodische stappen die hij zet kan men volgen in de
bundel essays Deconstructing Theology mt 1982, voorzien van een lovend voorwoord van Altizer.59 Hierin onderneemt Talyor enige meta-theologische studies over
de aard van de hermeneutiek en het wezen van de interpretatieact, ter onderbouwing
van een ontwerp van een neo-Hegeliaanse cultuurtheologie. Hij orienteert zich
voornamelijk op de filosofie, maar het is allemaal bedoeld als fundamenteeltheologisch onderzoek. De teneur van Deconstructing Theology is: Kierkegaard, de
Kierkegaardiaanen en allen die kritiek hebben op Hegel, zoals de Freudianen, Marxisten en Nietzscheanen, hebben de Hegeliaanse oneindigheidsmetafysica bewust of
onbewust verkeerd begrepen.
Weliswaar probeert Taylor tegemoet te komen aan zijn belofte aan zijn lezers om
een critical recasting geven van Hegels inzichten, maar van dat voornemen komt
weinig terecht. De critical recasting blijkt in feite meestal een consequente application van de Hegeliaanse dialectische methode te zijn. Taylor etaleert een denken dat
leeft van de Setzung van opposities en zijn grote vreugde bestaat in de Aufhebung
ervan. Wat men ook tegen de Hegeliaanse oneindigheidsmetafysica meent te kunnen, moeten of mogen inbrengen, het wordt begrepen, aufgehoben en opgenomen
een alomvattende onto-theo-teleo-logie ter meerdere eer, glorie en triomf van het
Hegeliaanse 'theologische basisparadigma'. Kierkegaard wist al hoe het er daarbij
aan toe gaat: 'De "speculant" zal hier vast weer consequent zeggen: "Het is tot op
zekere hoogte waar, wat de man zegt, alleen mag men daarbij niet blijven stilstaan".'[DZ 80] En dat is eigenlijk exact de 'bewerking' en de 'regelgeleide herhalingsoefening' waaraan Taylor Kierkegaard en andere 'tragische Hegel-critici' on-

derwerpt.
ss Naar een term van Derrida die in De la grammatologie spreekt over l'onto-thio-arch2-tdko-logie
' Met name in de essays: Journeys to Moriah: Hegel vs. Kierkegaard, Itinerarium Mentis in Deum:
Hegels proof of Gods's existence, Toward an Ontology of Relativism, Interpreting Interpretation, The
Empty Mirror. De titel van deze bundel is misleidend omdat Taylor slechts in de inleiding een positieve
waardering opbrengt voor Jacques Derrida en zijn 'deconstructiefilosofie.' Feitelijk zijn de opstellen,
wellicht op het laatste na, 'GNICART,TRACING; Inter Alias', stuk voor stuk proeven van toegepast
Hegeliaans oneindigheidsdenken.
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Taylor geeft zijn gereviseerde ontwerp van een Hegels WeitprozeBidealismus een
verrassende naam: ontologie van het relativisme. [DT 45-63] Wij dienen, stelt hij
met Hegel, 'absoluut relativist' te worden. Dit lijkt een verbazingwekkende draai die
slechts schrale troost op lijkt te kunnen gaan leveren. Iemand die zich relativist
noemt krijgt in kerk, wetenschap en maatschappij gezwind een slechte naam en
afkeurende recensies toebemeten omdat het woord relativisme sterke associatie
oproept met 'alles is slechts relatief of betrekkelijk' in pejoratieve zin, in de zin van:
'ik maak van de waarheid wat me zelf goed uitkomt'. Relativisme geldt als een te
gemakkelijke 'het doel heiligt de middelen levenskijk', als een flauw, onaanvaardbaar en roekeloos excuus om onder het gebiedende aspect van de waarheid of de
noodzaak tot waarheidsvinding uit te komen.
In een Hegeliaanse speculatieve dialectiek is niets echter dat wat het op eerste gezicht lijkt. Wanneer Taylor vindt dat we 'absoluut relativist' moeten worden, bedoelt
hij te zeggen dat alle waarheid relationeel is. Niets is zichzelf op zichzelf en alles is
tenslotte deel van een omvattend geheel waarbinnen elk afzonderlijk deelaspect pas
de eigen identiteit krijgt.60 Taylors ontologie van het relativisme is een onto-theologie van de drie-ene door en door relationele God, die zelf-referentiele negativiteit
is. Hegeliaanse relativiteit, we hebben dat in het eerste hoofdstuk reeds gezien, is
nauw verwant met wat bij Hegel (dubbele) negativiteit heet; het is datgene wat het
dialectische proces voortbeweegt en organiseert. Het is een begrip, neen Het Begrip,
dat alle begrippen en begrippelijke relaties in beweging brengt en door Taylor met
Hegel in feite geYdentificeerd wordt met de in alle zijn en zijnden 'inwonende' en tot
zelfverwerkelijking komende God.
Taylor lijkt er met zijn reprise van Hegel en Altizer werkelijk op uit te zijn opnieuw het grote absoluut idealistische kunststuk 'op te voeren' uitgerekend midden
in het verdwijnen van God en het zelf in de cultuur, en in de relativering en perspectivering van de waarheid die daaruit volgt, t6ch de verwerkelijking van God en het
zelf in deze wereld aan het werk te zien. De 'labyrintische chaos' van de moderne
dan wel postmoderne wereld is, stelt Taylor met Hegel en Altizer, 'niets anders dan
het podium van onze redding (scene Of redemption), de geboorteplaats van Hegels
universele zelf-bewustzijn die de zelfrealisering inhoudt van zowel God als het zel f.'

'

Hij verbindt er echter deze Hegeliaans-Altizeriaanse voorwaarde aan Als theologie
nog een toekomst wil hebben moeten we leren goddeloos over God te spreken en
'zelf-loos' (selflessly) over het zelf.'[DT 89] Taylor redeneert consequent vanuit het
Hegeliaanse Resultat, vanuit een Hegeliaanse eindtijdconceptie, waarin zowel de
transcendente God als het verenkelde subject eerst moeten sterven om de teleologie
van een totaal zelfbezit gerealiseerd te laijgen.
Taylors onto-theo-teleo-logie van het absolute relativisme houdt zich aan deze
door Hegel gegeven premissen: alle betekenis is contextueel en alle zijn relationeel
in zowel synchrone als diachrone zin. [DT 57, 63] Taylors 'absolute relativisme' is
bedoeld als absoluut idealistisch medicijn tegen wat hij 'perspectivistisch relativisme' of 'nihilisme' noemt en waarvan deze fameuze uitspraak van Nietzsche een
68 Vergelijk deze passage bij Hegel: "Eis is nichts in Ganzen, was nicht in Teilen, und nichts in den Teilen,
was nicht im Ganzen ist. Das Ganze ist nicht abstrakte Einheit, sondern die Einheit als einer
verschiedenen Mannigfaltigkeit; diese Einheit aber als das, worin das Mannigfaltige sich aufeinander
bezieht, ist die Bestimmtheit desselben, wodurch es Teil ist. Das Verhalmis hat also eine untrennbare
Identitat und nur so eine Selbstlindigkeit.' Hegel, Wissenschaft der Logik, WZ 6 169.
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bondige uitdrukking is: Tatsachen gibt es nicht, nur Interpremtionen. [DT 90] Absoluut relativisme en perspectivistisch relativisme verhouden zich tot elkaar als de
theo-esthetica tot het ongelukkige bewustzijn: het ene dient om het andere op te
heffen. Perspectivistisch relativisme is een extreem symptoom van de kwaal waar
de vermaleTaylors onto-theo-logie van het relativisme de genezing van moet zijn:
dijde, tragische, 'joodse', Kantiaanse, Kierkegaardiaanse en nu ook Nietzscheaanse

'religie.'[DT 91]

Maar Nietzsche rept toch over een 'vrol(ike wetenschap' en een 'vrol(/ke affirmatie' van de zinloosheid? Zeker, doch 'wij fenomenologen van de Geest' weten het
niveau
reeds, verschillen zijn in een Hegeliaans denkschema op dieper begrepen
identiek. De Nietzscheaanse 'vrolijke affirmatie' wordt door Taylor geduid als vanwat dit
ant op wat Hegel 'komisch bewustzijn' noemt. [DT 93] We weten reeds
inhoudt: het is eigenlijk t6ch een vorm van ongelukkig bewustzijn.
het relatiTaylor rechtvaardigt zijn proeve van een nieuwe onto-theo-logie van
de metais
In
de
moderniteit
cultuur.
de
visme vanuit zijn Hegeliaanse onbehagen in
definitieve
de
en
ie
desintegrat van het
dreigt
fysica 'met wortel en tak' uitgeroeid

wereldbeeld, waarvoor Schiller reeds waarschuwde.
Hij interpreteert Nietzsches perspectivistisch relativisme als extreme maar begrijkwaad van de
pelijke uitkristallisering van het met de filosofie van Kant begonnen
is het kennisenken
verstandsd
het
de
beperkte
hegemonie van
fragmentering. Door
theoretisch gemeengoed geworden dat men geen absolute waarheidsaanspraken
meer kan doen, zeker wanneer ook nog eens verdisconteerd moet worden dat ook de
Kantiaanse filosofie minder agenetisch en tijdloos is dan deze zich voordoet. Na
Hegel, die er een eerste genuanceerde aanzet toe heeft gegeven - niet om de religie
te vernietigen, maar om de inhoud van de religieuze voorstellingen te kunnen vatten
in de meer geeigende wijsgerige vorm - hebben Marx, Nietzsche en Freud, de
'meesters van de achterdocht' de 'projectietheorie' gebruikt om religie en metafysica onderuit te halen. Men reduceert, stelt Taylor met Paul Ricoeur, de religie tot
liefst 66n alles verklarende, latente, 'eigenlijke inhoud', die onder het manifeste
religieuze bewustzijn schuil zou gaan.61 [DT 46]
God en godsdienst werden ontmaskerd als product van gesublimeerde menselijke
driften, 6fwel als vervreemde en vervreemdende uitdrukking van maatschappelijke
werd
Verelendung gezien dan wel ontraadseld als wil tot macht. De projectietheorie
verschillende
wijzen uitgewerkt, maar het
in de hermeneutiek van de achterdocht op
resultaat ervan was dat wat eeuwenlang voor objectieve realiteit was doorgegaan,
welbeschouwd subjectieve projectie toescheen. [DT 90] De hermeneutiek van de
achterdocht is, paradoxaal genoeg, meent Taylor met Ricoeur, onvoldoende gevoelig
voor het perspectivistische relativisme. In plaats van de meer-dimensionaliteit van
de religieuze expressie bloot te leggen, heeft dit type wetenschappelijk onderzoek
van de religie de neiging simplistisch reductionistisch te worden. Maar, vraagt Tar
lor zich met Ricoeur af, mist 'deze "discipline van het reele, deze ascese van het
noodzakelijke, omgekeerd niet de gratie van de verbeelding, de opwelling van het
mogelijke? En heeft deze gratie van de verbeelding, met wat uit te staan met het
.

,

Woord als openbaring? [DT 46]

61 P. Ricoeur, Freud and Philosophy: An Essay on Interpretation,New Haven \910,36-36.
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Gevolg van dit reductionisme: de tragiek van de menselijke fragmentering en het
ongeluksgevoel van de menselijk wezenloosheid worden geintensiveerd, terwijl de
metafysische genezingskuur, waartoe Hegel eveneens een aanzet heeft gegeven, in
brede kringen navrant versmaad wordt.
En de theologie? Die is door dit alles, zegt Taylor, in wanorde (disarry) geraakt.
Sinds de neergang van de neo-orthodoxie heeft 'de afwezigheid van het Woord de
theologische stemmen verstomd en verward.' Hij citeert Altizer. 'Weinig dat helder
theologisch is, is vandaag de dag werkelijk hoorbaar en uitspreekbaar. Deze situatie
kan de realisatie mogelijk maken van een nieuwe theologische taal, een taal die door
middel van de stem of stemmen van onze tijd spreekt.' 62 [DT 45]
3.4.2 Tussen 'monotono-thersme' en polytheisme

Hoe kan deze nieuwe theologische taal dan vorm krijgen? Er moet een nieuwe Hegeliaanse liberale theologie van de moderne cultuur ontworpen worden. In het opstel
Toward an Ontology OfRelativism poneert Taylor, overeenstemmend met de regels
van de Hegeliaanse dialectiek, twee 'gefixeerde opposities' waartussen zijn 'nieuwe'
cultuurtheologische bemiddelingsarbeid op gang kan worden gebracht. [DT 45-49]
Hij noemt twee onjuiste theologische omgangsmodellen met het functieverlies van
de Godtalk in onze tijd waarin de tragische onverzoendheid tussen tijd en eeuwigheid, God en mens, niet nader aufgehoben wordt, maar juist bestendigd.
Enerzijds de neo-orthodoxe Barthiaanse orientatie die op het in onze cultuur heen
grijpende waarheidrelativisme reageert met een 'sprong in het (kerk)geloof. Anderzijds de reactie op dit neo-orthodoxe 'monotone monotheYsme' in wat Taylor 'recent
weer opkomende polytherstische religiositeit' noemt. Daarin wordt van de kakofonische postmoderne fragmenteringsnood binnen de moderne of postmoderne cultuur al
te snel een nihilistische deugd gemaakt.
Wat er vanuit speculatief idealistisch gezichtspunt mis is met neo-orthodoxie, is
reeds aan de orde geweest. Theologie gaat volgens de leerling van Kierkegaard
Barth over de noodzaak van gelovige overgave aan het christelijke, unieke woord
Gods, terwijl alle andere vormen van theologie gediskwalificeerd worden en als
'natuurlijke theologie' dan wel 'religie.' Taylor formuleert het bezwaar dat vaak
tegen Barths strenge scheiding tussen algemene religie en de christelijke godsdienst
wordt ingebracht. Alle religie-kritisch waarheidsrelativisme kan probleemloos worden beaamd, met 66n belangrijke uitzondering; het geldt niet voor de christelijke
openbaring. Die wordt van het relativisme uitgezonderd op grond van argumenten
die aan die openbaring ontleend worden.
Voor Barth, stelt Taylor, was dat de enige manier om aan de anomie van het relativisme te ontsnappen. Het is in feite een act van gelovige overgave aan de tijdloze
waarheid van de christelijke openbaring. Doch: 'Het heeft er alle schijn van dat
Barth de weg wees naar een prekritische naYviteit, die voor veel moderne mensen
niet langer mogelijk lijkt. Onze route moet door het relativisme heen gaan, in plaats
van er omheen lopen.'[DT 47]
Om zichzelf tegen het andere uiterste af te zetten citeert Taylor Peter Bergers
voorzichtig geformuleerde stelling dat elke moderne samenleving in het gerede moet
zien te komen met het proces van pluralisering en dat dat vermoedelijk 'op een of
62 Thomas J.J. Altizer, 77:e Seg-Embodyment of God, New York 1977, 3-4.
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'in bepaalde mate' de legitimering van de pluraliteit zal moeten
inhouden.63Taylor legt hier zijn verknochtheid bloot aan zijn romantische verlangen
naar harmonisch leven waarin die vielen Lebensgestalten einklingen, want hij duidt
het als berusten in vervreemdende Entzweiung, fragmentering en verdeeldheid die
volgens Hegel juist de noodzaak van de filosofie oproepen:
'Hoewel het tegenovergestelde geintendeerd wordt, grenst het polytheisme aan
het nihilisme. Uiteindelijk, op metafysisch niveau, zijn zowel het monotheisme als
het polytheYsme even ondialectisch. Het laatste benadrukt de veelheid met uitsluiting
van de eenheid en het eerste benadrukt de eenheid ten koste van de veelheid. Wat de
polytheYsten en monotheYsten niet kunnen vatten is de dialectische relatie tussen
eenheid en veelheid, waarbinnen identiteit en differentie door elkaar tot stand koandere wijze' en

men.'[DT 48]
Kortom, ze snappen Hegels speculatief-reflexieve logica van de dubbele negfie
niet. Taylor zet die logica nog eens in schema en legt alles nog eens geduldig uit.
3.4.3 Taylors neo-Hegeliaanse dialectisering van de hermeneutiek

Gesterkt door de basisinzichten van zijn ontologie van het relativisme buigt Taylor
zich in de opstellen Inte,preting Inte,pretation [DT 67-85] en 77te Empty Mirror
[DT 87-103] over de theologische meta-problematiek. Wat is de onto-theo-logische
status van de hermeneutiek en hoe kan daarin de gefixeerde tegenstelling overwonnen worden tussen enerzijds de uitleg of het uitlegproces (het interpretament) en
anderzijds het uitgelegde (het interpremndum)? Daarenboven probeert Taylor de
onenigheid te beslechten tussen vier vigerende theorieen over het interpreteren van
het interpreteren. Hij onderscheidt:
1. De klassieke reconstructieve hermeneutiek van Schleiermacher;
2. De structuralistische tegenreactie daarop;
3. De tegenreactie op het structuralisme in de poststructuralistische deconstructieve kritiek in het kielzog van Friedrich Nietzsche en Jacques Derrida;
4. De tegenreactie op het structuralisme zoals deze vorm krijgt in de wijsgerige
interpretatieleer van Gadamer en Ricoeur. Taylor noemt hen hermeneutici
sensu strictissimo. 65[DT 67-85,93-98]

Taylor betoogt dat deze orientaties allemaal 'tot op zekere hoogte' waarheid in zich
meedragen, maar niet tegen elkaar uitgespeeld behoren te worden, doch bij elkaar
gehouden moeten worden en dialectisch met elkaar moeten worden verzoend.
Daarmee trekt hij de gewonnen inzichten uit Toward an Ontology of Relativism
consequent door. Hij gebruikt Hegels dialectische noties van de dubbele negativiteit
en van de identiteit van identiteit en differentie om de bestaande visies op de aard en
het wezen van de interpretatieact, in 66n alomvattend onto-theo-logisch kader te
63

Peter Berger, The Homeless Mind: Modernisation and Consciousness,New York 1974,69.
Weliswaar stelt hij in noot 9 bij het opstel Toward an Ontology of Relativism dat hij Hegel wil
'supplementeren' met Kierkegaard, omdat Hegel het temporele proces ziet als simpele ontvouwing van
wat impliciet vanaf het begin aanwezig was, waardoor geen ruimte is voor discontinulteit, maar dat is
meer een wens dan dat hij het waar weet te maken. Zie de analyse in paragraaf 3.4.4 van dit hoofdstuk.
65
Strikt genomen noemt hij eerste instantie slechts de klassieke hermeneutiek, het structuralisme en de
hermeneutiek sensu strictissimo, doch later wordt daaraan het poststructuralisme toegevoegd, waarin
Heideggers thematiek van de eindigheids radicaler aan de orde is.
64
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plaatsen. Met andere woorden: Taylor waagt zich aan een neo-Hegeliaanse en neoAltizeriaanse proeve van volledige Hegeliaanse 'dialectisering' van de theologischwijsgerige hermeneutiek. Ik geef een korte schets van Taylors typering van elk van
deze vier 'nader te verzoenen' hermeneutische basisorientaties.

3.4.3.1 De romantische hermeneutiek van Schleiermacher
Onder invloed van de romantisch theo-esthetische hoogachting van het 'scheppende
genie' legt Schleiermachers klassieke hermeneutiek alle nadruk op de reconstructie
van wat de oorspronkelijke individuele auteur, de S/schepper zelf, heeft willen uitdrukken in de tekst. Bij Schleiermacher staat de intentionaliteit van de S/schepper
van gezaghebbende religieuze teksten of artistieke meesterwerken voorop.
Hermeneutiek is dan een reproductieve herhaling van een oorspronkelijke gedachtenproductie. De bedoeling van de oorspronkelijke auteur kin slechts worden
achterhaald wanneer de hermeneuticus zich creatief en intuitief inleeft in de auteur.
Er is identificatie nodig met degene die geYnterpreteerd word. Schleiermacher meent
dat men een auteur slechts kan uitleggen, wanneer men de wereld begrijpt waarin de
tekst ontstaan is. Interpreteren houdt in dat men zich psychologisch en historisch
verplaatst in de geest en leefwereld van de auteur. Via deze creatieve hermeneutische inlevings - en verbeeldingskracht kan men de verborgen betekenis van de tekst
transparant maken.
Deze opvatting weerspiegelt de theo-esthetische breuk met het representationisme. De interpreet is een congeniale lezer die een hermeneutische reproductie van de
oorspronkelijke intentionaliteit van de auteur tot stand brengt. Aldus is geslaagde
hermeneutiek net zozeer poiasis als mimesis. Die mimesis levert meer op dan alleen
een neutrate herhaling van wat de auteur in de tekst heeft willen uitdrukken, want
met, in en door elke geslaagde interpretatieve reconstructie ontstaat er nieuw en
verrijkt begrip van wat de auteur oorspronkelijk heeft willen zeggen. Er zit vooruitgang in het verstaan. De interpreet kan de oorspronkelijke en eigenlijke bedoeling
van de uitgelegde auteur in principe 'rijker' begrijpen dan deze zichzelf oorspronkelijk kon begrijpen. 66 [DT 68-69]
De kritiek op deze interpretatie van de hermeneutiek is dat deze ten prooi valt aan
the intentional fallacy. De preoccupatie met de subjectieve intentie van de auteur
leidt de aandacht af van het eigenlijke object van het interpreteren: de tekst zelf. Er
zijn drie kritische reacties op de romantische hermeneutiek: de structuralistische
tekstinterpretatie, de poststructuralististische, deconstructieve tekstinterpretatie en de
moderne wijsgerige hermeneutische interpretatieleer sensu strictissimo. Gemeenschappelijk aan hen is dat zij de tekst zelf centraal stellen.

3.4.3.2 De structuralistische tegenreactie
Taylor stelt: 'Om het interpreteren te ontpsychologiseren en te onthistoriseren proberen structuralisten aan de hand van inzichten van linguisten als De Saussure, een
alternatief te bieden voor de reconstructieve hermeneutiek.'[DT 69] De Saussure
omschrijft taal in zijn Cours de la linguistique gknirale als systeem van tekens.
heel bondige samenvatting, die aan de volle reikwijdte van de opvatting van
Schleiermacher nauwelijks recht kan doen. Zie voor een korte samenvatting van zijn positie het opstel
van M. van Nierop over Dilthey, Leven en historiciteit: de hermeneutica van Dilthey, in Theo de Boer

66 Dit is wel een

e.a., Hermeneutiek Filosofische grondslagen van mens-en cultuurwetenschappen, Meppell Amsterdam
1988,27-28. Dilthey, die sterk beinvloed is door Schleiermacher en Hegel, noemt Taylor niet

148

Centrale vraag is: wat is een taalteken? Of beter: wat zorgt ervoor dat een taalteken
is wat het is, wat geeft aan een taalteken identiteit zodat het als teken kan functioneren? De Saussure geeft dit antwoord: taaltekens zijn arbitrair (willekeurig, er is geen
natuurlijk band tussen teken en betekende) en gebaseerd op conventie (ontstaan en
vastgelegd in gebruik). Op synchroon structureel niveau is taal een systeem van
r, 67
verschillen zonder positieve termen, sans termes positi/s . Een afzonderlijk taalelement laijgt pas betekenis door het verschil met andere elementen. Het 'is' wat het
'is' door niet te zijn wat een ander taalelement 'is'. Om begrijpelijk te kunnen zijn
moet elk semiotisch element een element zijn van een code, waarbij de betekeniswaarde van dat element gemotiveerd wordt door het taalsysteem zelf, niet door de
betekenis die dat element op zichzelf al zou hebben. Want 'op zich', los van het
differentiele taalsysteem, betekent een afzonderlijk element niets.
Bovendien, meent De Saussure, is het taalteken arbitrair. Dat wil zeggen, er is
geen voorgeven natuurlijke band tussen het taalteken met iets in de werkelijkheid.
De betekenaar of signi#ant is geen substituut of representatiemiddel voor het betekende dat al voorgegeven in de werkelijkheid klaarligt. Een teken ontleent zijn
identiteit niet aan het gerepresenteerde object of aan het bewustzijn van het intentionele subject, maar aan de interne relaties binnen het differentiele taalsysteem zonder
positieve termen. Dit basale uitgangspunt is, meent Taylor, in meerdere of minder
mate kenmerkend voor het structuralisme in het algemeen, niet alleen voor de
structuralistische semiotiek van De Saussure, maar bijvoorbeeld ook voor Levi
Strauss, voor de vroege Barthes, voor Benveniste en voor Greimas. [DT 98-99]
De Saussure maakt een verschil tussen taal als systeem van differenties op structureel niveau (langue) en de te taal als spraak van alledag (parole). Dat laatste is een
oppervlaktefenomeen van het eerste; langue is de mogelijkheidsvoorwaarde voor
parole. Vervolgens maakt hij weer een streng onderscheid tussen enerzijds structuralistisch taalkundig onderzoek naar de meer wezenlijke synchrone structuur van de
taal (de langue) en bijkomend toevallige historisch veranderende diachrone correlaties tussen taalelementen in de spraak van alledag (parole). Op grond van dit wezenlijke onderscheid kan de structuralistische linguIstiek en semiotiek doen wat naar
eigen doelstelling gedaan moet worden: veranderlijke, diachrone taalgebeurtenissen
wetenschappelijk verklaren door de onderliggende synchrone structuren bloot te
leggen die hen mogelijk maken. De invloed van de tijd op het taalsysteem moet in
een wetenschappelijke linguistiek buiten beschouwing gelaten worden. Het gaat in
het structuralisme om 'een oorlog tegen het toeval',68 om een analyse die gericht is
op het blootleggen van de blijvend geldige structuurregels van de taal, waarmee de
talige oppervlakteverschijnselen in principe verklaard, voorspeld en beheerst kunnen

worden.

Taylor legt nadruk op het feit dat taal binnen het structuralisme niet langer begrepen wordt als een instrument waarmee een creatief subject betekenissen overdraagt,
maar een autonome werking wordt toegeschreven. De betekenis van een tekst ligt in
de tekst zelf De interpreet leest de tekst niet langer in termen van de idiosyncratische intenties van de auteur, maar tracht de universele structuren, categorieen, func67
68

Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique ginirale, Paris 1972,166.
een uitdrukking van Barthes uit zijn structuralistische 'eerste semiotiek'. In zijn 'tweede
semiotiek' hoort Barthes veeleer bij de poststructuralisten. Zie daarvoor Jos de Mui, Het romantisch

Dit is

verlangen, a.w., 185-186
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ties en codes binnen de tekst zelf bloot te leggen. De betekenis van een tekst hangt
niet langer af van de bedoeling van de auteur, maar laijgt een van de auteur onafhankelijke status. Taylor refereert aan een opmerking van Roland Barthes die stelt
dat de auteur best kan terugkeren in de tekst, maar dan als 'gast'. [DT 78]
Om zich verstaanbaar te kunnen maken moeten mensen eerst al ingevoerd zijn in
de symbolische orde van de taal die de transcendentale mogelijkheidsvoorwaarde
vormt van de toegang van het zelf tot de werkelijkheid en zichzelf. Iemand heeft niet
eerst betekenissen in het hoofd om daar vervolgens een betekenaar bij te zoeken.
Neen, betekenis en subjectiviteit zijn effecten of 'epifenomenen' van een transcendentale taalstructuur, van een champs transcendantal sans subject, een veld dat niet
van de orde van het bewustzijn of het ik is, maar dat de mogelijkheidsvoorwaarde
omvat en bevat van de subjectiviteit en het bewustzijn. 69
Dit leidt tot wat Taylor the disappearance ofAuthor-ity noemt. [DT 89] De taal
(of de tekst) wordt autotelisch en zelfreferentieel. De onto-theo-logische consequenties hiervan zijn volgens Taylor groot. De 'decentrering' of'dood' van het subject is
een radicalisering van de moderne opstand tegen het premoderne representationisme. 'Roland Barthes zou net zo goed Kant hebben kunnen beschrijven wanneer hij
stelt dat we nooit onmiddellijk toegang hebben tot de zuivere wereld, maar deze
eerst moeten "coderen" om haar te kunnen ervaren.'[DT 91] De dood van God of de
Auteur (lees de moderne opstand tegen het representationisme) leidt tot de ondergang van het autonome subject, de creatieve auteur, die, in Hegels termen, 'zelf het
absolute wezen' dacht te zijn. Het autonome subject, de zelfscheppende auteur, die
zelf de plaats van God dacht in te kunnen nemen 'sterft' en gaat ten onder in de

soeverein geworden taal.
Evenmin als de Auteur (God) staat de auteur (het scheppende 'genie') aan de oorsprong van het eigen geniale of congeniale woord. Taylor refereert hier aan een
thema dat op verschillende wijzen bij Hegel, Nietzsche en Heidegger speelt: met de
dood van God, dat wil zeggen met het verloren gaan van een vast referentiepunt in
het universug wordt tegelijk de dood van het autonome subject, de humanistische
mens, geproclameerd, de mens die meent dat hij zelf het centrum is waarrond alles
zou draaien, de mens die vanaf Descartes en Kant de plaats van God zelf heeft wil70
len innemen.
De opstand tegen God leidt uiteindelijk tot de ondergang van het autonome zelf.
Twee kanten van dezelfde medaille, dat wil Taylor met Hegel en Altizer benadrukken. Uitgedrukt in termen van Altizers God-is-dood theologie: 'De dood van God,
het verdwijnen van de Vader, is de geboorte van de Zoon, het verschijnen van het
Woord - het verschijnen van de taal als soeverein.'[DT 91]
Deze libdration du sign#iant herbergt echter duisternis meen Taylor: 'Waarheid
een fictie, zekerheid een droom, de wereld wordt een onpeilbare afgrond en de menselijke ervaring volkomen bodemloos. Met het verdwijnen van de Eerste Oorsprong
wordt de betekenis van de ervaring duister en ontstaat een gevoel van transcenden-

6' Ontleend aan Samuel Usseling, hileiding, in E. Bems e.a., Denken in Parijs. Taal en Lacan, Faucault,
Althuser, Derrida, Alphen aan den Rijn 1979,23. Usseling citeert Hyppolite.
70
Deze kritiek op het subjectgecentreerde humanisme, de kritiek op de mens die zelf tevergeefs tracht de
centrale lege plek na Gods dood in te nemen, is vooral bekend geworden door Heideggers commentaar
op Nietzsche in het opstel Nietzsches Wort "Gott is toe, in, Holzwege, Frankfurt am Main 1950, 193247. Voor Taylor speelt dit 'Heideggeriaanse thema' echter reeds bij Hegel.
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tale dakloosheid. Net als in Hegels ongelukkige bewustzijn worden subjecten bannelingen (selves becomes exiles) die tussen nostalgische herinnering en hoopvolle
verwachting, doch nimmer arriverend - door een labyrintische wereld dwalen.'[DT
-

92]

3.4.3.3 De poststructuralistische tegenreactie

Er vindt in het moderne denken een 'wending tot de taal' plaats die niet alleen in

of mindere

mate kenmerkend is voor het structuralisme maar ook voor wat
Taylor poststructural deconstruction noemt. Met deze ruimbemeten verzamelterm
brengt hij verschillende filosofen en literatuurcritici samen, niet alleen Jacques Derrida, maar ook Levinas, Barthes, Foucault, Deleuze 6n enige Amerikaanse litera-

meerdere

deconstructionistische Yale-School, waartuurwetenschappers van de zogenaamde
71
Miller.
onder De Man, en Hillis
Structuralisme en poststructuralistische deconstructie houden niet hetzelfde in. De
poststructuralisten bekritiseren de structuralisten omdat zij de structuur of het systeem te zeer als een tijdloze in principe beheersbare grootheid denken. Behalve
belangrijke verschillen is er echter ook een aanmerkelijke overeenkomst. Vanuit
tegengestelde denkrichtingen en met omgekeerde optieken nemen structuralisme en
poststructuralistische deconstructie het (autonome) zelf in de tang. De zelfgenoegzame eigenwaarde van de subjectiviteit wordt ernstig aangetast. 'De subjectiviteit
desintegreert 6f in de synchroniteit van het structuralistische systeem 6f in een fragmenterende diachronie van het deconstructivisme.'[DT 93]
Beiden richtingen radicaliseren een inzicht dat we reeds aantroffen bij Hegel dn
Kierkegaard. Als talig wezen kan het subject nooit onmiddell(ik aan zichzelf present
zijn en kan een auteur nooit helemaal aan de oorsprong staan van het eigen (intentionele) woord. Taal is een macht, in Hegels termen, 'een werkzame negativiteit' in
een 'verhoudingsnetwerk' die de onmiddellijkheid van het louter natuurlijke bestaan
verscheurt en de onmiddellijke toegang tot de dingen afsluit. Bewustzijn en subjectiviteit (zelfbewustzijn) worden gekenmerkt door een 'initiele scheur' op grond
waarvan zij pas kunnen ontstaan en aan zichzelf verschijnen kunnen.
Dit op zich juiste inzicht, stelt Taylor, wordt door de poststructuralisten eenzijdig
uitgewerkt. Men vergeet of verdringt, net zoals Kierkegaard, het Hegeliaanse inzicht
dat de opposities tussen onmiddellijkheid en middellijkheid opgeheven moeten worden in de identiteit van identiteit en differentie (dat wil zeggen de concrete universaliteit) van het absolute speculatieve Begriff Bijgevolg: Es fehlt das Negative, das
aufgehoben Sollen, das nicht begriffen ist. De poststructuralisten radicaliseren een
Kantiaanse onhebbelijkheid: zij onderscheiden wel, maar integreren niet voldoende.
Gevolg: men vervalt in een 'vrolijk nihilistisch polytheYsme'.
Om zijn gelijk te halen geeft Talyor een citaat uit een in Amerika invloedrijke
voordracht van Jacques Derrida: La structure, le signe et le jeu dans le discours des
sciences humaines, in 1966 gehouden tijdens een conferentie aan de Johns Hopkins

71

In het Angelsaksiche taalgebied voltrok de Derrida-receptie zich onder de dominerende invloed van
'deconstructivistische teksttheorie' van deze Yale School, die tegen het Hegeliaans gedomineerde New
Criticism in verzet kwam. Ook Taylors eerste kennismaking met Derrida is gekleurd door assumpties
en premissen van dit literaire 'deconstructivisme'. Hij introduceert Demda in eerste instantie immers
als een 'proponent' van een poststructuralistische neo-Nietzscheaanse 'tekstuitlegmethode.'

151
72

University.
Dit paper markeerde het begin van de Derrida's controversitle vermaardheid in de U.S.A.
Derrida plaatst in deze lezing twee soorten ' interpretaties van de interpretatie' tegenover elkaar. Enerzijds de 'structuralistische droom' ooit nog eens een waarheid
en een oorsprong van de taal bloot te mogen leggen die zich aan het talige verwijzingsspel zelf onttrekt. Deze 'droom', stelt Derrida, geeft het structuralistische interpreteren een permanent exil-karakter: er wordt 'treurig, negatief, nostalgisch, schuldig en Rousseauistisch' op de onmogelijke zelfpresentie en afwezigheid van een
oorsprong gereageerd. Hiertegenover plaatst Derrida 'de Nietszcheaanse vrolijke
affirmatie (Bejahung) van het wereldspel', een affirmatie die zich van het permanente zoeken naar een oorsprong afwendt en de onschuld van het worden (de
l'innocence du devenir) affirmeert. De wereld verschijnt hier als een eindeloze reeks
naar elkaar verwijzende taaltekens, zonder tekort, zonder waarheid, zonder oorsprong, die voor actieve interpretatie openstaat.' Deze affirmatie van het wereldspel
sans faute, sans viritd, sans origine 'bepaalt het niet-centrum anders dan als een
verlies van het centrum: - Cette allirmation ddtermine alors le non-centre
autrement que comme perte du centre.
Taylor becommentarieert dit fragment zo: 'Voor Nietzsche en veel van zijn opvolgers, bevrijdt de dood van de Schepper de macht van menselijke creativiteit. De
zelf-bewuste Zarathustra anticipeert op Derrida's interpretatieve imperatief wanneer
hij proclameert: "Gij zult slechts leren te scheppen." (..) Verlost van repressieve en
ongeluk brengende eenstemmigheid en van het eenduidige perspectief aan de horizon, zetten uitdagend blije en vrolijke lieden (selves) koers naar de "Zee van ex";
vrij om speels te interpreteren en te genieten van de meerstemmige en meerduidige
producten van hun verbeelding. De blijvende erkenning dat de betekenaars vrij boven een afgrond van "70.000 vaam" diep zweven, intensiveert de furie van deze
"bacchanistische vervoering" juist.'[DT 92]
In 66n zin geeft Taylor een reeks kleine citaten waaronder 66n van Kierkegaard,
'70.000 vaam diep' (het symbool van de diepe afgrond van de grondeloze menselijke contingentie) en twee citaten van Hegel: 'furie' en 'bacchanistische vervoering'
zonder de toevoeging 'desintegratie herstellende kalmte en rust'. Dat wil in deze
context zeggen: 'de furie van het verdwijnen' van het abstract revolutionaire puur
destructieve geweld. Exact de horror waarvan Taylors nieuwe Hegeliaanse ontotheologie de genezing moet zijn.
'Derrida', schrijft Taylor, 'de belangrijkste proponent van de deconstructie, stelt
dat het structuralisme, ondanks tegenwerpingen die het tegendeel willen doen geloven, essentieel conservatief blijft en datgene bestendigt wat hij de "aanwezigheidsmetafysica" noemt, welke de westerse reflectie heeft gedomineerd. Synchrone
structuren, welke geacht worden het individuele zelf te constitueren, zijn de laatste
manifestatie van de atemporele funderingsvormen die sedert Plato bedacht zijn om
het leed te lenigen van onze onuitroeibare temporaliteit.' [DT 95] Daarom, stelt
Taylor, vult Derrida De Saussure's structuralistische d(#drence aan met zijn eigen
poststructuralistische neologisme dij»ance (met een a). 'Derrida's dijRrance supplementeert De Saussures diffurence door diachroon uitstel aan synchrone verruimtelijking toe te voegen. Voortbouwend op De Saussure's onderkenning van de wis72 Verschenen in ED 409-428.
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selwerking tussen identiteit en differentie, stelt Derrida dat "niet-presentie en andersheid inherent zijn aan de presentie".'[DT 99] Het subject kan in de ogen van
Derrida nooit hier en nu samenvallen met zichzelf.
Wat is daar mis mee? Op zich niets. Ook Hegel schetst immers een generatieve,
zich in de tijd voltrekkende wording van de subjectiviteit waarmee onherroepelijk
momenten van niet-identiteit en differentie gegeven zijn. Maar Derrida gaat veel
verder, stelt Taylor. Het subject wordt bij hem zo radicaal 'vertijdelijkt' dat het
beroofd wordt van zijn impliciete oneindigheidsdimensie. En dat ging de idealist

Taylor aanvankelijk veel te ver.
Bij Derrida zijn niet alleen Nietzscheaanse invloeden aanwijsbaar, maar ook Heideggeriaanse, waarin Kierkegaards inzichten over de tijd worden hernomen. Heidegger valt Nietzsche en Kierkegaard bij met zijn overtuiging dat ons weten van de
dingen buiten ons, van ons hele bestaan, eindig is, doorsneden van grenzen die niet
overschreden kunnen worden. Een standpunt onder de vorm der eeuwigheid is voor
het in tijd en contingentie existerende Dasein niet weggelegd. In termen die aan de
definitie van het ongelukkige bewustzijn doen denken, merkt Taylor daarover op:
'Met Heideggers analyse van de onafscheidelijkheid van zijn en tijd ontstaat echter
een referentiekader dat het einde van de aanwezigheidsmetafysica markeert. Wanneer we de tijd radicaal denken, verdwijnt het originele zelf en het duurzame subject
en in plaats daarvan treffen we slechts een elusief spoor aan - een merkteken van
aanwezigheid die altijd afwezig is, of een teken van een afwezigheid die nooit aanwezig is.'[DT 99]
Dat inzicht, meent Taylor, beweegt in hevige mate het schrijven van Derrida, bijvoorbeeld in zijn vroege boek La voix et le phunom te over Husserl.73 Hij noemt de
argumentatie voorspelbaar (predicmble). 'Wat Heidegger begonnen is in reactie op
zijn leermeester Husserl, wordt consequent doorgezet door de leerling van Heidegger, Jacques Derrida. Het subject van "het levende heden" is radicaal eindig. "Het
zelf van de levende presentie", stelt Derrida, "is primordiaal een spoor".'[DT 96]
Consequent duidt Taylor Derrida als een 'post-structuralist' die met zijn kritiek op
de aanwezigheidsmetafysica, in een schijnvrolijke 'metafysica van de afwezigheid'
verdwaalt. Hij schrijft: 'Deze "vrolijke wijsheid" lijkt een variatie te zijn op het
ongelukkige bewustzijn dat het lot schijnt te zijn van de postmoderne mens. Men
kan instemmen met Derrida's kritiek op de metafysica die het atemporele zijn of
presentie celebreert ten koste van het tijdelijke worden, zonder zijn verabsolutering
van de afwezigheid te accepteren.'[DT 102]
De filosofie van Derrida houdt voor Talyor allereerst een postmoderne terugkeer
in van Nietzsches perspectivistische relativisme. Het is van belang terdege te beseffen wat dit betekent: de theologie en filosofie zijn niets meer dan een aaneenschakeling van ficties en constructies, van fabels en verzinsels. De werkelijkheid waarover
teksten spreken is altijd zelfgeschapen werkelijkheid, alle interpreteren is Hineininterpretieren. Er is geen grond, centrum of oorsprong van de werkelijkheid. Een
werkelijkheid 'op zich' is er al evenmin. Tatsachen gibt es nicht, nur Inte,pretationen.

13 Jacques Derrida, La Vox et le Phinom€ne. Introduction au problime du signe dans la phenominologie
de Husserl, Paris 1967. Nederlandse vertaling, De stem en hetfenomeen, Baam 1989.

153

Wanneer Taylor even had doorgelezen in Derrida's Structure, Sign and Play in
the Discourse of the Human Sciences, had hij kunnen zien dat Derrida allerminst
eenduidig kiest voor een Nietzscheaanse perspectivistische 'vrolijke wetenschap'.
Na het onderscheid tussen de twee interpretatiemodi merkt Derrida op dat het 'geen
kwestie van kiezen is', maar dat 'de gemeenschappelijke grond' (le sol commun) en
de di drance van deze differentie tussen de twee interpretatiemodi in gedacht moet
worden.

74

Toch deelt Taylor hem rigoureus in bij de perspectivistische neo-Nietzscheanen.
Er schuilt iets 'verontrustends' en 'onbesuis(is' in Derrida's uitzinnigheid, stelt
Taylor en hij gebruikt Hegel om dat te benoemen. 'Zorgvuldige reflectie onthult
treffende overeenkomsten tussen Nietzsches vrolijke affirmatie en Hegels komische
bewustzijn.' Dat is, hebben we gezien, de ambivalent vrolijke luim van het vrijgevochten subject dat ontdekt heeft dat het in staat is al wat heilig is op de helling te

zetten, te ironiseren en uit te buiten ten dienste van het welbegrepen eigenbelang.
Maar op de duur zal het ontdekken dat het niet alleen God, maar ook zichzelf verloren heeft en in een leegte staart. De dood van God en het verlies van het verenkelde
zelfverabsoluteerde zelf, dat wist Hegel al, horen onafscheidelijk bij elkaar. 'Zelfs in
Nietzsches vrolijke affirmatie, misschien op beslissende wijze in deze affirmatie,
ontdekken we de lege spiegel opnieuw.'[DT 93]

3.4.3.4 Hermeneutiek 'sensu strictissimo'
Taylor kan beter uit de voeten met de hermeneutiek sensu strictissimo van Paul
Ricoeur en Hans-Georg Gadamer. Miraculeus is dat niet want bij beiden keren sterke Hegelaans-dialectische invloeden terug. De lezer zet zijn vooroordelen op het
spel om beloond te worden met een dieper begrip in de fase van de toe-eigening van
de tekst.75 In de hermeneutiek van Ricoeur en Gadamer gaan sporen schuil van het
theo-esthetisch dialectische devies: 'verliest uzelve opdat u zichzelf terugvindt', of,
zoals Taylor het uitdrukt: Trough the activity ofjourney and remrn, the se#-discovers itself in otherness. [DT 67] 'De interpretatieact', meent Taylor zelfs, 'leidt tot
zelf-begrip door andersheid, dat het zelf en het andere verzoent en leidt naar een
uiteindelijke opheffing van vervreemding.' Taylor stemt in met Ricoeur: "'Interpretatie in wijsgerige zin begrepen", benadrukt Ricoeur, "is niets anders dan een poging
om vervreemding en distantiering productief te maken".'[DT 80]
In het opstel Inte,preting Interpremtion, een 'transcendentaal metaonderzoek
over de interpretatieact', werpt Taylor Gadamer en de hermeneutiek sensu strictissimo weliswaar een eenzijdige orientatie op het komende, de toekomst, het mogelijke voor de voeten, een overaccentuering van 66n tijdsmodus ten koste van het hier
en nu gegevene, maar voor de rest kan de Hegeliaan Taylor er prima mee overweg.
[DT 71] Gadamer en Ricoeur zijn koren op Taylors Hegeliaans-dialectische molen.

74 Daarover Lowe, 77teology and Dgerence, a.w., 72 e.v. In het volgende hoofdstuk zal ik nader ingaan
op wat Derrida onder ddlerance verstaat.

75 Ik parafraseer hier een opmerking van Theo de Boer, De hemel weet hoe, a.w., 59. Hij bespreekt
Ricoeur uitgebreid in De hermeneutiek van Paul Ricoeur, in De Boer e.a., Hermeneutiek, a.w., 90-120.
Voor de Hegeliaans invloeden op Gadamer zie Th. Oudemans, Gadamers wijsgerige interpretatieleer,
in dezelfde bundel, 54-88. Voor de intrinsieke verwantschap tussen de hermeneutiek van Ricoeur crl
Hegels idealistische dialectiek zie Lowe, 7lzeology and I)(Oerence, a.w., 58-66 en Taylors opstel The
Eventuality ofTexts, in TE 145-170.
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Met Ricoeur keert Taylor zich tegen de structuralistische vervanging van de intentional fallacy door thefallacy of the absolute text. [DT 69] Taylor stemt in met
het bezwaar van Ricoeur tegen het structuralisme: men vergeet dat de tekst een discours blijft dat door iemand wordt verteld aan iemand anders over iets. En met Ricoeur deelt Taylor de overtuiging dat een filosofische metadiscours over de interpretatie een richtsnoer moet bieden voor de strijdige veelheid van der interpretaties.
Taylors meta-inquig naar de hermeneutiek loopt uit op een gerecontextualiseerde
herhaling van Hegels dialectiek van de heer en de knecht waarbij dit Hegeliaanse
inzicht centraal staat: 'Zelfbewustzijn bereikt zijn bevrediging slechts in een ander
zelfbewustzijn.'[DT 73]
Hegels fameuze dialectiek van de heer en de knecht resulteert in het inzicht dat
eenzijdige zelfstandigheid van de heer ten koste van de knecht niet het adequate
wezen van de mens tot uitdrukking brengt. De asymmetrie moet worden omgezet in
een verhouding van wederkerige erkenning. Dat proces krijgt geleidelijk gestalte in
de arbeid en de cultuur, waarin de wereld wordt omgevormd tot een objectieve wereld, waarin het wezen van de mens tot uitdrukking wordt gebracht, waarin de mens
de ervaring opdoet dat de in eerste instantie vreemde werkelijkheid de zijne is. Tijdens dit proces zal het zelf zich leren openstellen voor de ander, inzien dat deze
wederkerige erkenning de ware bestemming van de mens is 6n daar concreet inhoud
aan leren geven. Arbeid is ingehouden begeerte (gehemmte Begierde), opgehouden
verdwijnen (aufgehaltenes Ferschwinden), geeft vormt aan en maakt dingen (bildeO.
Deze dialectische 'arbeid' wordt door Taylor geYdentificeerd met het kunst-werk
(als werkwoord en zelfstandig naamwoord) en met de hermeneutische betekenis
incorporerende dialectische 'oorsprong-herinneringsarbeid'. 76 Op grond daarvan
komt Taylor tot hermeneutisch-dialectische uitspraken als deze: 'Door middel van
interpretatie treedt men een nieuwe wereld binnen waarin het vreemde vertrouwd
wordt en het vertrouwde vreemd. Hier is tonen gelijktijdig een nieuwe zijnsmodus
creeren. Denken en zijn komen samen in een memnoia, een ontologische transformatie tot stand gebracht door creatieve herziening. Met de herkenning van het zelf in
de tekst wordt de pure andersheid van het kunstwerk opgeheven, en wordt de relatie
tot het vreemde een dimensie van zelf-relatering die nodig is voor zelf-

realisering.'[DT 79]
Waar leidt dit alles toe? Naar de gezochte ultieme verzoening van de vier hermeneutische basisorientaties. Kierkegaard krijgt gelijk: 'De "speculant" zegt: "Het is
tot op zekere hoogte waar, wat men zegt, alleen mag men daarbij niet blijven stilstaan".' De besproken hermeneutische basisorientaties.kennen allemaal een waarheidsmoment maar dreigen telkens 66n van de tijdsmodi te verabsoluteren. Ten
eerste: natuurlijk blijft de archeologische reconstructie van de oorspronkelijke intentionaliteit van de tekst geboden. Er is geen heden en toekomst zonder verleden.
Ten tweede: ook het structuralisme en de poststructuralistische deconstructie hebben
een beetje gelijk: 'Hegels reflectie over de arbeid laat zien dat de zelfobjectivering
in de arbeid tegelijk zelfvervreemding is.' Toegespitst op de tekst: 'De tekst, met
andere woorden, is niet alleen afhankelijk van de auteur, maar wordt ook onafhankelijk van de auteur. Hij neemt een eigen leven aan.' [DT 78] De tekst is

76

Zie daarvoor de paragraaf' Work' in 'Interpreting Interpretation', DT 72-77
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in het heden gegeven onafhankelijk van de auteur en ontsluit betekenissen die wat
de auteur oorspronkelijk heeft willen zeggen te boven gaan. [DT 80]
Strikt genomen hebben we voor dat inzicht Hegel niet nodig. Schleiermacher
immers - hebben we gezien - formuleert dit inzicht al. En hoe zit het met de derde
tijdsmodus, de toekomst? Op dit punt, stelt Tayor moet de ontologie van het relativisme, die 'zwaar op Hegel leunt', aangevuld worden met een Kierkegaardiaanse
'correctie'. Dat is nodig omdat Kierkegaard op 66n punt toch wel een beetje gelijk
heeft. Bij Hegel is de tijd slechts de ontvouwing van wat impliciet reeds aanwezig
is; dat is een te statische neoplatoonse visie. Het heden en de toekomst dienen niet
als louter ontvouwing van het verleden te worden beschouwd. Taylor meet binnen
zijn Hegeliaanse ontologie en filosofie over de grondslagen van de hermeneuse
ruimte maken voor de discontinuYteit van de nog uitstaande toekomst die inbreekt op
het presente heden. [DT 60 noot 9]
Een uit het verleden stammende tekst, die onafhankelijk is geworden van de auteur, vraagt aan ons lezers, zoals de hermeneutici sensu strictissimo willen, om een
toekomst ontsluitende interpretatie. Waarheid is kennelijk toch geen reeds voltooide
impliciet al volledige aanwezige of voltooide waarheid, want de toekomst houdt
onvoorziene mogelijkheden in. Maar hoe zit het dan met de eenzedige orientatie op
de toekomst die Taylor de hermeneutiek sensu strictissimo voor de voeten werpt?
Het antwoord op deze vraag blijft vooralsnog in diepe dialectische nevelen verhuld.
'De reconstructieve illusie', schrijft Van Nierop, 'kan ook de vorm aannemen van
een opvatting van het verstaan als integratie van het verleden in het heden, in Hegeliaanse zin. Kennis wordt dan opgevat als een zelf-toeaigening in een steeds verder
uitdijend zelfbewustzijn. Dan wordt aan de eindigheid voorbij gegaan en doet men
geen recht aan de weerstand, de absurditeit, de onbegrijpelijkheid van het verleden.
In feite is er geen voortgang in het verstaan, er wordt alleen steeds Anders geYnter,77

preteerd.

Welnu, juist daze Hegelaanse 'reconstructieve illusie' van de permanente uitdijing, die door reeds door Kierkegaard is geproblematiseerd met zijn dialectiek van de
herhaling, wordt door de 'moderne idealist' Taylor toch weer vol geloof omarmd.
Hij schrijft: 'Kunstenaar, kunstwerk en interpreet zijn dialectisch met elkaar verbonden en wel op zo'n wijze dat elk van hen steeds pas in relatie tot de ander tot zichzelf komt. Schepping is altijd onaf. Het woord van de Auteur is een oproep aan
anderen mee te doen in een activiteit waarin hun zijn alsmede Zijn eigen zijn vergroot wordt.'78 [DT 80] Het kan niet duidelijker. Permanente Hegeliaanse uitdijing
van het bewustzijn, ddir gaat het om
Interpreteren, stelt Taylor met Gadamer, is een 'horizonversmelting' die tegelijkertijd een 'horizonuitbreiding' is, een (zelf)transformerende productie, waarin het
andere (de veruiterlijkte verzelfstandigde teksten) opnieuw geinternaliseerd wordt
door de interpreet. De uitwendige tekst moet in de interpretatieact toegeeigend en
verinnerlijkt worden - de versmelting van twee horizonten - zodat het externe andere
in bezit genomen kan worden en het vreemde als het bekende kan verschijnen. Interpreteren is een (zelf)vervreemding opheffend dialectisch zelfwordingsproces Nierop, Hermeneutische Tweespalt, in G.A.M Widdershoven, Th. de Boer (red.), Hermeneutiek
in discussie, Delft 1990,37-38. Hij geeft hier een samenvatting van Oudemans, Gadamers wijsgerige
interpretatieleer, a.w., 54-88.
78 Cursivering is van mij
77 M. van
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Taylor gebruikt hier een op Hegels dialectiek van de begeerte gebaseerde metaforiek
van teksten 'consumeren' en 'eten' waarmee het zelf tot verrijkte zelikennis komt
in, door, met en dankzij het/de ande«e). Weliswaar zijn daarin altijd momenten van
zelfonteigening noodzakelijk, maar dit alles gebeurt met het oog op nadere zelftransformatie en zelfterugname; een zelfverrijkende horizonuitbreiding, een fusie van
duider en werk in een hogere algemeenheid.
We herkennen het in het eerste hoofdstuk van deze studie geschetste theoesthetische 'zelfwordingmodel' interpreteren is een hermeneutische cirkel, een
circuitous journey, een Odyssee van het zel£ Hoewel hij daarover vaag blijft in het
opstel Inte,preting Interpretation beschouwt Taylor deze dialectische 'vergroting
van het zijn' als een geleidelijke integratie van verleden, heden en toekomst conform
de innerlijke teleologie van de Hegeliaanse Arbeit des Negativen, als geleidelijke
opheffing van de vervreemding, als een steeds adequatere zelf-toe-eigening. De
onvoltooidheid van de waarheid is dus voorlopige onvoltooidheid. In wijsgerig theologische termen: 'De mens is eindigheid en oneindigheid. Maar dat zijn niet twee
beginselen. De eindigheid is veeleer het opdrachtkarakter van de oneindigheid om
de altijd nog impliciete eenheid met alles in het proces van de geschiedenis te expli-

,79

citeren.
Waarom schreef ik net dat hij hier vaag over doet? Het opstel Interpreting Interpretation eindigt naar absoluut idealistische maatstaven gemeten teleurstellend.
Taylor stopt met een verwijzing naar de in theologisch kringen geliefde passage over
het 'symbool dat te denken geeft' uit Ricoeurs boek over de symboliek van het
kwaad, waarin de gedachten van 'een tweede naYviteit' en een 'tweede onmiddellijkheid' worden uitgewerkt. 80 [DT 80-81]
Het gaat hier niet om een terugkeer naar pre-critical naivitd die Taylor Barth en

de neo-orthodoxen in de schoenen schuift maar om 'postkritisch' geloof dat weet dat
er alleen nog maar geloofd kan worden via interpretatieve hermeneutische symboolontsluiting. Daarover moet rekenschap worden afgelegd in een hermeneutische
reflexieve filosofie, waarin de eigenlijke en diepere inhoud van de religieuze voorstellingen wordt gevat. Niet langer, zo lijkt het, in een 'absoluut weten', maar met
blijvende onderkenning van het onvoltooibare karakter van de hermeneutischsymbolische werkelijkheidsontsluiting. Taylor schrijft: 'De "tweede onmiddellijkheid die wij zoeken en de tweede naiviteit die wij verwachten", oppert Ricoeur,
"zijn voor ons nergens anders meer toegankelijk dan alleen in de hermeneutiek; we
kunnen alleen geloven door te interpreteren. Het is de moderne manier van geloven
in symbolen, een expressie van onbehagen met de moderniteit en een remedie tegen

dit onbehagen".'[DT 81]
Taylor houdt dientengevolge een pleidooi voor 'symbolisch bewustzijn.' Een
symbool, stelt hij in theo-esthetische termen, weerspiegelt de wisselwerking van
aanwezigheid en afwezigheid, onthulling en verberging. Een symbool betekent altijd
meer dat wat het zegt zoals het zijn altijd meer is dan wat het schijnt. De spanning
tussen het onthulde en verborgene wordt erin gehandhaafd en daarom verplicht het
symbolische bewustzijn ons te aanvaarden dat wij altijd onder de interpretatieve
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imperatief staan. [DT 57 e.v.] Dat is de kern de hermeneutische wending van Tar
lors 'ontologie van het relativisme.'
We dienen kennelijk t6ch af te zien van al te harde, metafysische waarheidclaims
omdat kennis altijd geinterpreteerde, beperkte en onvoltooide kennis is. Taylor lijkt
zich op dit punt volledig te identificeren met Ricoeur. Maar nogmaals, hoe zit het
dan met de eenze'dige orientatie op de toekomst die hij de hermeneutiek sensu strictissimo voor de voeten werpt? Neemt Taylor die nu toch van hen over?
Talyor krijgt na zijn omarming van noties 'symbolisch bewustzijn' en 'tweede
naiviteit' last met een Ander element van de hermeneutische filosofie. Daarin zijn
namelijk niet alleen sterke Hegeliaans dialectische invloeden aanwezig, maar ook
(minder radicaal en diffuser dan in de poststructuralistische deconstructie) ingredienten uit Heideggers eindigheidsfilosofie waarin Kierkegaards opvatting over de
tijd, vooral ook zijn primaire orientatie op de toekomst, sporen nalaat. Bij Gadamer
en Ricoeur moet Hegels absolute idealisme derhalve toch wel enige veren laten. Zij
hebben zelf al Taylors 'Kierkegaardiaanse correctie van Hegel' ten uitvoer gebracht.
Hun Hegelianismus der Endlichkeit gelooft niet meer dat de interpreet voHedig interpretatief thuis zal kunnen komen. Het interpreterend subject is altijd gesitueerd
binnen de speelruimte van de contingente geschiedenis waardoor ons zicht altijd
81
gebroken zal zijn.
Deze uitspraak op zich zou heel goed binnen Taylors Hegeliaans interpretatiekader passen. Maar de eindigheid waar Heidegger op wijst is geen voorlopige eindigheid, geen theo-esthetische felix culpa, geen eindigheid die progressief opgeheven
zou kunnen worden, maar 'gewoon' eindigheid, die men op het spoor komt via het
besef dat er grenzen zijn aan het menselijke plannen maken en vooruitzien. De mens
is niet alles, maar van alles wat. Eindigheid dus meer in de lijn van Kierkegaards/Heideggers tijdsopvatting.
Taylors Hegeliaanse ideaal van het totale zelfbezit in een volledige interpretatieve
thuiskomst wringt en schuurt met Gadamers en Ricoeurs eindigheidhermeneutiek
voor zover zij die zelf trouw blijven. Want het verwarrende van beide hermeneutici
sensu strictissimo is dat het Hegeliaans dialectisch oneindigheidsverlangen en de
Heidegeriaanse existentiele eindigheidaanvaarding bij hen op beslissende punten
'ongeconfronteerd naast elkaar blijven staan, hoewel ze niet met elkaar te verenigen
..
zijn. ,82 Exact deze 'hermeneutische ambiguYteit' of 'tweespalt' speelt Taylor parten
in zijn transcendentale metaonderzoek naar de hermeneutiek. Dat verklaart waarom
hij er enerzijds goed mee uit de voeten kan - beter dan met het 'structuralisme' en
'poststructuralisme' - en anderzijds vaag en ambigu blijft over zijn tijdsconcept,
vooral over de rol die de toekomst daarin speelt.
Dus stellen we de spannende kernvraag: hoe zit het nu, is alles al voorzien, is er
sprake van een reconstructieve hermeneutiek, waarin verleden, heden en toekomst
geYntegreerd worden in een steeds verder uitdijend en voortgaand zelfbewustzijn, of
is er geen voortgang in het verstaan en wordt er in feite steeds Anders gernterpreteerd? Geeft Taylor ruimte aan breuken, discontinuReit en het onverwachte?
Ja, zou men zeggen, Het heden is, luidt Taylors 'oplossing' voor het probleem
'een kruispunt' van verleden en toekomst. Ook de toekomst bepaalt het heden en
si
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verleden. Toegespitst op het probleem van het zelfstandig worden van taal en tekst:
dit 'waarheidsmoment', deze 'veruitwendiging' moet nader aufgehoben worden.
Hoe dan? Het heden waarin de tekst gegeven is, is geen plat synchroon eenduidig
hier en nu maar meerdimensionaal dialectisch complex hier en nu. In de interpretatieact is de tijd een 'kruispunt waar verleden, heden en toekomst op elkaar ingrij-

pen'. [DT 51]
Is dit overtuigend? Wordt de Hegeliaanse tijdsconceptie werkelijk 'aangevuld'
met die van Kierkegaard? Allerminst. Want ook op dit 'kruispunt' waar de verschillende modi van de tijd elkaar kruisen staat het heden, het hier en nu voorop, net
als bij Hegel, de filosoof die, die Rose im Kreuz der Gegenwart zoekt.
Anders dan Leddy Karelse in zijn studie over Taylor stelt, vult Taylor in zijn ontologie van het relativisme Hegels logica van de dubbele negativiteit niet aan met
Kierkegaards tijdsconceptie.83 Dat beloof hij te doen, zonder het dcht waar te maken. Er gebeurt niet wat er gebeurt. Taylors 'Kierkegaardiaanse aanvulling op Hegels tijdsconceptie' blijft intrinsiek allergisch voor wat Kierkegaard, Nietzsche,
Heidegger en Derrida kenmerkend en beslissend achten voor de tijd: contingentie,
onvermijdelijk zinverlies, vrijheid in de zin van niet-noodzakelijkheid, en openheid
voor de speculatief niet anticipeerbare toekomst.

3.4.4 Taylors creeping Hegelianism

Taylor bedrijft hier wat John D. Caputo geYnspireerd door Kierkegaard, Nietzsche,
Heidegger en Derrida een creeping Hegelianism noemt binnen de hermeneutiek: een
slinkse verdoezeling van het feit dat er met een zeer gering 'bijgewerkt' tijdsconcept
wordt gewerkt dat welbeschouwd alle kenmerken blijft houden van klassiekmetafysische en Platoonse tijdsopvatting waarin de presentie bij de waarheid, het
verlangen naar een volledige interpretatieve thuiskomst in een Jetzt ohne For und
Nach de eigenlijk begeerde zaak blijft. [MR 46]
Maar Taylor legt met hermeneutici als Ricoeur en Gadamer, toch alle nadruk op
de historiciteit, temporaliteit en voorlopigheid? Zeker, maar deze worden toch weer
ondergeschikt gemaakt aan een voorgegeven rationeel-relationeel onto-theo-teleologisch geheel of grondplan dat hun bewegingen controleert.84 Enerzijds stelt Tar
lor: 'Vanwege de dialectische structuur van de temporaliteit, is betekenis noodzakelijk historisch en voortdurend reviseerbaar. Het is onaf en toch ook altijd tot voltooiing aan het komen.' [DT 51] Anderzijds beweert hij: 'De relationele ontologie
die wij uiteen hebben gezet, is in laatste zin holistisch. lets neemt zijn complete
concretisering en volledige zelf-realisering slechts aan door de eigen interne relatie
tot het geheel, waarvan het een deel is.' 85 [DT 56] Er kan bij Taylor, net als bij Hegel, kennelijk toch niets buiten het geheel liggen en hoe zou het geheel het geheel
kunnen zijn zonder impliciet reeds het voltooide geheel te zijn?
Taylor 'oscilleert', zoals hij het graag uitdrukt, in feite tussen Hegels 'echte oneindigheid' en Kierkegaards/Heideggers 'echte eindigheid' terwijl dat laatste op het
beslissende moment aan het einde van het opstel The Empty Mirror, in navolging
van Thomas Altizer resoluut ontkend en verdrongen wordt ten gunste van het eerste.
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Zo creeping Hegeliaans is Taylor nu ook weer niet, want onomwonden belijdt hij
zijn Hegeliaanse oneindigheidsgeloof "Only through time time is conquered". Omdat hij daarin gelooft moet hij wel afstand nemen van wat hij Heidegers en Derrida's
tragisch-ongelukkige 'filosofie van de afwezigheid' noemt. [DT 95 e.v]
Vanuit Kierkaard, Heidegger en Derrida bezien waagt Taylor zich niettemin aan
een dubieuze onderneming. Want hij tracht, net als Hegel, logica en existentie,
noodzaak en vrijheid, denken en kinesis (flux) met elkaar te verbinden. Hij wil de
realiteit van tijd en wording affirmeren, maar deze affirmatie is halfslachtig, omdat
hij vasthoudt aan de gedachte dat er een noodzaak of teleologie zou bestaan die in de
tijd ingeschreven zou staan, dat de tijd zich ontvouwt in overeenstemming met de
86
categorieen van Taylors reprise van Hegels speculatieve Begr(if.
Voor Taylor geldt in deze periode evident wat volgens Caputo voor Ricoeurs en
Gadamers hermeneutiek geldt: men blijft vasthouden aan het klassieke metafysische
onderscheid tussen enerzijds een onveranderlijke essentie (of idealiteit) en anderzijds de concrete, tijdgebonden actualisatie hiervan. [MR 51] Er wordt een Vor griff
der Volkommenheit (Gadamer) genomen die door Taylor 'orthodox' Hegeliaans
zelfs als realiseerbaar wordt gedacht. Taylor houdt vast aan de idee dat het geheel
of de essentie op de een of andere manier reeds gegeven Of aanwezig is, maar niet

onmiddellijk. Het gaat dan net als bij Hegel om een poging veranderingen van context te integreren als afzonderlijke onderdelen binnen een zich ontvouwend en uitdijend geheel.
In theologische termen: de openbaring komt slechts in veranderende contexten tot
oils, die telkens aanzet geven tot nieuwe interpretatieve ervaringen van het geloof. In
het hart van dit hermeneutische interpreteren blijft desondanks een principieel en
essentialistisch onderscheid bestaan tussen het veranderlijke signans en onveranderlijke signatum, het tijdgebonden 'interpretament' en het eigenlijke interpretandum.
Exact dat onderscheid is de aanzet tot het nieuwe interpreteren of
(re)contextualiseren waartoe de hermeneutische bemiddelingsarbeid zichzelf continu
geroepen weet.
Ik verlaat Taylor even en wend me tot een theoloog bij wie ik zijn hermeneutische grondopties terugzie: Edward Schillebeeckx. Openbaring en ervaring (veranderende contextualiteit), de zaak zelf en de eindige interpretatieve verwoording ervan,
moeten volgens Schillebeeckx op elkaar betrokken blijven en dus kan openbaring
slechts plaatsvinden in de interpretatieve ervaringen van de wisselende contexten.
Daarin, niet anders dan in de contextualiteit, komt de openbaring (via de bemiddeling van de geloofsgemeenschap of kerk) tot ons. Er moet dan sprake zijn van een
verhouding tussen enerzijds de geloofsboodschap, het oorspronkelijke openbaringsmoment in Jezus Christus (een tijdstip waarop de door Jezus in het leven geroepen
christelijke ervaring samenvalt met het gezag van de goddelijke openbaring) zoals
die vroeger in de eigen context interpretatief geformuleerd werd en anderzijds, het
huidige geloofsverstaan met andere contexten en interpretatiekaders. De christelijke
identiteit is niet het door de tijd heen identiek geblevene, maar het 'proportioneel
gelijke', waardoor ruimte ontstaat verschuivingen en veranderingen van de context
87
van het geloof door de tijd heen te duiden als medebepalend voor de inhoud ervan.
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De sleutelkwestie is hier wat 'het proportioneel gelijke' inhoudt. Betekent het dat
de gelijkenis in elke herhaling nog geen identiteit inhoudt, maar een herhaalde terugkeer van een verschil (Kierkgaard)? Of betekent het dat in elke gelijkenis de
identiteit voorop staat (Hegel)? Kan binnen de hermeneutische cirkel(redenering), de
bemiddelende dialectiek van het geheel en het deel, plaats gemaakt worden voor het
komen van het andere als het andere? Worden wij, indien we vasthouden aan noties
als 'het proportioneel gelijke', niet steeds gedwongen feitelijke veranderingen en
'paradigmaverschuivingen' binnen de tijd en in de geschiedenis van christelijke
traditie zoals Hegel in feite doet steeds hermeneutisch 'terug te projecteren' in de
die implioorsprong zelf, als 'noodzakelijke veranderingen' of 'uitkristalliseringen'
ciet reeds in (intra) de oorsprong (op)geborgen liggen en derhalve door de oorzou zo'n houding een
sprong 'voorzien' en 'gelegitimeerd' zijn? Welbeschouwd
manipulatieve interesse kunnen verbergen ten opzichte van de traditie.
Gaat het hermeneutische verlangen naar een reconstructie van de maatgevende
kaders van de traditie(s) vaak toch niet gepaard met een zekere 'oorsprongsdwang'
(Jezus zelf moet er hetzelfde over gedacht hebben als wij) die op gespannen voet
kan staan met Kierkegaards logica van de herhaling en van de telkens terugkerende
alteriteit? Kierkegaard wijst juist ook op de noodzaak van de herhaalde repetitie van
het kaderdoorbrekende van Jezus' belofte, het immer nog komende, ontkaderende
andere, het uitzien naar het onbeschikbare, het 'aangestoken worden' door het ongelooflijke en onmogelijke dat kenmerkend is voor de geloofsact, de geloofsact
88
waarvoor Kierkegaard - en later (op zijn manier) ook Derrida - een lans breken?
Geldt voor de hermeneutiek niet wat volgens Kierkegaard voor de metafysiek geldt?
'De herinnering is het interesse van de hermeneutiek en tegelijk dat interesse waarop
de hermeneutiek strandt; de herhaling is de oplossing die in elke ethische levensbeschouwing besloten is; de herhaling is de conditio sine qua non voor elk dogmatisch
probleem.'
Na zijn breuk met Ricoeurs (en Gadamers) hermeneutiek geeft Taylor vrijmoedig
toe dat men deze interpretatieleer gemakkelijk als 'toegepast en verschil nivellerend Hegelianismus der Endlichkeit' kan 'omduiden'. In een essay over Ricoeur,
The Eventuality of Texts, uit zijn differentiefilosofische periode [TE 145-170]
schrijft Taylor: 'In tegenstelling tot wat men zou verwachten, onderschrijft Ricoeur expliciet de belangrijkste grondstellingen van het Hegeliaanse idealisme. (..)
Door "het verstaan van de ander"(..) te laten "samenvallen met het verstaan van
zichzelf' onderwerpt Ricoeur de alteriteit van de ander aan een negatie. Andersheid keert terug tot het zelf(de) binnen een zelfreflexieve structuur waarin de differenties worden genegeerd. Deze negatie van de alteriteit en de differenties staat
ontdekt
gelijk met de negatie van tijd en geschiedenis. Wanneer het zelf zicllzelf
de
de
hermeneuticus
anderen,
maar
"in de
dan
ander
in elke
bepaald niet
begrijpt
woorden van alle mensen" zichzelf. Binnen de hermeneutische cirkel impliceert
het verleden het heden en representeren heden en toekomst het verleden. De tijd
van de cirkel is de tijdloze tijd van de idylle (..) Despite his best ejforts, Ricoeur
cannot "come up with something diferent".' [TE 155-157]
-

-

u Zie
met Derrida
paragraaf 5.5, 'Nieuwe kansen voor cen christelijke bestaanshermeneutiek?', waarin ik
en Caputo een alternatief uitwerk voor deze door de vooronderstellingen van de
aanwezigheidsmetafysica ingegeven 'oorsprongsdwang' van de theologische geloofs - en
bestaanshermeneutiek.
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Dat geldt dan ook voor Taylor in zijn idealistische periode waarin hij Kierke-

gaards tragische religie met een sterk Hegeliaans gelezen Ricoeur wil opheffen. De
beloofde verzoening tussen de verschillende interpretatiewijzen en tijdsmodi houdt
een vermetele, nogal schurende, alle verschillen integrerende en divergenties verzoenende herhaling in van Hegels grote gelijk.
Vooral om Derrida's vermeende 'afwezigheidsmetafysica' af te wenden stelt
Taylor:'De structuur van dubbele negativiteit die de identiteit-in-differentie
schraagt, door tegelijkertijd opposities te scheiden en te verzoenen, is, uiteindelijk
bekeken tegelijk oneindig en absoluut.' [DT 101] Taylor weet geen raad met de
gedachte van echte, dat wil zeggen, niet nader (Hegeliaans) op te heffen begrensdheid en eindigheid van het menszijn en kennen. Begrensdheid en eindigheid moeten
vanuit een Hegeliaanse oneindigheidmetafysica bekeken niet berustend aanvaard
worden - dat levert alleen maar ongelukkig bewustzijn op - maar aufgehoben wor-

den, liefst niet straks, maar hier al, in het hier en nu!
Taylor zit volledig klem in zijn romantisch-idealistische fantasma dat volledige
zelftransparantie mogelijk moet zijn. Het Grote Doel dat hij met Hegel en Altizer
najaagt is en blijft: een einde maken aan de tragische onverzoendheid tussen tijd en
eeuwigheid, mens en God. Taylor verwart religie steeds met een grondinzicht hebben hoe alle werkelijkheid in elkaar zit en een dialectisch grondplan kennen om Sein
en SoUen te verzoenen, dat wil vooral ook zeggen: de onsterfelijke staat veroveren.
Hij legt in zijn Hegeliaanse hermeneutiek in elk geval een persisterend onbegrip aan
de dag voor wat Kierkegaard kenmerkend acht voor geloof Dat is een modus vivendi met de sterfelijke en eindige staat van de mens in een persoonlijke verhouding,
een gelovig 'ja' tot Christus, geen middel ter eigenmachtige 'opheffing' van de
menselijk eindigheid ofhet menselijke tekort.
Evengoed met Taylors beroep op het 'symbolisch bewustzijn' en de 'verbeeldingskracht' kan men in de fuik van 'de reconstructieve illusie' geraken waarvoor de
hedendaagse eindigheidfilosofie stee(is weer waarschuwt door op de historiciteit van
het interpreterend subject te wijzen, op de eindigheid van het menselijke kennen, op
de inbedding van het bewustzijn in de autonome werking van de mal en op de veranderlijkheid en blijvende ondoorzichtigheid van het menselijke zelfbegrip dat daar
uit volgt. Voor het symbool geldt dezelfde regel als voor vele woorden: zij krijgen
hun betekenis pas in de structuur van een gevormde zin.89 Anders gezegd, geen
enkel woord, ook het symbool niet, functioneert in de taal als een rechtstreeks doorgeefluik (dan wel als een theo-esthetisch te verinnerlijken omweg door op te heffen
'uiterlijkheid' heen) naar tijdloze, eeuwige, onveranderlijke waarheid in 'levende
lijve', dat wil zeggen, naar volledige aanwezigheid bij het zijn zelf (en naar volstrekt
transparante aanwezigheid van het zelfbij zicllzelf zelf). Betekenissen hebben altijd
een talige context en een veranderlijke historische context van waaruit een woord
pas betekenis krijgt en waardoor volledige interpretatieve thuiskomst (bij
zicllzelf)
niet is 'uitgesteld' maar stervelingen met gegeven is.
Dat bedoelt Kierkegaard als hij zegt dat menselijke kennen begrensd is en 'volledige appropriatie' voor de in de tijd en contingentie existerende mens onmogelijk is.
Als 66n van de eersten wijst hij erop dat men Hegel als een 'hermeneuticus' kan
lezen, als iemand die alle afzonderlijke onderdelen (feiten en gebeurtenissen) vanuit
8' Vergote, Moderniteit en christendom, a.w., 160.
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een totaliteit begrijpt, een in principe reeds voltooid geheel, dat ook nog een inzich-

telijk en rationeel zou zijn. Hier tegenover staat eindigheidsfilosofie die er juist niet
vanuit gaat dat het geheel - de totale context toegankelijk of reeds (volledig) gegeven is. Hier tegenover staat eveneens het op Kierkegaard teruggaande theologische
inzicht dat God de menselijke transcendentie transcendeert en er derhalve niet de
hier en nu reeds volledig gegeven of volledig aanwezige vervulling van is. God en
menselijke stervelingen hebben bij Kierkegaard nog toekomst.
In de opstellen uit Deconstructing Theology 'Hegelianiseert' en 'dialectiseert'
Taylor de hermeneutiek op een wijze die Ricoeur en Gadamer nimmer voor hun
rekening zouden durven nemen, alleen al uit angst om de hoon van zowat de hele
twintigste-eeuwse post-Hegeliaanse eindigheidfilosofie en Theologie der DijIerenz
over zich heen te krijgen.
Met terugwerkende kracht probeert Taylor, met behulp van zijn mantra 'Hegels
dubbele negativiteit', warempel en heus de hermeneutiek te zuiveren van alle 'tragische eindigheidsaffirmatie' om weer bij Hegels hier en nu te genieten 'echte onversneden oneindigheid' aan te komen en om met Thomas Altizer vast te kunnen stellen dat heden ten dage, nu God gestorven is en het subject geleidelijk aan verdwijnt,
Hegels 'universele zelf-bewustzijn' aanbreekt die 'de zelf-realisering inhoudt van
zowel God als het zelf' [DT 98] Daarin schuilt het 'epilogische' en 'apocalyptische'
cultuurtheologische belang van Taylors metatheologische exercities over de aard
van de hermeneutiek en het wezen van de interpretatie-act.
Want ddir spraken we voortdurend over. Het ging Taylor om een fundamenteel
onto-theo-logisch onderzoek. Wat blijkt? Het moderne en postmoderne, het structuralistische en poststructuralistische zinverlies is geen echt verlies, maar een ontotheo-logische 'donkere nacht van de ziel' waarin God en het zelf 'in uiterste verscheurdheid', door te 'verwijlen bij het negatieve in het aangezicht van de dood'
uiteindelijk tot zichzelf en tot voltooiing komen. [DT 102] De dood van God en het
verdwijnen van het zelf zijn de apocalyptische geboorteweeen van de parousie.
Mogen wij deze neo-Hegeliaanse en neo-Altizeriaanse God-is-dood-apocalyptiek
met Kierkegaard, Heidegger en een hele horde moderne en postmoderne filosofen
dan wel orthodoxe of minder orthodoxe theologen, enigszins ongeloofwaardig, misschien zelfs een tikje ridicuul vinden?
-

3.4.5 Op weg naar een sprong in het nihilisme
Is daarmee alles gezegd? Toch niet.Taylors absoluut relativistisch medicijn tegen de
ziekte perspectivistisch relativisme maakt de kwaal geneesmiddelresistent waardoor
hij t6ch met de gevreesde aandoening besmet raakt. De hermeneutisch-theologische
oplossingen die Taylor met Ricoeur aandraagt ('symbolisch bewustzijn', 'postkritisch geloof en 'tweede naYviteit') zijn in feite niet veel meer dan een creatief
scheppend 'bewust doen alsof, een gesublimeerd optimum van de beperking, een
reconstructie die haar illusoire karakter tegelijk bevestigt en ontkent. Ricoeur heeft
zelf ook ingezien dat zijn gedachte van een 'tweede naYviteit' meer problemen
schept dan oplost. Het project dat hij er over aankondigde, heeft hij laten varen.90

90

Patrick Vandermeersch, Psychologische lagen in geloven. Opgraafwerk van een analyticus, in
TO'dschrift voor Theologie 39 (1999) 381
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Dat is wellicht het onvermijdelijke lot van de Romantische symbiose tussen kunst
en religie die hier op een bepaalde wijze lijkt door te werken. Wie met raffinement
terug naar de naiviteit wil ziet 'dat in de plaats van de oude substanties het spiegelkabinet van verdubbelingen zijn intrede doet: het gevoel van het gevoel, het geloof
van het geloof, de gedachte aan de gedachte. (..) Als de kunstenaar geen kant en
klare schepping meer nabootst, maar handlanger van het scheppingsproces wil worden, als hij met andere woorden het concept van de mimesis loslaat en zich aan de
poidsis wijdt, raakt hij verstrikt in het probleem van de creatio ex nihilo. Hij stelt
zich open voor de ervaring van het niets, van het nietige. (..) De kunstenaar hoort
door zijn klanken, zinnen, verdichtsels heen in zekere zin de lege grondruis. De
kunst die uit het niets van de vrije verbeeldingskracht voortkomt, kan ook weer in

dit niets wegzinken. '91
Precies deze spanning die de vervanging van mimesis door pot' sis, van representatie door interpretatie met zich meebrengt, is permanent aan de orde in Taylors
opstellen uit Deconstructing Theology. In Erring [ER 33] citeert hij deze woorden
van Edmund Jabas:

The meandering word dies by the pen, the writer by the same weapon
turned against him.
-What murder are you accused of - Reb Achor asked Zillieh, the writer.
"The murder of God, - he replied. "I will, however, add in my defense that I

die along with him."

Taylor lijkt de 'lege grondruis van het niets', waarover hij later veel zal schrijven,
reeds te horen, zij het dat hij er in zijn idealistische periode nog een positief dialectische draai aan geeft. Ricoeurs ambigue, neo-Schilleriaanse, theo-esthetische concepten 'tweede naYviteit' en 'postkritisch geloof 92 dwingen Taylor evenwel een
eerste voorzichtige affirmatie af van Nietzsches 'perspectivistisch relativistische'
standpunt. Hij citeert niet Nietzsche zelf, maar de dichter die hij in zijn latere werk
de grote Engelstalige twintigste-eeuwse vertolker van Nietzsche noemt, de man die
hem 'poatisch stem heeft gegeven': Wallace Stevens. [AR 208]
'Alleen wanneer we het begrijpen, begrijpen, realiseren we ons dat het uiteinde-

lijke geloof geloven in een fictie is, waarvan je weet dat het een fictie is, omdat er
niets anders is. De exquise waarheid is weten dat het een fictie is en dat je het wil-

lend gelooft."3 [DT 81]
Plots klinkt er een emotivisme of decisionisme dat zich kan meten met het door
Taylor verworpen decisionisme van Kierkegaard, zij dat hier geen 'sprong in het
geloof wordt gemaakt, maar een genadeloos eerlijk moegestreden ironisch theoesthetisch gemoed spreekt. Wat is het verschil met Nietzsches: 'Feiten zijn er niet,
slechts interpretaties'?
Stevens windt er met Nietzsche geen doekjes om en zegt dat alle waarheid zelfgeschapen volstrekt fictieve, zelfgewilde waarheid is. Het 'perspectivistische relativisme (Nietzsche) en het 'absolute relativisme' (Hegel en Altizer) gaan bij Taylor
w Safranski, Het Icwaad, a.w., 187-188.
92 De gedachte dat symbolisch-esthetische 'schijn' de werkelijkheid en de kunst moet overwinnen en de
kloof tussen SoUen en Sein moet dichten is immers een typisch romantische Schilleriaanse gedachte.
93
Wallace Stevens, Opus Posthumus, New York 1957,163.
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als twee druppels water op elkaar lijken, totdat hij, gesterkt door een selectief Nietzscheaans gelezen Derrida, de sprong in een Nietzscheaanse theo-esthetische voltooid

nihilistische religie waagt. Ifyou can 7 beat it, moet Taylor gedacht hebben, join it.
eerst vol
Hij bekeert zich tot het nihilistische perspectivistische relativisme, dat hij
deconstructie
der
overgave bestreed. Hij sluit zich aan bij de 'postmoderne gemeente
en vrolijke wetenschap', die met Erring haar alternatieve 'evangelie' aangereikt zal
krijgen.

4 Yea and Nay Join

Midden in Ernng. A Postmodern A/theology voegt Taylor een kort intermezzo in
over het Emmausverhaal: "'Terwijl zij met elkaar in discussie waren, voegde Jezus
zelf zich bij hen en liep met hen mee. Maar hun ogen waren niet bij machte hem te
herkennen".' (Lucas 24, 14-16) 'Hier is presentie absentie', schrijft hij, 'en absentie
presentie. Jezus' volgers kijken, maar zien niet; ze luisteren maar horen slechts de
stilte van een leeg graf. "Eenmaal met hen aan de tafel nam Hij het brood, sprak zijn
zegen uit, brak het en gaf het hun. Nu gingen hun de ogen open en ze herkenden
hem, maar meteen was Hij uit het zicht verdwenen".' (Lucas 24, 30-31). Hoc est
coipus meum, voegt Taylor toe, 'Hocus Pocus: een verdwijntruc die hun ogen echt
opende. En wat "zagen" ze? Ze herkenden aanwezigheid in afwezigheid en afwezigheid in aanwezigheid.' [ER 103]
Taylors korte inlassing over het Emmausverhaal is, vermoed ik, (zelf)ironisch
bedoeld. Erring is de weerslag van een 'bekering.' Hij gelooft niet meer in Hegels
onto-theo-logische droom van het voltooibare inzicht, van de voltooide zelfwording
van de Geest die alle scheiding en contradictie opheft en alle werkelijkheid volkomen transparant maakt. Met behulp van het Emmausverhaal verwijst hij naar een
inzicht dat hij aanvankelijk met stelligheid verwierp: er is geen onmiddellijke, tijdloze en volle aanwezigheid van de waarheid zelve in hoogst eigen gedaante mogelijk. Er zal altijd aanwezigheid in afwezigheid zijn en afwezigheid in aanwezigheid.
Taylors idealistische onto-theo-teleo-logie van het volledige zelfbezit blijkt, achteraf
bezien, t6ch een voorbeeld te zijn van wat Heidegger en Derrida 'aanwezighei(ismetafysica' noemen. Het Hegeliaanse oneindigheidsgeloof waarvan Taylor in Erring afscheid neemt, de overtuiging dat de tijd door en met de tijd 'veroverd' zou
kunnen worden, is een schoolvoorbeeld van de metafysische, onto-theo-logische
'kitsch' die Derrida in navolging van Heidegger onophoudelijk onder laitiek stelt
Betekent dit dat Derrida daarmee alle geloof of elke theologie verwerpt? Neen.
Derrida stelt ergens dat zijn kritiek op de aanwezigheidsmetafysica theologen wellicht kan helpen het geloof te bevrijden van haar 'metafysisch-filosfische superego'.'
Dat klinkt Kierkegaardiaans. Terecht bespeurt Taylor, vanaf het begin van zijn
ontmoeting met Derrida's werk Kierkegaardiaanse invloeden: 'Hoewel Kierkegaard
opvallend (en waarschijnlijk veelbetekenend) afwezig is op de lijst van auteurs die
Derrida onderzoekt achtervolgt Kierkegaards geest het project van de deconstructie
en heeft deze indirect invloed op een groot deel van dit discours.'2
Taylor hAd daarom alsnog de weg van Kierkegaard kunnen gaan en met Derrida
kunnen laten zien dat geloof en aanwezigheidsmetafysica niet noodzakelijk hoeven
'

Derrida geciteerd door Lowe, 77:eolog and D(Oerence, a.w., 16. Hij citeert Deconstruction in America:
An Interview with Jacques Derrida, in Critical Exchange 11 (1985) 12.
2 Dat schrijft Taylor in 1982, in de Pretext bij Deconstructing 77:eology, waarin cert vooraankondiging
staat van de 'postmoderne atheologie' (nog zonder slash) die in Ernng wordt uitgewerkt. DT xix-xx
Op dat moment had Derrida inderdaad nog niet over Kierkegaard geschreven, op enkele opmerkingen
na, bij voorbeeld in Glas, waarover ik zodadelijk te spreken kom. Zie het citaat uit Glas en het
commentaar daarop van Taylor in TE 74.
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samen te vallen. En het Emmausverhaal zou daarbij als uitgangspunt hebben kunnen
dienen. Pas met de rituele herhaling van het breken van het brood herkennen de
leerlingen Christus, maar dan is hij tegelijk ook weer elders en anders. In het breken
van het brood, in het hoc est corpus meum, kan men een herhaling zien zoals Kierkegaard deze opvat: deze repeteert voorwaarts de toekomst in en brengt wdt erin
herhaald wordt pas voort, mat een blijvend 'kwalitatief verschil'. In de heilige
schrift zeive wordt de verleiding van het geloof in een onmiddellijke en volledige
aanwezigheid (presence pleine) onder kritiek gesteld. 'Toen het vleesgeworden
Woord "er was", heeft de wereld het niet herkend; en toen men het herkende, was
het weer "weg." Dat is het basisprincipe van de alteriteit van het Woord.'3 Het gaat

bij deze herhaling om een promesse de mumoire, mdmoire de promesse, en un lieu
de 1'6vinementialitZ qui prlcide tout prdsence, tout Xtre, tout psychologie et tout
,4

morale (..)
Maar neen, Erring behoort eerder tot de nogal reductionistische ontmaskeringliteratuur over het geloof Taylor schrijft God in Erring (van zich) af, samen met 'het
zelf, 'de geschiedenis' en het 'boek', enkele andere houvast biedende kernconcepten uit de theo-esthetische aanwezigheidmetafysica die hij tevoren nog manmoedig
verdedigde.
Dit alles geschiedt in de traditie van de negentiende-eeuwse meesterhermeneutici
der argwaan: Marx, Freud en vooral Nietzsche, die hij eerst nog van ongeoorloofd
reductionisme beschuldigde. Erring is een pleidooi voor kahliche Wissenschaft (ik
zou bijna zeggen 'komisch bewustzijn') zodat wij ons tot slot, aan het einde van de
geschiedenis, Jenseits von Gut und BOse van de berekenende kerkelijke burgermansmoraal, zalig zorgeloos ohne Warum in 'Dionysche bacchanalen' kunnen storten waaraan er, in de woorden van Hegel die Taylor graag herhaalt, ' geen lid is dat
niet dronken is'. [ER 182] De 'postmoderne a/theologie' die Taylor in Erring ont-

werpt is een ultieme en voltooide immanentietheologie 'waarin genade jouissance,
het ex-tatische transfigurerende plezier van carnaval en spel kan zijn'. S
That's all, folks. Daar moet de lezer van Erring het mee doen Wat is de drijfveer
achter dit pleidooi voor de 'bacchanalisering' en 'carnevalisering' van het wereldbeeld? Het moet een einde maken aan (dAt is een blijvertje) de melancholie, zwaarte,
pijn en verdriet van het ongelukkige, verscheurde (lacerated) bewustzijn. [ER 15,
149-169]

In Erring neemt Taylor Altizers theologische gewoonte over om juist die denkers
te omarmen, die liefst ver van het christelijk geloof verwijderd willen blijven. Feuerbach, Nietzsche en een volledig met een bepaald soort Nietzscheanisme geidentificeerde Derrida gelden als prolegomena voor het door Taylor uiteindelijk blootgelegde juiste verstaan van het christelijk geloof: 'Binnen de omgekeerde wereld van
het dwalen blijken Dionysos, de antichrist en de gekruisigde, de Christus, dezelfde
te zijn.' [ER 167] Men kan Nietzsche op verschillende wijzen lezen. Als iemand die
3 Johannes Hoff, Spiritualitat und Sprachverlust. Theologie nach Foucault und Derrida, Paderborn 1999,
324.

4 Jacques Derrida, Nombre de oui, in Luce Giard (red.), Michel Certeau, Paris 1987,202. Ook verschenen
in PS 639-650.
5
Edith Wyschogrod, IV. Crossover Dreams, in Edith Wyschogrod (red.),On Deconstructing Theology. A
Symposium on Erring: A Postmodern A/Theology, in Journal Ofthe /tmencan Academy OfReligion 54
(1986) 543.
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een Dionysische verlossingsleer aanbiedt, als iemand die een grootse en meeslepende 'oplossing' geeft voor alle bestaanstragiek en 'ongelukkig bewustzijn' (de Nietzsche van Erring) of als iemand die met zijn thema's 'dood van God', 'eeuwige wederkeer' en 'amorfati' juist problemen stelt waar Nietzsche zelf allerminst helemaal

geloofwaardig uitkomt en waarover verder moet worden gedacht. Dat laatste is meer
de Nietzsche van Derrida. Derrida's herhaling van Nietzsche is een herhaling met
een verschil.6 Hij is van mening dat een pure 'omkering van het Platonisme' en een
thuiskomst in het 'zuiver Dionysische', Als Nietzsche daar zdlf al op uit zou zijn
geweest, in elk geval een onmogelijkheid is.7 Taylor lijkt in Erring niettemin werkelijk te dromen van een definitieve omkering, van een absolute ketterij, van zuivere
heterodoxie. Wat levert dit op? Taylor is er duidelijk over: 'Nonsens . . . Bulshit!
Inversie . . . perversie... subversie: het heilige dat profaan wordt en het profane dat
heilig wordt.' [ER 165]
Alleen al uit deze innerlijke drang tot het profaniseren van het heilige, tot 'dialectische omkeringen' en 'verzoeningen der tegendelen', blijkt dat Erring nog steeds
bevangen is door een enigszins oneigenlijke Hegeliaans dialectische geest. Weliswaar stelt Taylor Hegels en Altizers Paradise Now geloof (lees aanwezigheidsmetafysica in de vorm van het geloof in een timeless presence) onder kritiek, maar op de
beslissende momenten valt hij weer terug in zijn Paradise Now geloof, deze keer in
de eindigheidfilosofische vorm van Nietzsche. Ook theo-esthetische 'hogepriesters
van Dionysos', stelt hij in 66n van zijn latere opstellen, kunnen in de illusie verkeren
dat er een weg zou zijn naar een verloren onmiddellijkheid en 'eerste oorsprong
waar alle differenties overwonnen zijn'. [AR 78]
Deze Nietzscheaans-Dionysische 'destructief reconstructieve illusie' is in mijn
ogen de drijvende kracht die Erring heeft voortgebracht. Altizer heeft gelijk in zijn
commentaar op het boek. Erring ademt de sfeer (voor een deel soms tegen Taylors
intenties in) van Altizers theo-filosofische endgame, van Altizers apocalyptiek, van
Altizers dialectische 'omkering van de omkering', een omkering uitgevoerd door
een visionair-esthetische, volstrekt geseculariseerde, buitenkerkelijke, tot Nietzsche
bekeerde 'heilige der laatste dagen'. Wellicht, durft Altizer dan ook te vooronderstellen, gaat het in Erring om 'de overwinning van de theologie van het Woord' en
om 'een overwinning van de academie op de kerk'.8 Taylor stelt immers zelf: Erring
was to have ended it all ...'. IAR 291

Wanneer Derrida bijvoorbeeld Nietzsches fulmineren tegen de vriendschap, de democratie, moderne
ideeen, het feminisme en het christendom bespreekt, loopt dit steeds weer uit op 'een radicalisering of
hyperbolisenng van de eisen en de aansporingen daarvan.' Zie: Rob Moolenaar, Opschorten,
contesteren, openbreken. Jacques Derrida's pleidooi voor een nieuwe Internationale, in Theo de Wit,
Henk Manschot, Sohdariteit. Filosotische kntiek, ethiek en polin'ek, Amsterdam 1999, 261-262, 270
noot 33. In het volgende hoofdstuk geef ik daar een voorbeeld van: Derrida's kritiek op een bepaald
soort christelijke offertheologie die uitloopt op een pleidooi voor radicale vergevingsgezindheid.
7 van der Sijde, Het literaire expenment a.w., 148 e.v., 268 e.v. Vergelijk ook deze opmerking uit
Derrida's opstel over Artaud, Le thtdtre de la cruaut6 et la cldture de la reprdsentation, waarin hij
Artauds verlangen naar het zuiver Dionysische fascinerend zegt te vinden en tegelijk ook bekritiseert:
'Wanneer men een zuiverheid in het begrip van de differentie wil invoeren, dan reduceert men dit
begrip tot differentieloosheid en tot volle aanwezigheid' (presence pleine). ED 366. Ik kom hier op
terug in paragmaf 4.3.3 van dit hoofdstuk.
' Thomas J.J. Altizer, I.The Triumph of The Theology of the Word, in Wyschogrod (red.), On
6

Deconstructing Theology, a.w., 528.
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De A/theology in Erring is, meent Altizer, een poging tot synthese van Hegel,
Kierkegaard en Nietzsche, waartoe 'de contemporaine deconstructivistische taal van
Derrida wordt gebruikt'. Taylor stemt min of meer in met deze omschrijving.9 Erring is merkwaardig genoeg bedoeld als een uitweg uit Taylors theologische Kierkegaard-Hegel impasse die tevoren al eens met Hegel was beslecht. De impasse
keert echter t6ch weer terug en wordt nu overwonnen met behulp van Nietzsche.
Anders dan goedwillende en kwaadwillende commentatoren suggereren, neemt
Taylor in Erring het denken van Derrida niet over, want hij identificeert Derrida met
een sterk door Altizers God-is-dood theologie ingekleurde Hegeliaanse Nietzscheinterpretatie en mist daarmee nagenoeg het beslissende en het eigene van het alteriteits-thema waarom het in Derrida's differentiefilosofie zelf gaat." Hij gebruikt
bepaalde aspecten van Derrida en 'deconstrueert de deconstructie' ter realisering van
een eigen project: een 'middenweg' vinden tussen Kierkegaard en Hegel met behulp
van Nietzsche. [ER 11 ]
In Erring wordt een vertaling gemaakt tussen Derrida en 66n nogal radicale en
letterlijk eenzijdige theologisch bron: de God-is-dood theologie van Altizer, terwijl
alle andere theologie met Nietzscheaans militant secularistisch 'opgetrokken neus'
soeverein genegeerd wordt, in de alledaagse betekenis van dat woord: geen serieuze
aandacht waardig wordt geacht. Taylor ontpopt zich als een omgekeerde Karl Barth.
Het definitieve gelijk van alle zijn heeft zich geopenbaard in de filosofie van Nietzsche. Erring is een Hegeliaans/Nietzscheaanse affirmatie van de 'eeuwige wederkeer der dingen' waarbinnen een permanent integlay tussen tijd en eeuwigheid
plaatsvindt, waarmee alles wat gans anders wordt geacht radicaal ter discussie wordt
gesteld en waarin elk spoor van zuivere transcendentie wordt uitgewist. Everything
goes. everything comes back; eternally rolls the wheel of being. IER 1141
In de voetsporen van Altizer en Nietzsche houdt de 'vrije geest' Taylor zich bij
voorbaat verre van abjecte relicten uit het verleden zoals kerk. traditie en kerkelijk
geengageerde theologie. En omdat hij Derrida vanuit een volstrekt relativistisch en
reductionistisch interpretatiekader leest, dringt Taylor aan Derrida een traditievijandige God-is-dood these op. Derrida's deconstructiefilosofie is evenwel een d(0'erentiefilosofie, geen deconstruction, geen 'nihilisering' van elke ordening en traditie,
geen Nietzscheaans perspectivisme, relativisme, scepticisme, nihilisme of 'omgekeerd platonisme', geen 'afbraak' (ddmolition). [GR 21] Ja, deconstructie is volgens
Derrida, in weerwil van wat Taylor en de goegemeente der Nietzscheaanse deconstructors ervan gemaakt hebben in de jaren tachtig, geen destructie, geen dimolition
11
nietzscheenne.

9

Taylors eigen bijdrage aan het symposium over Erring, V. Masking: Domino Effect, in Wyschogrod
(red.), On Deconstructing Theology, a.w.,555.
'o
Leddy Karelse bijvoorbeeld stelt dat de filosofie van Derrida een 'vrolijke wetenschap' zou zijn en dat
zijn filosofie in Erring 'centraal' zou staan. Karelse, Dwalen, a.w., 29. Taylor zegt zelf uitdrukkelijk
dat het hem in Erring om een deconstructie van Derrida's deconstructie gaat. ER 11. Terecht, want
zoals ik in dit hoofdstuk zal laten zien gebruikt hij de taal van Derrida om zijn eigen God-is-dood
project te vervolmaken. Zie ook mijn opmerkingen over de Derrida-receptie in de theologie in
paragraaf 0.2 van de inleiding bij deze studie.
" Vergelijk: 'Entre autre choses, je souhaitais traduire et adapter A mon propos les mots heideggeriens de
'
Destruktion' ou de 'Abbau'. Tous les deux signifiaient dans ce contexte une optration portant sur la
structure ou l'architecture traditionnelle des concepts fondateurs de l'ontologie ou de la m6taphysique
occidentale. Mais en fran ais le terme « ddconstruction » impliquait trop visiblement une annihilation,
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Erring is juist w61 een proeve van Nietzscheaanse destructie van de theologie en
daarmee tegelijk ook ddmolition van het denken van Derrida. In de Verenigde Staten
heeft Derrida school gemaakt als neo-Nietzscheaan, als secularizing deconstructor
en Taylor heeft met het publiceren van Erring krachtig bijgedragen aan de verspreiding van deze misinterpretatie. Taylor schaart zich in Erring in de rijen van degenen
die menen dat Derrida slechts een klus van Nietzsche wil afmaken: de oude God van
het christendom volstrekt uit de weg ruimen.
In dit hoofdstuk wil ik de opvatting weerleggen dat Erring een geloofwaardige
'theologische vertaling' is van de filosofie van Derrida. Ik zal laten zien dat de door
de God-is-dood theologie ingegeven implicaties die Taylor in Erring aan het denken
van Derrida opdringt:

1. weinig van doen hebben met de kritische en ethische kern van de differentiethematiek waar het Derrida zelf om te doen is;
2.
een voortzetting behelzen van Taylors eigen secularistische programma definitief af te rekenen met kerk, traditie en orthodoxie dat niet noodzakelijk in
het verlengde ligt van het denken van Derrida;
3. daarom een slechte bron vormen om de vraag naar de betekenis van het denken van Derrida voor de theologie aan de orde te stellen, tenzij men een
voorbeeld zoekt hoe men dit beter niet kan doen.
Dat is forse kritiek, doch voor een decl ontleen ik deze aan het latere werk van Tar
lor zelf. Immers: Erring was to have ended it all but it has not. [AR 29]
Ik begin dit hoofdstuk met een reconstructie van Taylors breuk met zijn Hegeliaanse 'ontologie van het relativisme' en zijn overgang naar zijn Nietzscheaanse
God-is-dood a/theologie. Dit lijkt een grote breuk, maar is dat bij nader inzien niet.
Ik zal laten zien dat Taylor Derrida leest vanuit zijn door Altizers God-is-dood theologie ingekleurde ontologie van het relativisme en een interpretatie geeft van het
denken van Derrida die als exemplarisch kan gelden voor een bepaald soort Amerikaans deconstructivisme waarin deconstructie met Nietzscheaans ultra-transgressief
tekstinterpreteren 'met de hamer' wordt geYdentificeerd.
Ik reconstrueer hier dus de basisaxiomatiek waarmee Erring als Deconstructionist
Manifesto geconcipieerd is. Deze is allerminst, zal ik betogen, een kopie van het
denken van Derrida. Vervolgens las ik een Derrida-excursie in, waarin ik enige
denkfiguren uit het vroege werk van Derrida toelicht, waarvan Taylor in Erring
gebruik maakt. Ik geef deze schets om vervolgens aan te kunnen tonen dat Taylor
Derrida in Erring werkelijk reductionistisch en vanuit zeer eigen veronderstellingen
'binnenhaalt', 'recontextualiseert' en 'inkadert'. Ik geef een kort overzicht van de
opbouw en inhoud van Erring waarin ik dit laat zien.
Als Erring geen vertaling is van het denken van Derrida, wat is het dan wel? Deze vraag beantwoord ik aan het slot van dit hoofdstuk. Ik geef alvast een indicatie
wat mijn conclusie zal zijn. Erring is geen zoektocht naar een 'midden' tussen Kierkegaard en Hegel, zoals Taylors zijn lezers voorschotelt. [ER 99] Het is een voortzetting van Taylors project een 'ontologie van het relativisme' te ontwikkelen, die
nu 'gemengd' Nietzscheaans-Hegeliaans wordt gelegitimeerd en waarin Derrida's
denken juist veeleer gezuiverd wordt van de Kierkegaardiaanse elementen die bij
une reduction ntgative plus proche de la « demolition » nietzschtenne, peut-etre, que de l'interprttation
heideggerienne ou du type de lecture que je proposais.' PS 388.
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hem inderdaad aanwezig zijn. Taylor poogt in Erring een absoluut perspectivisme
en estheticisme 'voorbij goed en kwaad' te legitimeren middels wat ik een neo12
pagane 'theo-esthetica van het chtonische' noem. Erring kun je daarorn een onngekeerde aanwezigheidsmetafysica noemen, exact datgene waar Derrida zich tegen
verzet, en een 'Grieks-heidens' estheticisme, waarvoor Kierkegaard reeds waarschuwde.
4.1 VAN HEGELS DUBBELE NEGATIVITEIT NAAR NIETZSCHES 'HEILIGE MIt-IEU'

De genese van Erring ligt eigenlijk al besloten in Taylors ontwerp van een 'ontologie van het relativisme' waarmee het vorige hoofdstuk eindigde. In het nog volledig
in de geest van Hegels en Altizers oneindigheidsmetafysica geschreven opstel The

Empty Mirror constateert Taylor al dat er 'een treffende gelijkenis' zou bestaan
tussen wat Derrida dij»ance noemt en 'wat theologen traditioneel God hebben
genoemd'. [DT 99] Taylor bedoelt daarmee vooral te zeggen: er is een grote gelijkenis tussen wat ik als Hegeliaanse God-is-dood theoloog God noem en wat Derrida
diffurance noemt. 'De di rence van De Saussure en de dij»ance van Derrida zijn
variaties op Hegels notie negativiteit.' [DT 100] We weten reeds wat Hegeliaanse
negativiteit is: het gefncarneerde Goddelijke woord 'zelve' dat in al wat is inwoont,
de differentiele en relationele matrix van identiteit en differentie.
Doch, bij Derrida vindt Talyor niet alleen Hegeliaanse elementen terug, maar ook
Kierkegaardiaanse. Op grond daarvan schreef hij hem aanvankelijk, hebben we in
het vorige hoofdstuk gezien, resoluut 'komisch ongelukkig bewustzijn' toe.13 Net als
Kierkegaard, Nietzsche en Heidegger gelooft Derrida er niets van dat Hegels 'arbeid
van het negatieve' onder universeel, voltooid en tijdloos weten gesubsumeerd zou
kunnen worden. Hij behoort tot degenen die lachen om filosofen of theologen,

waarvan Taylor er zelf 66n was, 'die klaar willen zijn met de tijd, voordat de tijd

klaar is met hen' [AL 295]
Het wordt Taylors prangende vraag hoe Hegeliaanse en niet-Hegeliaanse elementen zich bij Derrida tot elkaar verhouden en hoe hij ze exact op elkaar betrekt.
Deconstruction: What's the dijferenee? luidt dan ook de titel van een belangrijk
overgangsartikel van Taylor uit 1983. Daarin meent hij een grote ontdekking te
doen: tussen Hegel en Kierkegaard bevindt zich een door Derrida en de literaire
Deconstruction vertolkte Nietzscheaanse 'middenpositie' die de sacrale heilsgrond
zal gaan vormen van de in Erring gepropageerde a/theologische, voltooid nihilistische, verlossingsleer.

Taylor koppelt zijn relativistische ontologie steeds aan een epistemologie, aan een
filosofie en dialectiek over de grondslagen van het interpreteren die bedoeld is als
een soort 'fundamentaal-onto-theo-logie'. Deze 'theologie' zal in Erring extreem
Nietzscheaans transgressief worden en a/theologie gaan heten.
Taylor was al, hebben we gezien, dialectisch aufhebend in gesprek getreden met
Derrida en het deconstructivisme. Deze werden geduid als de 'postmoderne' terugkeer van Nietzsches vrolijke perspectivistische wetenschap. Taylor houdt onverminderd vast aan deze interpretatie, maar zijn waardering ervan verandert. Hij blijft zijn
relativistische onto-theo-logie trouw, maar het Hegeliaanse absolute relativisme
'z Chtonisch, ontleend aan het Griekse chionos, kan vertaald worden met aardnatuur.
u Zie paragraaf 3.4.3.3
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wordt vervangen door precies dit Nietzscheaanse perspectivistisch relativisme dat
hij aanvankelijk bestreed. In zijn idealistische periode was Nietzsches Dionysische
verlossingsleer (toen nog komisch bewustzijn geheten) voorportaal tot echte en
volledige gerealiseerde Hegeliaans (zelf)aanwezigheid. Nu dit een niet-realiseerbare
wensdroom blijkt te zijn, wordt Hegels speculatief dialectische optie voorportaal tot
een perspectivistisch 'Dionysisch christendom waarin betekenis niet is vastgelegd,
maar altijd nieuw is en altijd veranderend.' Een frase die niet ontleend is aan Derrida
of Nietzsche, maar die Taylor overneemt van de Amerikaanse Freudiaanse Niez14
scheaan en jaren zestig revolutionair van verbeeldingskracht: Norman 0. Brown.
[TV 75]
Taylor is en blijft relativist. Zodra mogelijkheid 66n afvalt (Hegeliaans absoluut
relativisme) valt hij terug op mogelijkheid twee: Nietzscheaans perspectivistisch
relativisme. Dat wordt nummer 66n in de in Erring uitgewerkte a/theologie. Deze
moet voortaan religieus-esthetische redemption gaan bieden om het 'ongelukkige
bewustzijn' tegen te gaan. Deze moet, om een term van Nietzsche te gebruiken uit
Die frohliche Wissenschaft, het Pathos des Umsonst te boven komen en de treurige
melancholie tegengaan (die Hegel al beschreef) wanneer onderkend moet worden
dat de transcendente God van weleer dood is en het zelf, in Zijn kielzog, net zo goed
de ondergang tegemoet is gespoed. 15

4.1.1 Gelui van de doodskiok voor Hegel

Taylor is ronduit opgetogen over Derrida's opmerking dat 'we nooit klaar zullen zijn
met het lezen en herlezen van Hegel'.16 [DW 391 ER 5] Doch, Taylor is niet naYef.
Wanneer Derrida Hegel herleest, gaat het om een herhaling met een verschil. Net als
Kierkegaard parodieert Derrida Hegel graag.
Met name Derrida's Glas (1974) moet wat dit betreft grote indruk op Taylor gemaakt hebben. Taylors Kehre zet zich pas echt door, zodra deze merkwaardige publicatie met de zonderlinge titel, 'Gelui van de doodsklok', in zijn literatuurverwijzingen verschijnt. Het gaat over Hegel en begint midden in een onvoltooide zin:
...quoi du reste aujourd'hui, pour nous, ici, maintenant, d'un Hegel? Taylor voegt
er op eigen gezag aan toe (et d'un Kierkegaard. ..). \DT xvii] Het eindigt eveneens
midden in een zin: Aujourd'hui, ici, maintenant, le ddbride de ... Het wat formaat
betreft afwijkende boek (25 x 25 cm) van 300 bladzijden is ingedeeld in kolommen.
Er wordt gewerkt met diverse lettertypen en verschillende lettergroottes. Voetnoten,
hoofdstukken, tussenkopjes, inhoudsopgave ontbreken. Consequently, thejoke is on
Derrida in een schier dubbelzinnige tekst vol dubbele bodems, stijlveranderingen,
woordspelingen, citaten, interne relaties, kruisingen en genrevermengingen, die
letterlijk en figuurlijk op verschillende wijzen gelezen kan worden. De linkerkolom
is afzonderlijk leesbaar, de rechterkolom ook, maar van links naar rechts springen is
eveneens mogelijk. De actieve lezer kan er zelf zijn eigen vondsten in doen waarvan

14 Taylor citeert Norman 0. Brown, Love's Body,New York 1968,165.
15 Nietzsche, Die frohliche Wissenschaft, KSA 3 347.
'6 De cursivering is van mij. Dit citaat van Derrida gaat bij Taylor als een soort 'mantra' functioneren:
'Nous n'en aurons jamais fini avec la lecture ou la relecture du texte htgtlien et, d'une certaine
maniere, je ne fais rien d'autre que d'essayer de m'expliquer sur ce point. Je crois en effet que le texte
de Hegel est ntcessairement fissurt; qu'il est plus et autre chose que la c16ture circulaire de sa rei,rdsentation.' PO 103.
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het niet zeker is of het een vondst is of door Derrida 'bedoeld' is. De meerzinnigheid
ervan is georganiseerde chaos en zet aan tot nauwkeurig lezen. Samenvatten, terugbrengen tot de kern, is definitief onmogelijk gemaakt (iets wat volgens Derrida geldt
voor elke tekst). Het woordenboek (Littre) duikt erin op, etymologieen worden gegeven, ter wille van de begripsbepaling die meteen ook een begripsverstrooiing is,
omdat lexicale gegevens altijd doorverwijzingen zijn. Op elke pagina heeft elk
tekstgedeelte een context maar die context is tevens ongrijpbaar, waardoor ruimte
ontstaat voor de meest onverwachte dwarsverbindingen en relaties. Het onthutsende
van Derrida's denken is: aan 'taaltoevalligheden' kunnen plotseling betekenissen
17
ontleend worden.
De kolom links volgt nauwgezet en precies een spoor van Hegel, de filosoof van
de absolute Geest, toegespitst op het vraagstuk hoe hij de familie en het gezin opvat.
Daarin verschijnen citaten uit en vertalingen van Hegels Rechts- und Smatsphilosophie, maar ook passages die Taylor graag citeert. Niet alleen uit de Phanomenologie maar ook uit het vroege Der Geist des Christentums und sein Schicksal, over 'de
lelijke jood' Abraham waarmee Derrida, eigenlijk zonder al te veel commentaar,
Hegels antisemitische 'toon' te kijk zet. Dezelfde 'anti-joodse toon' dus waar Taylor
aanvankelijk nagenoeg 'overheen las'.18
Duidelijk wordt dat de figuur van de Atdhebung een erotisch familiale voorgeschiedenis heeft. Het ideaal van de seksuele onschuld en neutraliteit in Hegels dialectiek wordt blootgelegd middels een seksualisering van de textualiteit en een
tekstualisering van de seksualiteit. De kolom rechts, naast de stukken links over de
rechtsfilosofie, volgt de geschriften van de dief en homoseksueel Jean Genet. Wat de

linkerhand inschrijft, wordt gevolgd door een ontwrichtende beweging van de rechterhand. Je wordt gedwongen scheel te lezen. Edn voorbeeld: terwijl de dialectiek
links op weg is naar de overwinning op alles wat uitschot is, worden rechts teksten
geciteerd waarin de criminele onderklasse van de samenleving verheerlijkt wordt.
Rechts worden onverwachte relaties gelegd tussen Hegels uitgesproken voorkeur
voor familie en gezin en zijn paternalisme, zijn fascinatie voor de heilige familie,
zijn interesse voor onbevlekte ontvangenis en zijn eigen werkelijke biografische
familierelaties, liefdesverhoudingen en zijn onwettige zoon. Rechts wordt de bespreking van Genet onderbroken met opmerkingen over het literaire belang van
eigennamen en handtekeningen, de structuur van double binds, de deconstructie van
de klassieke tekentheorie en de betekenis verstrooiende werking van etymologieen.
Het effect van het geheel is een lachwekkende en ontredderende ontwrichting van de
onvermijdelijkheid van Hegels vermeend noodzakelijke denkconclusies.

" Ik maak hier gebruik van Samuel Usselings typering van Glas uit zijn overzicht van het oeuvre van de
vroege Den'ida in Egide Berns, e.a. (red.), Denken in Pards. Lacan, Foucault, Althusser en Derrida,
Alphen aan den Run 1977, 236-240.
" Precies Hegels uitleg van het offer van Abraham in Der Geist des Christentums und sein Schicksal
heeft immers als uitgangspunt gediend voor Taylors depreciatie van Kierkegaards en Kants lelijke
'joodse' religi«s) van het 'ongelukkige bewustzijn'. Zie paragraaf 2.1 van deze studie.
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Taylor noemt Glas 'Derrida's meest moeilijke en meest briljante tekst.' [DW
391] De gelijkenis met Kierkegaard moet zich opgedrongen hebben: Hegels rationalisme wordt ironisch op de huid gezeten, wordt herhaald, om de mislukking ervan
uit zichzelf tevoorschijn te laten komen. 'De lezing en herlezing van Hegel zijn
natuurlijk niet onschuldig; zij zijn noodzakelijk transgressief. Op een wijze die niet
van Kierkegaard verschilt onderwerpt Derrida Hegels systematische denken aan een
zorgvuldig onderzoek en aan een strenge, ofschoon vaak ironische en speelse (playful) kritiek.' [DW 391]
Toch meent Taylor dat het Derrida niet om een 'oppervlakkige afwijzing of verwerping van Hegels inzichten' gaat. Taylor verwijst naar een opmerking van Derrida
uit De la grammatologie: 'De horizon van het absolute weten is de uitwissing van
het schrift in de logos, de terugname van het spoor in de parousie, het opnieuw toeeigenen van de differentie, de vervulling van wat ik elders de meta»ica van het
eigenli/ke (metaphysique du propre) heb genoemd. En tock al wat Hegel binnen
deze horizon gedacht heeft, alles, behalve de eschatologie, zou misschien herlezen
kunnen worden als een meditatie over het schrift. Hegel is ook de denker van de niet
(tot identiteit) terug te brengen differentie (de la d((»ence irrdductible). ' [GR 41]
Taylor voegt toe: 'Alles, dat is te zeggen, "behalve de eschatologie...", de Hegel die
ook de denker is van de niet tot identiteit terug te brengen differentie, is een Hegel
die gelezen of mislezen is door Kierkegaard. Derrida's aanval op de eschatologie en
de daaraan gerelateerde kritiek op voltooiing hervat Kierkegaards aanval op Hegels
eeuwig presente Logos en Kierkegaards kritiek op Hegeliaanse resultaten.' [DW
391]

4.1.2 Taylors Amerikaans-deconstructivistische interpretatie van Derrida
Zo is het, maar wie vervolgens een expos6 over de passie van Kierkegaard en Derrida voor de grens, de alteriteit, het gans andere en 'de wond van de rede in het hart
van de rede' verwacht zou hebben, komt bedrogen uit. Het is net alsof Taylor de
consequenties van zijn ontdekking van de verwantschap tussen Kierkegaard en Derrida tegelijk moet onderkennen en ontkennen. Wanneer hij op de overeenkomst
tussen Derrida en Kierkegaard wijst, wordt Nietzsche ten tonele gevoerd als een
bemiddelende instantie om deze ontdekking weer af te zwakken.
Waarom deze ambivalentie? De voortgang van Taylors relativistischimmanentistisch project om de volstrekte alteriteit, de Gans andere God van Kierkegaard, uit de weg te mimen, moet gered worden. Dit karwei hoopt Taylor vanaf nu
te klaren door twee klippen te omzeilen: enerzijds moet Kierkegaards dwalen in het
aangezicht van een onophefbare alteriteit geelimineerd blijven. Anderzijds moeten
Hegels 'extravagante claims op een absoluut weten' [ER 98-99] gecorrigeerd worden, middels een nieuwe Hegelinterpretatie die de mogelijkheid van het absolute
weten ontkent, maar die blijft vasthouden aan Hegels relationeel-relativistische differentiebegrip (niet is zicllzelf op en door zicllzelf en tenslotte is alles onderdeel van
hetzelfde intern gedifferentieerde geheel) en die niet uitloopt op een wanhopig 'ongelukkig bewustzijn' Een sleutelpassage uit Erring is deze:
'Hoewel hij de mogelijkheid van het absolute weten ontkent bewaart Nietzsche
Hegels revolutionaire erkenning van het vitale belang van de relaties die al wat is en
niet is verbinden en scheiden. De analyse van het interpreteren die is voortgekomen
uit Nietzsches leer van de wil tot macht heeft de weg bereid voor Derrida's notie
ecriture. Wanneer Derrida door Hegel, Kierkegaard en Nietzsche gelezen wordt,
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wijst hij aan de deconstructie van de theologie voorbij in de richting van een deconstructieve a/theologie.' [ER 99] Kierkegaard en Hegel worden als het ware met
behulp van Nietzsche tegen elkaar uitgespeeld. Hegel wordt met behulp van Kierkegaard en Nietzsche beroofd van zijn absolute kennispretentie en Kierkegaard wordt
met Hegel en Nietzsche beroofd van zijn volstrekte transcendentie, alteriteit en gans
andere God. Deze 'tussenpositie' tussen Hegel en Kierkegaard wordt door Taylor
geYdentificeerd met de perspectivistisch relativistische 'ontologie' van Nietzsche, en
deze 'relativistische ontologie' wordt op haar beurt weer geidentificeerd met de
differentiefilosofie van Derrida. Binnen Taylors nieuwe ontologie van het relativisme 'zonder Hegeliaanse eschatologie' (en teleologie) moet Nietzsches Dionysische
verlossingsleer van het amor fati (het voorbehoudloze 'ja' op de eeuwige wederkeer
der dingen zonder richting, doel, oorsprong en diepte) voortaan Taylors Hegeliaanse
doel realiseren: de opheffing van het ongelukkige bewustzijn verwezenlijken.
If one does not give a damn about difference, one does not give a damn about
anything, verzekert Taylor zijn lezers. [DW 401] Maar wat verstaat hij in zijn voltooid nihilistische periode onder 'differentie'? Over welke differentie spreekt hij
precies wanneer hij opmerkt dat er een 'treffende gelijkenis' zou bestaan tussen wat

Derrida d(#France, dcriture of texte noemt en wat Hegel onder God en negativiteit
verstaat?

Het kan niet gaan om Kierkegaards gans andere alteriteit ab extra, want die moet
juist

aufgehoben worden of blijven. Taylor bedoelt dat er een gelijkenis zou bestaan

tussen Derrida en de immanent-relativistische differenties' uit zijn ontolo-theologie van het relativisme. Taylor gebruikt Derrida om zijn wereldproces-idealisme
'om te bouwen' waartoe Derrida's 'begrippen' in zijn relativistische ontologie wordt
'

'ingebouwd'.
Het probleem is evenwel dat Derrida zdlf uitdrukkelijk afstand neemt van het relativisme en geen puur immanent differentiebegrip aanhangt. Derrida is geen relativist, maar juist - hebben we in de inleiding bij deze studie reeds gezien - op zoek
naar wat waarheid mogelijk maakt iii faut la vlrit€). Weliswaar stel Derrida dat alle
kennis en betekenis contextueel is en dat de enig ware context van een tekst of een
betekeniselement nooit helemaal afgebakend kan worden, maar hij heeft daarmee
precies geen postmoderne variant op het relativisme laat staan 'nihilisme' op het
oog. Cette pensue du contextualisme en tant que tel n'est pas un relativisme, avec
19
tout ce qu'on peut parfois lui associer (scepticisme, empirisme, voire nihilisme).
Derrida's contextualisme en differentiebegrip is geen Nietzscheaans of Hegeliaans
relativisme, maar houdt 'een zich voorbereiden op de komst van het andere' in
waarbij niet alleen op Hegel en Nietzsche wordt teruggegrepen maar net zo goed op
fenomenologische elementen uit het denken 20van Husserl en op het sterk ethisch
georienteerde denken van Emmanuel Levinas.
'Als de differentie je geen zier kan schelen, kan niets je een zier schelen', inderdaad. Maar wie goed kijkt ziet dat Taylor een bepaald differentiebegrip bij voorbaat
reeds onder de mat veegt, wanneer hij het denken van Derrida wil integreren in zijn
bijgestelde en omgewerkte ontologie van het relativisme zonder Hegeliaanse escha19 Jacques Derrida, Limited Inc., Paris 1990, 252. Zie ook deze opmerking op dezelfde bladzijde:
'D'abord parce que Husserl l'a mieux montrt que quiconque, le relativisme comme tous ses
succd(lands, reste une position philosophique qui se contredit elle-mtme.'

20 Ik kom hier zo aanstonds op terug in paragraaf 4.2.
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tologie of resultaat. Sterker nog: Taylor wendt zich tot een immanent Hegeliaans/Nietzscheaans differentiebegrip om andern:mal Kierkegaards differentiebegrip
van de volstrekte transcendentie (lees ongelukkig bewustzijn) op te kunnen heffen.
4.1.2.1 Heteromorfe en heterogene dijferentie
In Against Ethics maakt Caputo een onderscheid tussen 'heteromorfe differentie' en
'heterogene differentie'. [AE 53-62] Dit onderscheid kan hier enige helderheid
brengen. Wat Taylor in zijn voltooid nihilistische periode 'niet reduceerbare differentie' noemt, noemt Caputo 'heteromorfe differentie'. Caputo verwijst daarmee
naar Nietzsches omschrijving van de wereld als 'een monster van energie, zonder
begin en zonder einde' en 'zonder externe oorzaak'. Differentie heeft hier de betekenis van een cyclische eeuwig terugkerende diversitas, verscheidenheid, gevarieerdheid, een bonte schakering van zelfgegenereerde en zelfontladende krachten.
Differentie is hier de diversitas binnen de eeuwige terugkeer van het wereldspel als
krachtenspel - een spel waarbinnen een strijdige veelheid van krachten werkzaam is,
die nimmer tot stilstand kan worden gebracht en die niet getotaliseerd kan worden
binnen een absoluut weten. Het gaat dan om een wereldimmanent zelfgenererend
krachtenspel dat uit een strijdige, chaotische, pluraliteit aan differenties bestaat maar
waar naar de aard der zaak niets buiten kan vallen, waarin alle actie ab intra gebeurt.
Er is echter ook een andere differentie, wat Caputo 'heteronome differentie
noemt', die ab extra komt, waarin heteros geen krachtenspel-immanente menigvuldigheid is, maar een op de immanente orde inbrekende alteriteit. Omdat deze heteronome differentie ab extra komt, is zij nagenoeg het zuivere tegendeel van de heteromorfe differentie. Deze heteronome differentie beweegt zich in elk geval in de
tegenovergestelde richting. Zij is minder Grieks, minder .#Ohlich en heeft serieuze
joodse, Levinassiaanse, Kantiaanse en Kierkegaardiaanse kenmerken. Deze differentie leidt niet, zoals bij Nietzsches amorfati, tot een estheticistische affirmatie en
sublimering van de eigen instincten en driften aan gene zijde van goed en kwaad,
maar confronteert het individu met de A/ander, vraagt om een wegcijferen van het
zelf ten dienste van de/het A/ander(e). Deze heteronome differentie is een verplichtende differentie, geen 'triomf van de wil', maar openheid voor een boodschap

waarom ik zelf niet heb gevraagd. De heteronome differentie vraagt om een antwoord, legt verantwoordelijkheid op en maakt dat wij ons hoofd buigen.
De heteronome differentie sticht vroomheid, maakt ons toegewijd. Hegels absoluut idealistische totaliseren van het weten wordt hier met van binnenuit vernietigd,
door middel van een niet te beheersen permanente verstrooiing van heterogene
krachten, die binnen en door het Hegeliaanse systeem nooit in de hand gehouden
kan worden. Integendeel, de totaliteit (van het weten) wordt hier van buitenaf verstoord door een inbreuk van het niet te omvatten A/ander(e), het tout autre dat de
orde van hetzelfde interrumpeert, opschort en in verwarring brengt, zonder dat hetzelfde en het andere zich in een harmonische eenheid kunnen terugplooien, dat wil
zeggen, aufgehoben kunnen worden in een hogere identiteit. In beide gevallen is

sprake van een blokkade van het Hegeliaanse absolute weten. Maar bij de heteromorfe differentie gaat het om eruptieve breuk van binnenuit, terwijl het bij de heteronome differentie om iets exorbitants gaat (om iets wat buiten de 'baan' of'cirkel'
ligt van het speculatief-anticipeerbare) om een disruptieve breuk van buitenaf, die de
zelfuitgestippelde koers van de zelfverwerkelijking van de Geest in, door en met het
eigen andere uit koers brengt en doet haperen.
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Het is niet moeilijk om in dit onderscheid tussen de heteromorfe en heteronome
differentie het verschil terug te zien tussen enerzijds Hegels en Nietzsches 'immanentistische relativisme' ab intra en anderzijds Kierkegaard alteriteit ab extra. In
zijn voltooid nihilistische periode interpreteert Taylor Derrida consequent eenzijdig
en derhalve reductionistisch in het verlengde van slechts (of voornamelijk?) een
Nietzscheaans-Hegeliaans immanentistisch relativisme, als een filosoof dus van de
heteromode di#erentie, die de heteronome d(#erentie van 'het ongelukkige bewustzijn' ook nog eens zou willen 'opheffen'.
Daarin gaat de kern van Taylors misinterpretatie van Derrida schuil. Want bij
Derrida komen, op een complexe en paradoxale manier, beide differenties aan de
orde, zonder dat hij erop uit is het verschil tussen deze twee

voorgoed en definitief

op te heffen. Derrida zoekt naar een verhouding, ditfurance, tussen deze twee niet te
verzoenen tegendelen. Hij is, stelt Caputo, een enigszins oneigenlijke en ambigue
'Dionysische rabbi' of 'rabbijnse Dionysos' ergens op de wankele en onbeslisbare
grens tussen onvoorwaardelijke religieuze vroomheid en radicale hermeneutische
achterdocht, tussen ernst en spot, tussen gehoorzaamheid aan een verplichting en
een alles relativerende Dionysische schaterlach. [AE 62-68]
Op deze sh(fty, wankelende en aarzelende grens, wringt het permanent. Anders
gezegd, het gaat hier niet om een essentialistische oppositie, maar om een disjunctieve conjunctie of conjunctieve disjunctie, om twee disposities die elkaar veronderstellen, op elkaar inwerken, maar die nooit zuiver van elkaar gescheiden kunnen
worden of, middels een fraaie Hegeliaanse Authebung, geheel en al kunnen worden
21
verzoend in een hogere, voorgoed helderheid brengende eenheid. Zuivere vroomheid die niet onderbroken wordt door een relativerende lach, wordt veel te ernstig,
monomaan, rechtlijnig, hard en meedogenloos. Liefde voor God en de naaste kan
genadeloos worden. En zuivere alles relativerende vrolijkheid voorbij alle goed en
kwaad, zonder verplichting tot de naaste dus, wordt zelfzuchtig, onverantwoordelijk,
dus eveneens hard en meedogenloos. Wij, in onze onzuivere sterfelijke staat, moeten
steeds kiezen en op zoek gaan naar momentane, geslaagde of minder geslaagde,
maar nooit helemaal perfecte 'tussenoplossingen' tussen de uitersten radicale
vroomheid en radicaal relativisme, zonder dat we kunnen ophouden telkens weer te
moeten kiezen en zonder dat we 66n van de twee uitersten tot dd enig ware houding
kunnen verheffen.22 We gedragen ons het meest verantwoordelijk wanneer we mssen vroomheid en relativering doen wat we gegeven de omstandigheden (menen te)
23
moeten doen.
4.1.2.2 Taylors keuze poor Nietzsches heteromorfe differentie
Taylor spreekt eveneens over een 'schuivende (shifty) middengrond', maar hij leest
Derrida aanvankelijk als een denker die, net zoals hij zelf, Kierkegaards heteronome
differentie zou willen uitbannen, als een Nietzscheaanse/Hegeliaanse relativist en
2' Ik kom hier op terug in paragraaf 4.2 van dit hoofdstuk.
22 Voor we het weten hebben we er weer een essentialistische oppositie van gemaakt, waarbij we 6tn van
de twee polen het definitieve alleenrecht willen gunnen. Derrida laat opposities graag 'hangen', ofwel
hij maakt hen 'onbeslisbaar' zonder de zin van het onderscheid overbodig te verklaren. Wat dit betreft
lijkt hij op Kierkegaard: we naderen de waarheid enigszins vanaf het moment dat we paradoxen en
aporieen moeten formuleren.
23 Ik kom hier nog op terug in hoofdstuk vij f van deze studie, wanneer ik de verhouding tussen religie en
ethiek bij Demla bespreek.
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perspectivist dus, die enerzijds de kracht van Kierkegaards kritiek op de afgeslotenheid en teleologie van Hegels systeem zou overnemen en anderzijds zou breken met
de 'misconceptie' die Kierkegaard heeft helpen verspreiden, namelijk dat Hegel een
abstracte identiteitsfilosoof is die de differenties geen recht zou doen. [DW 389]
Derrida onderkent eindelijk eens dat Hegel de differenties wel degelijk kent en
daar met recht aanspraak op kan maken. Hegels 'absolute relativisme' is ten onder
gegaan, maar het perspectivistisch relativistische alternatief dat Taylor ervoor in de
plaats stelt, lijkt er nog sterk op. Hij associeert 'deconstructie' met een relativisme
waarin het verschil met zijn eerdere Hegeliaanse relativisme letterlijk moeilijk te
vinden is. Vergelijk bijvoorbeeld deze definitie 'Omdat negativiteit de differentiele
matrix is van differentie en identiteit, kan differentie nooit tot identiteit gereduceerd
worden. Identiteit kan niet meer identiteit zonder differentie zijn, dan differentie
differentie kan zijn zonder identiteit. Wanneer hij zo gelezen (of mislezen) wordt,
wordt Hegel de denker van een niet te reduceren differentie.' [DW 399]
Ergo: Derrida houdt zich ergens op tussen Kierkegaard en Hegel. Nog eens een
greep uit de sleutelpassage uit Erring: 'De meest significante anticipatie van deze
schuivende (shi#y) middengrond tussen Kierkegaard en Hegel treft men aan in de
aforismen van Nietzsche. Hoewel hij de mogelijkheid van absoluut weten ontkent,
bewaart hij Hegels revolutionaire onderkenning van het vitale belang van relaties die
alles wat is en niet is binden en scheiden. De analyse van het interpreteren die voortkomt uit Nietzsches doctrine van de wil tot macht, maakt de weg vrij voor Derrida's
notie dcriture: [ER 99] Talyor maakt deze som: Hegel minus teleologie en resultaat
is bij Derrida terugkeerde Nietzscheaanse nieuwe waarden scheppende 'wil tot
macht' en perspectivistisch relativisme, waarin de heteromorfe differentie geaffirmeerd wordt ter uitbanning van every vestige Of transcendence en waarin Kierkegaards transcendente volstrekte alteriteit ab extra, de heteronome differentie dus,
geheel volgens het immanentistische wensbeeld van een tot in het extreme doorgetrokken God-is-dood theologie, actief 'verdelgd' wordt en wordt 'uitgewist'. Wat ik
hoofdstuk twee Taylors 'immanentistische inzet binnen de (wijsgerige) theologie'
heb genoemd, komt nu pas echt 'tot een hoogtepunt en eindpunt' De a/theologie kan
pas van succes spreken 'wanneer alle traditionele platoonse disjuncties overwonnen
zijn en de oude noumenale (boven)wereld volledig versmolten is met onze lagere
wereld'.
Taylor reduceert Derrida daarmee tot een soort buikspreker van z)n Hegeliaanse/Nietzscheaanse ontologie van het relativisme en citeert, om zijn gelijk te halen,
telkenmale het in het vorige hoofdstuk reeds genoemde en uit de genuanceerdere
context gehaalde citaat van Derrida uit La structure, le signe et lejeu, waarin Derrida beslist zou kiezen voor Nietzsches 'vrolijke affirmatie van het wereldspel en de
onschuld van het worden, de affirmatie van een wereld van tekens zonder gebrelg
zonder waarheid, zonder oorsprong die wordt aangeboden aan een actieve interpretatie.' [DW 402 ER 182] Taylor is in de voltooid nihilistische periode waarin hij
Erring schrijft euforisch over een keuze die Derrida nooit eenduidig gemaakt hee#.
Want nogmaals, Derrida stelt dat het niet simpelweg om een keuze zou kunnen gaan
tussen Nietzscheaanse 'vrolijke wetenschap' en 'logocentrisch interpreteren', maar
dat hun 'gemeenschappelijke grond' en hun difBrance moet worden gedacht. Taylor
geeft een miscitaat en een misinterpretatie waarin het genuanceerde denken van
Derrida versimpeld wordt, maar die canoniek is geworden binnen de gemeente van
de Amerikaanse nihilistische deconstructie.

178

Taylor smeedt het onderscheid van Derrida tussen 'Nietzscheaans vrolijk perspectivistisch interpreteren' en 'logocentrisch interpreteren' om tot een essentialistische tegenstelling Enerzijds hebben we de oude interpretatie van het interpreteren,
waarvan we nu eindelijk eens af moeten, de structuralistische, treurige, negatieve,
nostalgische, schuldige en Rousseauistische reactie op de onmogelijke zelfpresentie
en afwezigheid van een oorsprong. Anderzijds (hier komt de grote mantra uit Tar
lors vrolijk nihilistische periode en het fait primit(f van Erring) is er de deconstructieve Nietzscheaanse perspectivistische interpretatie, de vrolijke affirmatie van het
wereldspel, een affirmatie die zich van het permanente zoeken naar een oorsprong
afwendt, die 'de onschuld van het worden affirmeert' en 'het niet-centrum anders
duidt als een verlies van het centrum'. [DW 396] Taylor telt zijn zegeningen. Er zijn
dus twee soorten interpretaties, de achterhaalde en voortaan af te wijzen logocentrische interpretatie van de interpretatie en Deconstruction 's inte,pretation of interpretation, in de voorstelling van zaken van Taylor een toegepast neo-Nietzscheaans
perspectivisme in de vorm van een nieuwe tegendraadse, ultiem revolutionaire en
'anarchistische' methodiek van tekstkritiek waarvoor hij van nu af aan kiest.
Wat is het verschil tussen de twee? De logocentrische interpretatie gaat ervan uit
dat achter het spel van de verschijnselen een logos in de betekenis van dragende
grond schuilgaat, die de betekenissen constitueert. Zo'n grond, zo'n centrum, zo'n
'transcendentaal betekende' is er met, stelt Taylor: God is dood en zijn moderne
substituties, de mens, het zelf, of wat dan 0014 zijn eveneens ficties. De deconstructieve interpretatie van de interpretatie heeft deze logocentrische naiviteit achter zich
gelaten en beaamt volmondig: er is geen funderende toereikende grond onder de
woorden, alles is interpretatie, niet van een voorgegeven grond, maar van een interpretatie, die weer een interpretatie is van een interpretatie, die weer een interpretatie
is van een interpretatie, enfin, enzovoort. Voor Taylor zijn deze inzichten een variatie op Nietzsches perspectivistische en relativistische (Tatsachen gibt es nicht, nur
/nterpretationen) waarmee hij het 'komische bewustzijn' van de Deconstruction van
meet af aan in verband heeft gebracht. [DW 392]
4.1.2.3 Voorbij de hermeneutische tweespalt
Gebruik makend van deze nieuwe basisaxiomatiek neemt Taylor afscheid van wat ik
in het vorige hoofdstuk de 'hermeneutische tweespalt' uit zijn idealistische periode
heb genoemd. Er is geen permanent voortgaan of 'uitdijen' van het verstaan, er
wordt alleen steeds Anders geinterpreteerd. Met Nietzsche stelt Taylor nu dat de
eigenlijke vorm van de tijd de contingentie en de flux is en dat de lineaire of circulaire theo-esthetische verhaalschema's fictieve constructies zijn om de contingentie
en eindigheid van de mens en alle zijn te verdringen. [ER 68-73]
Hij mobiliseert Derrida's kritiek op de hermeneutiek van Gadamer en Ricoeur om
zijn voltooid nihilistsiche relativistische punten te scoren De hermeneutiek laat
volgens Derrida wel een zekere meerduidigheid van de tekst toe (Ricoeur spreekt
over polysdmie)24 maar deze wordt vervolgens toch weer beheersbaar, verzamelbaar,
totaliseerbaar gemaakt. Tegenover de notie polysdmie uit de hermeneutiek van Ricoeur plaatst Derrida de term dissiminatie (dissimination).25 [ER 1 18-120]
-

24

Paul Ricoeur, Le conjlit des inte,prutations. Essais d'hermdneutique, Paris 1969, 69 e.v.
25 Jacques Derrida, La disslmination, Paris 1972,294. Zie ook P062.
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Dat is de permanente verspreiding, verstrooiing, of uitzaaiing van telkens nieuwe
nooit uitputtend 'verzamelbare' betekenissen, die volgens Derrida ontstaat met de
dynamische werking van de taal als web van differenties zonder positieve termen. 26
Betekenissen ontstaan slechts binnen een talig of tekstueel veld van zich voortdurend verplaatsende 'inscripties', binnen contexten, verhalen of discoursen, die altijd
al 'aan mij vooraf begonnen zijn en die ervoor zorgen dat ik een subject zijn kan.
Subjectiviteit, identiteit en betekenis zijn afgeleid van 'de taal', 'de tekst' of de
'context'. En elke zin die we opschrijven of uitspreken in dit eindeloos doorgaande
talige verwijzingspel is onophoudelijk citeerbaar of herhaalbaar -zoals een Kierkegaardiaanse herhaling met een blijvend telkens terugkerend verschil. Elk afzonderlijk taalelement kan in een onuitputtelijke hoeveelheid van nieuwe contexten herhaald of geciteerd worden. Omdat de contexten de betekenis bepalen, kan een zin
een oneindige hoeveelheid nieuwe betekenissen krijgen en nooit op 66n enig ware
(aanwezige) betekenis worden vastgepind. Een taalteken of taalelement moet herhaalbaar zijn om hoe dan ook te kunnen betekenen en omdat deze reproduceerbaarheid of herhaalbaarheid een onderdeel is van de identiteit of de betekenis van het
taalteken is deze tegel(/k ook datgene wat die identiteit of de betekenis ervan verdeelt of weer splitst: Il n'y pas d'expurience de pure prdsence mais seulement des

chaines de marques difurentielies.27 IMA 3181
Onder andere met behulp van Derrida's term dissiminatie deconstrueert Taylor
zijn eigen grondslagenonderzoek van de hermeneutiek uit zijn modern idealistische
periode. In Erring bekritiseert hij bijvoorbeeld Ricoeurs ontwerp van narratieve
hermeneutiek en theologie, omdat daarin nog sporen aanwezig zijn van de Hegeliaans dialectische wil de tijd te bemeesteren en de contingentie of flux van de geschiedenis onder 66n gelijkblijvende noemer te verzamelen. Taylor filtert als het
ware de resten van zijn Hegeliaanse teleologische tijdsopvatting uit zijn ontologie
van het relativisme, door deze bloot te leggen bij de hermeneutici waar hij in zijn
idealistische periode wel brood in zag. [ER 62 e.v.]
Taylors kritiek op Ricoeur richt zich met name op diens onderscheid tussen 'de
episodische kant' van het verhaal en de 'configuratie' waarmee het verhaal tot een
samenhangend geheel wordt gebracht. Aan dit onderscheid liggen, stelt Ricoeur,
twee tijdsopvattingen ten grondslag, enerzijds, de tijd als wat gaat en komt en dus
26

Paul Moyaert geeft deze uitleg: 'Het betekenisproces is dus geen cumulatief gebeuren: het bestaat niet
eindeloze opstapeling van vroegere, nieuwe en toekomstige betekeniseffecten. De

in de

betekenisproductie cumuleert en verzamelt niet alleen, zoals een lexicon, maar veroorzaakt ook een
onvermijdelijk verlies van zin. Disseminatie staat hier tegenover polysemie. De semantische notie
'polysemie' veronderstelt immers een oorspronkelijke betekeniscorrelatie tussen een betekenaar en een
betekende, welke achteraf aangevuld en verrijkt wordt door nicuwe betekeniseffecten (connotaties) die
door het oorspronkelijk betekende worden samengehouden. Disseminatie daarentegen steunt op de
afwezigheid van zo'n oorspronkelijke correlatie: er is geen beteken(le dat ale secundaire betekeniseffecten in zich zou kunnen verzamelen, totaliseren, opstapelen en eventueel onderling verzoenen. Het
betekenisproces kan door niets getotaliseerd worden. Betekenisproductie en verlies van zin zijn
gelijkoorspronkelijk.' Paul Moyaert, Jacques Derrida en de filosofie van de differentie, in Usseling
(red.),Jacques Derrida, a.w., 51-52.
27 Zie ook: "11 n'y a donc pas de phtnomtnalitt rtduisant le signe ou le repr6sentant pour laisser enfin la
chose signifite briller dans I'dclat de sa prdsence. La dite « chose meme » est toujours dtji un
rei,rdsentamen soustrait A la simplicitd de l'Evidence intuitive. LT rdpresentamen ne fonctionne qu'en
suscitant un interprdtant qui devient lui-mtme signe et ainsi a l'infini. L'identitt h soi du signifid se
dtrobe et se dtplace sans cesse.' GR 72. In paragraaf 4.2.1.6 kom ik op deze thematiek van de volledige
aanwezigheid uitstellende herhaling bij Derrida terug.
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voorbijgaat en anderzijds de tijd als wat beklijft, een tijd die duurt. 'Het scheppen
van een "tijdsgeheel" is juist de poetische manier om een bemiddeling aan te brengen tussen tijd als voorbijgaand en tijd als duur. Wat we in het vizier willen krijgen
is: de historische-identiteit van wat be-klijft juist in hetgeen vervloeit en voorbijgaat., 28

Ook in deze omschrijving klinkt weer iets door van wat we aan het slot van het
vorige hoofdstuk met Caputo een creeping Hegelianism hebben genoemd: de innerlijke enigszins ambigue gewoonte binnen de hermeneutiek op beslissende momenten
naar het Hegeliaanse tijdsconcept terug te grijpen en naar het dialectische 'verliest u
zelf om beloond te worden met een dieper begrip van uze/f
Betekent dit dan niet dat relativisme en scepticisme het enige is wat ons rest?
Neen. In de discussie tussen Derrida en de hermeneutiek gaat het niet om de tegenstelling perspectivisme of relativisme (deconstructie op de wijze van Taylor) versus
trouw blijven aan een waarheidsconcept (hermeneutiek) maar om de vraag hoe wij
en in welke mate wij ons
het anders-zijn van het andere/de ander kunnen respecteren
29
voor 'de aankomst' van het tout autre durven openstellen.
Vanuit de optiek van Derrida bezien probeert de hermeneutiek de veelheid aan
mogelijke betekenissen bij voorbaat reeds in de greep te krijgen waarbij het in de
flux van de tijd beklijvende wordt bevoordeeld ten koste van een radicale openheid
voor het contingente gebeurteniskarakter van elke nieuwe interpretatie, waarin altijd
onverwachte, met te anticiperen andere betekenissen kunnen ontstaan. Eric Oger
merk daarover op: 'Deconstructie is geen hermeneutiek gezien de tekst zelf - de
tekst op zich - niet 66n, maar ook niet meerdere betekenissen bezit. De tekst op zich
bezit strikt genomen geen enkele betekenis (zoals ook van het Kantiaanse "Ding an
sich" niet gezegd kan worden dat het eigenschappen bezit). Betekenis is niet zoiets
als een eigenschap die inherent in de tekst besloten en er eventueel verborgen zou
liggen: "Er is geen tekst voor en buiten het lezen." Daarom kunnen in de verschillende lezingen van de tekst voortdurend nieuwe evenwel niet om het even welke! betekenissen ontstaan. Bij elke nieuwe lezing wordt een tekst in een andere context
geplaatst. Omdat deze context steeds open is, determineert hij nooit eens en voergoed 66n enkele interpretatie, maar ook niet een duidelijk afgebakende veelheid aan
interpretaties, die zoals paarden in de veilige stal van de hermeneutiek onderge,30
bracht kunnen worden.
Het is van belang in te zien dat de dissumination volgens Derrida zelf allerminst
tot een relativisme moet leiden en dat hij er zeker ook geen perspectivistisch relativisme mee wil legitimeren waarin de interpretatie helemaal vrij is. De reden daarvoor ligt voor de hand: 'Wanneer men vasthoudt aan een tekst die geen enkele con-

Paul Ricoeur, De moeilijke weg naar een narratieve theologie Noodzaak, bronnen, problemen, in
Herrnann Hiring e.a. (red.), Meedenken met Edward Schillebeeckx bij zijn afscheid als hoogleraar te
Numegen, Baarn 1983,81.
29 Zie voor een vergelijking tussen het denken van Gadamer en Derrida het opstel van Caputo, How to
H. Kimmerle, Van
prepare for the incoming of the other. Gadamer and Derrida, in MR 41-59. Zie ook
hermeneutiek naar deconstructie? Veronderstellingen van het "verstaan" van de geschiedenis in de
bewustzijnsfilosofie en in het denken na Heidegger, in Widdershoven, De Boer, Hermeneutiek in
28

discussie, a.w., 26-36.
30 Oger, jacques Derrida, a.w., 44. Het citaat uit deze passage komt uit Jacques Derrida, This Strange
Institution Called Literature in D. Attridge (red.), jacques Derrida. Acts OfLiterature, New York 1992,
33-75.
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text nodig heeft, wat kenmerkend is voor het fundamentalisme, is elke discussie
uitgesloten en elk verder spreken onmogelijk. Wanneer men daarentegen beweert
dat alles in beginsel waar kan zijn en alles uiteindelijk gelijkwaardig is, heeft niets
meer enige betekenis.'31 Dan is men eveneens uitgesproken.
4. 1.2.4 Een geradicaliseerd 'Anti-Realism'
Maar wat maakt Taylor ervan? Precies wal een relativisme en een perspectivisme.
Hij vereenzelvigt de positie van Derrida steeds met zijn ontologie van het relativisme. Dissemination inscribes the way from the eternal recurrence of the divine milieu
to theAeeplay of marb and traces. [ER 119] In deze zin, die ogenschijnlijk op een
term van Derrida teruggrijpt, wordt in feite veeleer teruggegrepen op Nietzsche, op
zijn notie van 'de eeuwige wederkeer van hetzelfde'. Dat wat hier divine milieu heet
is het wereldimmanente zelfgenererend krachtenspel van wat ik met Caputo de heterogene differentie heb genoemd: een spel van voortdurend gegenereerde differenties,
waar naar de aard der zaak niets buiten kan vallen, waarin alle actie ab intra gebeurt.
En Taylor merkt hier op dat het om eenfree play gaat waarin een Amerikaanse deconstructor juist wel een legitimering van een Nietzscheaans perspectivisme ziet. De
notie»eplay staat voor het verwijzingspel van de 'vrij vliedende betekenaar', een
spel dat op geen enkele buitentalige oorsprong gegrondvest is en naar geen enkele
buitentalige referent verwijst: een volstrekt losgeslagen verwijzingsspel, een errance
joyeuse, 'zonder gebrek, zonder waarheid, zonder oorsprong dat wordt aangeboden
aan een actieve interpretatie'.
Taylors oude, echte, schone, onversneden Weltproze idealismus wordt vervangen
door een nieuw anti-realistisch of anti-representationistisch 'idealisme van de schrift
of de tekst'. Kort samengevat heeft dit pseudo-idealisme deze strekking: 'Voor zover het betekende een betekenaar is, is het teken een teken van een teken. Omdat een
woord een teken is, gaat het altijd over een ander woord. Met ander woorden, het
woord ensceneert het drama waarvan het script de wisselwerking (inte,play) tussen
de tekens is. Wanneer het woord zo wordt opgevat verschijnt het als schrijven (writing) of schrift (scri#ture). Tegelijkertijd binnen en buiten de traditionele structuur
van betekenen, "gaat schroven niet over iets, maar is het dat iets zelf.' IER 105]
Als nieuw lid van de Amerikaanse beweging der secularizing deconstructors
trekt Taylor de consequenties uit Nietzsches geschiedenis van de filosofie als een
geschiedenis van een 'dwaling'. In Wie die 'wahre If/elt' endlich zur Fabel wurde
stelt Nietzsche dat m6t het verdwijnen van de ware werkelijkheid ook de schijnbare
is verdwenen. Wat overblijft is ten wereld waarin schijn en werkelijkheid niet meer
te onderscheiden zijn en waarin geen enkel criterium meer bestaat om de ware wereld van de schijnbare af te grenzen.32 De metafysiek stelt dat er een ware wereld is
die kenbaar is. Kant behoudt de ware wereld maar stelt dat die onkenbaar is. Nietzsche verwerpt de ware wereld zelf 'Een te interpreteren werkelijkheid die de norm
van de interpretaties zou vormen, zodanig dat de interpretaties in dienst van deze
werkelijkheid zouden staan, bestaat niet!'33 Net als Hegel wil Nietzsche het klassie-

ke representationisme En Kants 'ding -op zichzelf volstrekt uit de weg ruimen. 'De
31 Samuel Usseling, Derrida over tekst en context, in Ph van Houten, S. Usseling (red.), Deconstructie en

ethiek, Leuven 1992, 12.
32 Nictzsche KSA 6 80-81.

33 Herman Berger, Het postmodemisme in de filosofie, in W.M.E. Logister, e.a. (red.), Twintig jaar
ontwikkelingen in de theologie. Tendensen en perspectieven, Kampen 1981,15.
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hele wereld, die ons werkelijk aangaat, waarin onze behoeften, begeerten, vreugden,
hoop, kleuren, lijnen, fantasieen, gebeden en vloeken wortelen - deze hele wereld
hebben wij mensen geschapen - en zijn het vergeten, zodat wij achteraf nog eenSchepper voor dat alles bedachten of ons met het probleem van het "waarvandaan?
,34
kwelden.
Op zijn manier wil Nietzsche, net als Hegel, de aan de hemel verspilde schatten
weer in bezit nemen voor de mens. Maar Nietzsche is radicaler. Er bestaat volgens
hem geen enkele algemeengeldige objectieve waarheid, geen objectieve religieuze
waarheid, maar ook geen algemene (mens)wetenschappelijke waarheid. Een interpretatie is volgens Nietzsche niet een interpretatie van iets, van feiten of van de
werkelijkheid (genitivus obiectivus) doch altijd reeds het resultaat van een netwerk
van vroegere teksten, opvattingen, meningen, dat wil zeggen, reeds bestaande interpretaties. Een interpretatie is eine neue A uslegung uber eine alte unverstandlich

geworden Auslegung, der jetzt nur Zeichen ist. Een interpretatie is evenmin een
interpretatie van iemand (genitivus subjectivus). 'Een interpretator zoeken los van of
achter de interpretatie is nog een laatste geloof in een subjectieve oorsprong van de
betekenissen. En dat geloof is opnieuw een interpretatie. Een interpretator achter de
35
interpretatie is etwas Hinzu-Erdichtetes, Dahinter-Gestecktes.
Betekenissen en waarden zijn volgens Nietzsche altijd perspectivistisch, fictief,
zelfgeschapen, omdat zij niet verankerd zijn, op geen enkele reele of transcendentale
toereikende grond teruggaan, niet op God, maar ook niet op 66n van zijn vervangers,
de mens, een 'dieper zelf bijvoorbeeld. Alleen als de betekenissen en de waarden
hun ware aard weer terug hebben gekregen (dat wil bij Nietzsche zeggen, bevestigd
worden in hun eindeloze onderlinge uitwisselbaarheid en onbegrensde veranderingsvermogen of proceskarakter) is er geen enkele transcendente of transcendentale
instantie meer die de dynamiek van het proces van perspectivistische betekenisgeving in de hand kan houden of kan fixeren.Dit levert wat Taylor betreft twee belang-

rijke inzichten op:
1. Er moet, in navolging van Nietzsche, een volstrekt nihilistisch waarheidsrelativisme geaffirmeerd worden, dat wil zeggen, waar en onwaar, goed en kwaad,
kunnen niet meer van elkaar onderscheiden worden. Geen enkele onderscheiden
waarheid of waarde kan m66r waar zijn dan de onwaarheid waarvan zij zich onderscheidt, omdat er geen archimedisch punt is dat toegang biedt tot een 'nietgefigureerde wereld' die als kritische norm kan functioneren om conflicterende
interpretaties te beoordelen.
2. Men kan niet buiten de immanente orde van de taal treden, de werkelijkheidsinterpretaties ontberen voortaan elke referentie naar een buiten van de taal. Signifiers floatfreely, zegt Talyor de Amerikaanse deconstructivistische literatuur-

critici

na. Signs in other words are always signs of signs.

\ER 172]

34 Nietzsche KS/1 9 14[8] 624-625. Vertaling ontleend aan Joep Dohmen, De ware Dionysos tegen de
pseudo-Dionysus. Een reconstructie van Nietzsches kritiek op de negatieve theologie, in Ilse N. Bulhof,

Laurens ten Kate tred.), Ons ontbreken heilige namen. Negatieve theologie in de hedendaagse
cultuudilosofle, Kampen 1992, 193.
35 Ontleend aan Samuel Usseling, Nietzsche leraar van het langzame lezen, in Mark van den Bosche,
Maurice Weyenbergh (red.), Links Nietzscheanisme, Budel 2000,24-25.
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Taylor lijkt hier zijn vertaalslag te geven van Derrida's fameuze uitspraak Il n y a
pas de hors texte, er is niets buiten de tekst. 36 [GR 227] Wat betekent dit voor de
perspectivistische relativist Taylor? Loochening van elke referentie aan een 'buiten'
van de taal. De afwezigheid van een grond of centrum van de betekenissen in een
tekst houdt in dat er niet zoiets bestaat als een eigenlijke of wezenlijke 'kern' van de
tekst die methodisch onthuld zou kunnen worden en aanwezig gesteld. Taylor ziet
aldus de kans schoon zijn idealistisch anti-realism op te poetsen en te radicaliseren.
Hij omschrijft zij 'nieuwe' neo-Nietzscheaanse/Hegeliaanse perspectivistische en
relativistische wereldbeeld aldus:
'Het betekende wordt onderscheiden van de betekenaar en functioneert als de
standaard waaraan alle betekenaars gemeten worden. Over het algemeen beschouwt
het bewustzijn dit criterium als extern tot, onafhankelijk van en als opgelegd aan het
bewustzijn. Maar deze interpretatie slaagt er niet in recht te doen aan de productiviteit van het bewustzijn. Datgene waarnaar het bewustzijn verwijst, is altijd al binnen
het bewustzijn zelf. Deze analyse van de relatie tussen de betekenaar en de betekenis
werpt het traditionele begrip van de betekenisaanduiding omver. Het betekende
bestaat noch onafhankelijk van en is noch superieur aan de betekenaar. Integendeel,
het betekende is een betekenaar. Het bewustzijn heeft daarom alleen met tekens te
doen en bereikt het ding op zichzelf nooit. Preciezer uitgedrukt het ding zelf is geen
onafhankelijke identiteit, (ongeacht of deze als "echt" of"ideeel" geldt) waaraan alle
tekens refereren, maar is zelf een tekenen. Ervaring is nooit rauw, maar altijd voorgekookt in een semiotische matrix. Betekenisgeving lijkt eerder op een eindeloze
reeks metonymische substituties dan op de mimetische representatie van een referent
door middel van een betekenaar.' [DW 397 ER 105]
4.1.2.5 S/tex(t)ual transgression
Betekent dit dan dat wij volledig overgeleverd zijn aan een spel van krachten dat het
subject altijd al te boven gaat? Voor een deel wel. We kunnen nooit helemaal
onsnappen aan het eindeloze talige verwijzingsspel waarbinnen we ingeschreven
staan en dat altijd al aan ons vooraf begonnen is. We hebben geen toegang tot een
objectieve ready-made 'ware wereld'.
Maar dit wil niet zeggen dat we helemaal aan de taal overgeleverd zijn. We kunnen namelijk in opstand komen tegen het metafysisch geweld dat ons in schijnnood-

zakelijkheden, vastliggende gronden en voorgegeven objectiviteiten wil laten geloven. Dat is wat Taylor 'actief interpreteren' noemt.
Met Nietzsche komen de 'deconstructivisten' in opstand tegen 'de vaderorde van
de taal' overeenkomstig dit inzicht van Roland Barthes: 'Juist daardoor schept literatuur (beter zou voortaan zijn te spreken van schriftuur) door te weigeren aan een
tekst (aan de wereld als tekst) een "geheim" toe te kennen, dat wil zeggen een laatste
36

Een omstreden uitspraak omdat deze het misverstand heeft helpen verspreiden dat Derrida een soort
idealisme van de tekst dan wei het schrift zou aanhangen en elke referentie naar een 'buiten' van de taal
zou loochenen. Taylor lijkt deze misinterpretatie in Erring aan te hangen en te gebruiken ter revisie van
zijn idealisme. Om zich van deze misinterpretatie te distantieren heeft Derrida deze uitspraak later
veranderd in il nia pas de hon conte;rte, waarmee hij onder andere bedoelt dat geen enkele tekst als
de standaard of het maatgevende centrum voor andere teksten kan gelden. De betekenis van de tekst
wordt bepaald door de plaats die de tekst inneemt in een netwerk van teksten. Derrida, Limited Inc,
a.w., 252. Voor een schets van de betekenisachtergrond hiervan zie Usseling, Derrida over tekst en
contekst, a.w., 9-28.
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betekenis - de vrijheid voor wat men een anti-theologische activiteit zou 1<unnen
noemen, een activiteit die werkelijk revolutionair is omdat zij weigert de betekenis
vast te leggen, en die uiteindelijk God en zijn hypostasen weigert: rede, wetenschap,
wet.' 37 [ER, 170]

Taylor becommentarieert: 'Er is geen logos die ontsluierd, geen geheim dat onthuld, geen waarheid die blootgelegd moet worden. Interpretatie moet daarom actief
worden, substitueren, "onophoudelijk de onthulling van de waarheid ontmantelen
„38
die als een presentatie van het ding op zelf geldt in zijn presentie (..).
Actieve
van
omver
die
uit
een
reeds
volinterpretatie werpt elke vorm
passieve bevrediging
tooid product resulteert. Omdat de tekst altijd onaf is, is de tekst in Julia Kristeva's
termen, "een productiviteit" en geen voltooid product. Dit betekent dat de tekst alleen ervaren wordt in een productieve activiteit. Deze productieve activiteit is de
vrije interpretatie die elke droom van een afsluitende zekerheid heeft opgegeven.
Zo'n interpretatie ontsluiert geen vastliggende betekenis, maar produceert nieuwe
betekenissen die tevoren nog niet gerealiseerd zijn geweest.' [DW 400-401 ER 179180]

Dat wil zeggen: de heerschappij van het betekende (zelf) en de betekenis gebiedende representatiedwang (de Vaderorde van de taal) kan pas weerstaan en doorbroken worden, wanneer men zich kwiek tegen deze dwang richt en actief oude
(schijn)betekenissen afbreekt en nieuwe (schijn)betekenissen leert scheppen.
Interpreteren wordt dan Nietzscheaans interpreteren met de hamer. In het opstel
met een vanuit dit opzicht heldere titel, Text as Fictim uit 1982 (waarin de basale
contouren van de a/theologie uit Erring atreeds getekend worden) identificeert Tar
lor Derrida en de Deconstruction met een geradicaliseerde, tegendraadse, Hegeliaans-Nietzscheaanse dialectische hermeneutiek van de begeerte zonder absoluut

weten, die geen zelfverwerkelijking meer in vooruitzicht stelt maar juist om radicale
zelfopoffering vraagt, een dialectiek die als twee druppels water lijkt op Nietzsches
actief scheppende 'wil tot macht'.
Taylor beschrijft een actief, dat wil zeggen, een tegelijk vernietigend en scheppend transgressief overweldigen van vorige en andere interpretaties (s/tex(Oual
transgression noemt hij het) waarin de interpreet met elke 'verslonden', 'gegeten' en
'geofferde' en 'gepenetreerde' tekst, niet langer (zoals de goedgelovige, zinloosheid
verdringende hermeneut abusievelijk meent) op een steeds verder voortschrijdende
verrijking van het zelf mag rekenen, maar zich moet voorbereiden op een Nietzscheaanse Dionysische schokervaring, de belevenis juist van de leegte en niet-pertinentie
van het zelf [TV 63] De ervaring van de leegte, het 'zuigende niets' welke onderhuids en verdrongen, zo heb ik aan het einde van het vorige hoofdstuk durven vermoeden, reeds leek mee te spelen in Taylors opstellen uit zijn idealistische periode.
Taal en tekstinterpretatie zijn in Nietzsches termen wil tot macht en in Hegels
termen werkzame negativiteit in een talig verhoudingsnetwerk. Daarbinnen is de
onmiddellijkheid van het louter natuurlijke bestaan altijd al verscheurd en de onmiddellijke toegang tot de dingen altijd al afgesloten.
Meestal wordt dit inzicht verdrongen en blijft de gelovige hermeneut devoot geloven in een voorgeven zin, die er niet is, nooit geweest is en ook nooit komen zal.

]7

35

Roland Barthes, De dood van de auteur, in Raster 17 (1981 ) 3844.
Taylor geeft hier een citaat uit Derrida's Le voix et la PhL,tom2ne.
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Het transgressieve interpreterende subject verzamelt de viriele moed van de door
Nietzsche aangekondigde Obermensh en prikt dit 'ressentiment tegen het leven',
deze onvoltooid nihilistische illusie, genadeloos door. Hij keert de gevestigde zinconstructies - de gewone zingevende taal tegen zichzelf en stelt zich heldhaftig
open voor de ervaring van het niets, van het nietige. In een actief destructieve transgressieve interpretatieact wordt de uitwendige tekst volledig 'geslachtofferd' en
geYnternaliseerd, tot dat de interpreet op een grens stuit en ontdekt dat het de geYnternaliseerde uitwendige tekst nodig heeft om hoe dan ook te kunnen leven. 'De
para-doxa van de transgressie is dat de transgressor offert wat hij nodig heeft en
gevoed wordt door hetgeen hij probeert te verslinden.' [TV 65]
De tekst (de taal) keert zich op een unheimh'ch, tegelijk afstotend en aantrekkelijk
moment, tegen de interpreet. Het actief scheppende, interpreterende subject stuit dan
op de grenservaring van de eigen zelfuitwissing, de ervaring waarin het zelf op een
innerlijke leegte stuit, een 'buiten in het binnen' van het zelf. Het zoekt de grens op
waarin het de unheimliche ervaring opdoet dat niet alleen God (de werkelijkheid
zelf) volledig weggeschreven kan worden, maar dat ook het 'reele subject', het subject zoals het 'op zichzelf bestaat, een fabel is: zo'n 'kern' van de subjectiviteit is er
niet of is altijd reeds verloren.
Waarom? De constitutie van het subject veronderstelt, hebben we bij Kierkegaard
en Hegel al gezien, de negativiteit van de taal of, dat is hetzelfde, veronderstelt een
breuk met de onmiddellijkheid. Het zelf bestaat slechts in de vorm van een door
talige betekenaars 'gevoed' zelf en is slechts voor zichzelf toegankelijk via objectiverende taal, dat wil zeggen, want dat is hetzelfde, het is nooit helemaal toegankelijk
voor zichzelf. Want wanneer subjectiviteit onvermijdelijk verbonden is met
(zelf)objectivering in de taal, dan is de negativiteit van de taal de mogelijkheidsvoorwaarde van het subject, en niet omgekeerd.
Het subject kan nooit helemaal in eigen gedaante aan zichzelf verschijnen. Door
de gewone zingevende taal in een transgressief schrijven te vernietigen en tegen
zichzelf te keren kan het subject deze innerlijke leegte op het spoor komen en momentaan 'meemaken'. Dat is, interpreteer ik, wat Taylor 'het wrede 'offer' o f de
-

'kruisiging' van het Zelf noemt. [TV 69]
Wat levert dit 'offer' op? Via de actieve tekstinterpretatie wordt het geisoleerde
zelf vreemd genoeg door het weerwoord van de tekst uit het isolement en afgeslotenheid bevrijd, en leert het dat het 'op zich' niet bestaat. Wanneer het zelf zichzelf
aldus in de taal verliest en opgeofferd heeft, ontstaat een soort paradoxale 'symbioti-

sche' verhouding tussen tekst en interpreet; ze hebben elkaar nodig en moeten, om
tot leven te komen, zich aan elkaar opofferen in een zelfvernietigend, eigen identiteit
opofferend grensoverschrijdend carnaval of bacchanaal waarin de gelukzalige dood
van God En het zelf, de tekst 6n de interpreet, geensceneerd en gecelebreerd wordt.
Het gaat om een transgressie waarin Yea and Nayjoin, waarin de verscheurende
opposities dialectisch samenvallen en toch weer eenheid, toch weer samenvallen
opleveren. Taylors Hegeliaanse bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ook bij dit
subversieve zelfondermijnende interpretatiegeweld levert verlies toch weer winst op,

de greatest joy in the midst of greatest su#ering. Het gaat andermaal om een 'dialectiek van de voltooiing', een heiliging van het immanente en het hier en nu. [TV
75 ER 182]
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4.1.3 Naar een nieuwe Hegeliaanse/Nietzscheaanse God-is-dood theologie
de wijze waarop Taylor de
zaak voorstelt, een uitvloeisel van een Hegelaanse/Nietzscheaanse relativistische en
immanentistische ontologie waarin Hegels negativiteit centraal staat, echter - dankzij
Kierkegaard, maar vooral dankzij Nietzsche - zonder 'afsluiting' en 'met een onein-

Dit transgressieve deconstructieve interpreteren is, op

dig uitstel van de parousie'. IDW 400]
Uitstel van de parousie althans in eigenlijke, Hegeliaanse zin. Nog steeds spreekt
Taylor in Hegeliaans dialectische termen over een 'negatie van de negatie' die een
'affirmatie' inhoudt; een affirmatie echter die niet langer een Hegeliaanse toeeigening behelst van de impliciete oneindigheid van de mens, maar juist een Nietzscheaanse affirmatie inhoudt van het worden en van de menselijke eindigheid. Als
'omgekeerde oneindigheidsaffirmatie' houdt deze affirmatie niettemin net zo goed
een verlossingsleer in, een heiliging van het hier en nu ter leniging van het innerlijk
verdeelde en verscheurde ongelukkige bewustzijn. Door vrij de primordialiteit van
het tekort te affirmeren, de interioriteit van de exterioriteit, de differentie in de identiteit, en de actualiteit van de dood, overwint het 'dwalende spoor'39 de wanhoop van
het ongelukkige, verscheurde bewustzijn. In Erring schrijft Taylor: 'Wanneer het
worden niet langer geaffirmeerd hoeft te worden door aan een verleden of toekomst
te refereren, maar elk moment geaffirmeerd kan worden, heeft men (met) de wet
gebroken. Zulk een transgressie kweekt geen zonde en schuld. In dit geval blijkt
wetteloosheid onafscheidelijk te zijn van genade genade die alleen komt wanneer
-

God en het zelf dood zijn.' [ER 157]
Typisch voor Taylors Nietzsche-interpretatie is dat hij een grote continuYteit ziet
tussen Hegel en Nietzsche. Daarom noem ik zijn relativistische ontologie een Hegeliaanse/Nietscheaanse ontologie. In het eerste hoofdstuk heb ik het reeds aangestipt:

Taylor plaatst Nietzsche in het verlengde van de esthetisering van de religie die
volgens hem ook bij Hegel speelt. 'Want slechts als esthetisch fenomeen', stelt
Nietzsche, 'is het bestaan en de wereld eeuwig gerechtvaardigd.' 40 [HI 291 AR 208]
Taylor meent echter - hier zijn de Nietzsche interpreten het minder over eens - dat
in Nietzsches esthetisering van het wereldbeeld tegelijk een religieus motief meespeelt. Anders gezegd: Nietzsche trekt de 'modernistische' impuls om religie en
esthetica met elkaar te identificeren, vanuit de optiek van Taylor, tot in het uiterste
door.

Hij is voor Taylor, ondanks de wezenlijke verschillen, een erfgenaam van Schiller, een denker van een actief religieus-esthetisch scheppingspathos waarmee de
immanente heiligende krachten van het aardse leven gered moeten worden tegen de
nihilistische tendens het van alle sacraliteit te ontdoen. Hij is voor hem een laatromantisch filosoof die het goddelijke en menselijke scheppings- of verbeeldingsvermogen met elkaar identificeert. [AR 208] Bij Nietzsche culmineert de Romantischesthetische idee van de poiesis.
Dit scheppingspathos is bedoeld als remedie tegen de kwaal die Nietzsche in onze
cultuur blootlegt, de 'ontwaarding van de hoogste waarden' en 'het ontbreken van
een doel dan wel antwoord op het waarom': het nihilisme. Taylor stelt: 'Nietzsche,
die herhaaldelijk beschreven wordt als een van de gevaarlijkste nihilisten binnen de
39 Dit is in
40

Erring de naam voor het verstrooide subject na het verdwijnen van het zelf.
Zie paragraaf 1.6.
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westerse traditie, is in feite geobsedeerd door het vinden van een weg om het nihilisme te overwinnen.' [NO 59]
Deze 'dwanggedachte' het nihilisme te moeten overwinnen is overduidelijk aanwezig in Erring. Taylor zegt er zelfs dat hij het nihilisme absoluut meent te kunnen
overwinnen wanneer Yea and Nay join, wanneer we overgaan van het christelijke
"Nee" naar het totaal affirmatieve "Ja" ten opzichte van een wereld die geen enkele

voorgegeven zin kent. [ER 140]
Nietzsches strijd tegen het nihilisme is voor Taylor een geradicaliseerde voortzetting van Hegels strijd tegen de transcendente God van het premoderne representationisme; en tegen het wereldnegerende ongelukkige bewustzijn van het verkerkelijkte christendom waartegen Altizers God-is-dood theologie ten strijde trekt.

lit Erring gaat het in navolging van Hegel, Nietzsche en Altizer om 'een subversie
van alle vormen van transcendentie'. [ER 104] Taylor schrijft: 'Het religieuze besef
dat het westerse christendom heeft gekarakteriseerd is volgens Nietzsche onverbeeen paradigma van wat Hegel omschrijft als
"ongelukkig bewustzijn." Wanneer God anders is, lijkt de affirmatie van God de
negatie van het zelf te veronderstellen en omgekeerd. Nietzsche stelt dat de door de
moraliteit veronderstelde splitsing van actualiteit en idealiteit nihilistisch is. De
christelijke moralist is onvermijdelijk een "Nee Zegger" die de wereld en de volheid
van de menselijke ervaring ontkent. Omdat moraliteit eerder nihilisme voortbrengt
dan afschaft, is het noodzakelijk zich aan gene zijde van goed en kwaad te begeven.'

terlijk dualistisch. Nietzsches christen is

[NO 59]
Welnu, dit verlangen naar verdelging van alles wat naar transcendentie riekt, en
de weigering om nog langer een verschil tussen sollen en Sein te accepteren, de wil
dus om hier en nu een einde te maken aan het ongelukkige bewustzijn middels het
omarmen van een lawless amorality aan gene zijde van goed en kwaad, zijn exact de
begeerde zaken waarnaar Taylor in Erring streeft. [ER 166]
Nietzsche is voor Taylor het paradigma van de 'vrijdenker' of 'immoralist', die
aan het slot van een lange geschiedenis van wereldmijdend en wereldontkennend
nihilisme de christelijke praktijk negeert, omkeert en tot voltooiing brengt.
'De immoralist, met andere woorden, zegt "Neen" tegen het "niet" van het christendom. In termen van Hegels speculatieve logica, negatie moet verdubbeld worden
om absoluut te worden. Absolute negatie is niet simpelweg negatief, maar tegelijkertijd ook positief De negatie negeren is "Ja" zeggen, door "Neen tegen Neen" te
zeggen. De wereld en onze levens kunnen slechts geaffirmeerd worden door de
morele en religieuze ontkenning te ontkennen. Terwijl de gelovige/moralist God of
het goede affirmeert door het zelf en de wereld te negeren, affirmeert de immoralist
het zelf en de wereld door God en het goede te ontkennen. Tegen de verwachting in,
vindt Nietzsche de kiemen van deze atheistische affirmatie in de religie van Jezus.
Jezus, zou men kunnen zeggen, was de eerste die de "dood van God" verkondigde.
De incarnatie van het goddelijke in het menselijke is de verdwijning van transcendentie in de immanentie.' [NO 60]
In deze omschrijving gaan impliciet de vier kenmerken schuil van Taylors Godis-dood a/theologie en Nietzsche-interpretatie uit de 'voltooid nihilistische periode'
waarin hij Erring schreef:
1.

Nietzsches denken behelst een positieve theo-estheticistische en immanentistische verlossingsleer, waarin het aardse leven hier en nu, de overvloed van
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2.

3.

het toevallige en wisselvallige leven, wordt gecelebreerd en geaffirmeerd.
Nietzsches Dionysische filosofie affirmeert de omgekeerde eigenschappen
die sedert Plato aan de hogere wereld zijn toegekend, zoals eenheid, absoluutheid, oneindigheid, identiteit en waarheid. Nietzsche ontkent hen en bevestigt hen juist in hun tegendeel. Hij richt zich op het worden, de eindigheid, het toeval en de veelheid. We komen daarmee uit in de lagere 'aardnatuurlijke', 'chtonische' wereld van het contingente en veranderlijke worden
en niet van het hogere hemelse Zijn. Hier liggen de wortels van Taylors wil
tot een totale omkering van de theologie, die kenmerkend is voor Erring.
Taylor heeft de neiging Nietzsches positie te beschrijven in termen van Hegels speculatieve logica: Nietzsches "Ja", zijn amorfati, is een variant op de
Hegeliaanse dubbele negatie, een "Ja zeggen" door "Neen" tegen het christelijke "Neen" te zeggen. [ER 72-73, 140,145,167]
Taylors Nietzsche-interpretatie wordt sterk beinvloed door wat hij Thomas
Altizers 'Nietzscheaanse herlezing van Hegel of Hegeliaanse herlezing van
Nietzsche' noemt. [TE 79] Taylors Nietzsche vertoont sterke verwantschap
met de door Altizer zo bewonderde radicaal geseculariseerde vrijdenker

Nietzsche die in Altizers God-is-dood theologie Hegeliaans dialectisch beroofd wordt van zijn welgemeende afkeer van het christendom en - zoals we
in het vorige hoofdstuk gezien hebben - tot 'anoniem christen' wordt gedoopt, omdat hij het oneigenlijke conventionele 'kerkse' christendom heeft
afgebroken en ontmaskerd. Met Altizer heeft Taylor de gewoonte Nietzsches
verlossingsleer niet tegenover de christelijke te plaatsen, maar deze voor te
stellen als een radicaal geseculariseerde dialectisch omgekeerde variant op
66n en hetzelfde 'heilsimmanentisme.' In het kielzog van Altizers 'Hegeliaanse Nietzscheanisme' roept Taylor Jezus zelfs uit tot 'de eerste 'verkondiger van de dood van God' (sic). In deze zin spreekt Taylor in Erring over
zijn a/theologie als een 'radicale christologie', waarin de transcendente God,
de Heer(ser) en Gebieder van Abrahams/Kierkegaards religie van het ongelukkige bewustzijn, gestorven is en het goddelijke totaal 'geYncarneerd' en
immanent is. Incarnatie is dan, net zoals bij Hegel, niet een gebeurtenis die
66ns heeft plaatsgevonden maar een 'kosmisch principe', een 'Heilig Milieu',
een voortdurend plaatsvindend proces, een naam dus voor de continue
kringloop van ontstaan en vergaan van alle dingen, wat Nietzsche 'eeuwige
wederkeer' noemt en Derrida volgens Taylor 'schrift' noemt. Binnen dit radicaal geincarneerde woord als 'schrift' of 'Heilige Milieu , " is" het woord
God, 'betekent het woord God wat het woord 'woord' betekent en betekent
het woord 'woord' wat God betekent'. [ER 104]
4. De Nietzsche uit Erring is geen Nietzsche die alleen de elite de weg wijst,
maar een apocalyptische Nietzsche voor iedereen en allen, een 'leraar der
mensheid' dus, in de traditie van het theo-esthetische avant-gardisme en Altizers God-is-dood theologie. In Erring rept Taylor nauwelijks over wat Caputo 'de canonieke Nietzsche' noemt, de elitaire, oligarchische, antidemocratische mannenbroeder Nietzsche van 'het pathos van de distantie', die zoals Taylor later wel vermeldt - met zijn doodsangst voor de massacultuur,
met zijn fascinatie voor het Griekse heidendom en met zijn 'wil tot archaYsche, primitieve, neo-pagane onmiddellijkheid', duistere estheticistische po-
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litieke idealen heeft helpen verspreiden die een rol hebben gespeeld bij het
ontstaan van het Duitse fascisme. [MR 77 AR 78]

Erring maakt in feite een vertaling tussen enerzijds een radicaal Amerikaansdeconstructivistisch neo-Nietzscheaans perspectivisme en anderzijds het basisvocabulaire uit Altizers Hegeliaanse/Nietzscheaanse God-is-dood theologie. Het verschil
tussen de oude God-is-dood theologie van Altizer en de nieuwe God-is-dood
a/theologie van Taylor is dat Taylor Altizers Hegeliaanse oneindigheidsaspiraties uit
zijn God-is-dood theologie verwijdert. Waar Altizer ten slotte trouw lijkt te blijven
aan de premissen van een oneindigheidsmetafysica, wendt Taylor zich ten slotte tot
Nietzsches eindigheidfilosofie.
Voor het overige lijken de God-is-dood theologie van Altizer en de a/theologie
van Taylor veel op elkaar. De postmoderne 'wending tot de taal' of 'het soeverein
worden van de mal', wordt door Taylor in termen van Altizers God-is-dood theologie 'de geboorte van de Zoon' genoemd, de geboorte 'van het door en door geYncarneerde Woord' een 'immanent differentieel krachtenveld'.
In deze context meent Taylor een 'onthoofde' dat wil zeggen niet-teleologische
en immanentistische variatie op Hegels negativiteit/relativiteit te herkennen. En deze
negativiteit wordt vervolgens weer geYdentificeerd met wat Derrrida dcrilure ( Writing) noemt. In Erring geeft Taylor deze gereviseerde Hegeliaanse negativiteit of dit
gerecontextualiseerde schrift van Derrida ook de naam Divine Milieu: A Middle
Way. [ER 112-118 DW 398] Gereviseerde namen voor wat 66rst, in Taylors modern
idealism, 'het Concept', das Begrijf, of negativiteit/relativiteit heette. Dit 'heilige
midden' moet verstaan worden in de specifieke Hegeliaanse en Nietzscheaanse
betekenis die Taylor aan het begrip 'incarnatie' en 'heilig' geeft: een in alles inwonend immanent krachtenspel, 'een wankelmoedige vibratie, een doordringende
la:acht, een onweerstaanbaar medium (Mitte of milieu) waarin alles opkomt en vergaat maar dat zelfniet opkomt en vergaat', een ever, never-changing-same waar, net
als in Hegels BegrijL naar de aard der zaak niets buiten kan vallen. [ER 1 13]
Caputo vat Taylors actief scheppende assimilatie van begrippen van Hegel,
Nietzsche, Altizer en Derrida kernachtig samen: 77:e transcendent God of classical

theism which was immanentized in Hegel, and antropomorphized in left-wing
Hegelianism and Nietzsche, is dcriture-rized (or graphized) by Taylor, i.e. reduced
41
to the differential matrix, to - God bless us - dcriture, dil»ance.
Taylor plaatst het denken van Derrida binnen de context van d6ze Hegeliaanse/Nietscheaanse relativistische ontologie. Voorts meent hij bij Derrida, net als bij
Nietzsche en eigenlijk ook Altizer, een wil tot Umwertung aUer Werte aan te treffen.
Deconstructie is in de ogen van Taylor een omkering van het metafysische oorsprongsdenken en van de bestaande wereldnegerende 'kerktheologie'. Zo'n omkering alleen is echter niet genoeg, het gaat Taylor om 'een omkering die de contrasterende opposities met onaangetast laat, maar hun oorspronkelijke identiteiten oplost.'
[ER 10] Een heruitgave van Hegels vloeibaar maken van gefixeerde begrippen en
opposities dus, deze keer in een gecombineerd Hegeliaanse-Nietzscheaanse revolutionair destructieve betekenis.

41

Caputo, Review Article of Mark C. Taylor Erring, a.w., 110.
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In dit kader interpreteert hij het denken van Derrida, tegen diens eigen opvattinof texts. \Dw 392]
gen in, als first and foremost, a strategy for the interpretation
Waarvoor geldt: 'Inversie moet, met andere woorden, tegelijk een perversie zijn, die
subversief is. Indien theologische transgressie niet onvervalst subversief wordt, zat
niets fundamenteels veranderen. Nodig is een kritische hefboom waarmee de hele
overgeleverde orde creatief gedesorganiseerd kan worden. Het is op dit punt dat de
deconstructie een potentiele bron wordt voor de a/theoloog.' 42 [ER 10]
Wat levert 'de deconstructie' de a/theoloog dan op? Een anti-theologische 'her-

meneutische activiteit' in de zin van het eerder reeds gegeven citaat van Barthes,
'een activiteit die werkelijk revolutionair is omdat zij weigert de betekenis vast te
leggen, en die uiteindelijk God en zijn hypostasen weigert: rede, wetenschap, wet.'
Zo komt Taylor tot zijn droom van een 'permanente' ketterij', een cultus 'van de
steeds in
heilige altijd durende deviatie', een 'nomadedenken' dat de gedachten
zich deideaal
Nietzscheaanse
het
Een
van
heruitgave
beweging houdt. [ER, 13]
structief-generatief voortdurend los te kunnen maken van alle opgelegde of voorgegeven ordeningen. [ER 87-90]
Deconstructie wordt dus tot 'volstrekt perspectivisme' gereduceerd, waarvan
Taylor in 66n van zon latere opstellen zegt dat dit, op een bepaalde manier bekeken,
'niet te onderscheiden is van absoluut idealisme.' Taylor schrijft in de bundel Tears:
'De idealistische claim, dat objectiviteit waarlijk subjectiviteit is, en vice versa, keert
terug in de bekentenis van de ironicus dat tekens tekens van tekens zijn. De blik van
de ironicus is, op zijn eigen manier, panoptisch.' [TE 39]
in feite in
Wat Taylor hier over de Nietzscheaanse post-moderne ironicus stelt, is
hoge mate van toepassing op het 'vrolijke nihilisme' dat hij in Erring verkondigt.
Taylor transformeert Derrida's differentiedenken in een Nietzscheaanse, estheticistische, actief nieuwe waarden scheppende, voltooid nihilistische verlossingsleer
waarin beaamd wordt dat de wereld op zich geen enkele zin, doel, centrum en richting kent en alle zin fictieve zelfgeschapen zin is.

Hij interpreteert Derida's denken in zijn voltooid nihilistische periode dus niet
zozeer als een differentiefilosofie, maar als een immanentiefilosofie, als een relativisme en een later-day idealism waarin de Hegeliaanse dialectiek 'bijgesteld' of

creatief Nietzscheaans wordt 'omgeinterpreteerd', terwijl Derrida's differentiedenken net zo goed ook een 'terugkeer' behelst van Kierkegaards en Heideggers poginen buiten (in het binnen)
gen de vraag naar het 'vergeten' of 'verdrongen' andere
van het Hegeliaanse dan wel Nietzscheaanse immanentisme te stellen.
42

Taylor gebruikt hier de term levier d 'intervention, een hefboom voor een interventie. Het
deconstructieve schrijven van Derrida moet als interventie, een tussenbeide komen, gedacht worden in
het veld van opposities dat bekritiseert wordt en dat ook altijd een veld van 'niet-discursieve' krachten
maar vooral in
is, het politieke incluis. MA 393 PO 56-59. Oger laat zien dat Derrida, niet uitsluitend,
zijn vroege geschriften, tennen gebruikt die sterk aan interpretatiegeweld doen denken: onvast maken,
elkaar
aan het wankelen brengen, provoceren, destabiliseren, ontwrichten, doen scheuren, door
met wat Nietzsche
schudden, enzovoort. Oger, Jacques Dern'da a.w. 58-59. De verwantschap
Umwertung, of transformatie noemt, lijkt mij evident. Toch meent Derrida niet, zoals Taylor doet
achterlating
vermoeden, dat deconstructie om een 'totale perversie en subversie ' in de zin van totale
van de metafysica kan gaan. 'Il n'y a aucun sens S se passer des concepts de la mttaphysique pour
tbranler la m6taphysique; nous ne disposons d'aucun langage d'aucune syntaxe et d'aucun lexique
aucune
dtjA
n'ait
qui
6noncer
ne
destructire
a
cette
proposition
nous
soit
histoire,
pouvons
dtranger
qui
mtme qu'elle voudrait
du se glisser dans la forme, dans la logique et les postulations implicites de celia
contester.' ED 412.
-
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Het eigenaardige is dat Taylor dit ook zelf van meet af aan te berde brengt, maar
aanvankelijk nauwelijks uitwerkt. Per abuis meent hij dat hij met Derrida een neoHegeliaanse strijdmakker gevonden heeft tegen de grote vijand van zijn ontologie
van het relativisme en neo-Altizeriaanse God-is-dood theologie: de transcendente,
gans ander God. Beter gezegd wellicht, blijvende en onophefbare exterioriteit,
het/de totaal Andere waarover Kierkegaard spreekt. Kierkegaards stem komt in

Erring zelden boven de bacchanalistische samenzang van Hegel en Nietzsche uit.
Pas in Altarity, het boek dat in 1986 na Erring (1984) verschijnt, zal Taylor op
zijn schreden terugkomen en Derrida correcter concipieren, namelijk niet als een
filosoof van de zuivere immanentie, ook niet van de zuivere transcendentie, maar
van de nooit uit te wissen differentie, van een paradoxale alteriteit, die ontsnapt aan
de tegenstelling tussen immanentie en transcendentie. In zijn latere werk zal Taylor
niet Hegel, maar Kierkegaard een proto-poststructuralist noemen. [TE 88 AR 40]
4.2 DERRIDA'S 'DISCOURS DE L'AUTRE'

Voordat ik dieper inga op de in Erring ontworpen a/theologie, geef ik eerst een korte
typering van het denken van Derrida. Ik schrijf expres 'een typering' omdat het
onmogelijk is om het omvangrijke en gecompliceerde oeuvre van Derrida in kort
bestek samen te vatten. Ik noem slechts enkele elementen, voornamelijk uit Derrida's vroege geschriften. Ik heb deze typering nodig om duidelijk aan te kunnen
tonen dat Taylor in Erring het genuanceerde denken van Derrida versimpelt en eenzijdig interpreteert vanuit zijn Hegeliaanse/Nietszcheaanse relativistische ontologie.
Taylors veronderstelling dat Derrida elke referentie zou ontkennen en een soort
later-day idealism van de tekst zou propageren, waardoor we opgesloten zijn in de
taal en we slechts een perspectivistisch spel met de eindeloos vliedende betekenaars
kunnen spelen, is een wel een al te zeer vertekende voorstelling van zaken.
Uitentreuren herhaalt Derrida dat zijn denken geen relativisme is en dat deconstructie geen vernietiging van de waarheid is. Il faut la viritd. IPO 791 Daarbij klinken drie betekenissen van het woordfaut mee: we hebben waarheid nodig, we moeten naar de waarheid vragen en met wat voor feitelijk voorhanden waarheid doorgaat
zit hetfout, waarheid ontbreekt dus ook. In een interview zegt Derrida:
'Deconstructie is steeds diep betrokken op het "andere" van de taal. Ik ben telkens weer verrast door commentatoren die mijn werk zien als een verklaring dat er
niets buiten te taal is, dat we in de taal gevangen zitten, het zegt, in feite, precies het
omgekeerde. De kritiek op het logocentrisme is boven alles een zoeken naar het
"andere" en het "andere van de taal." Elke week ontvang ik kritische commentaren
en studies over deconstructie die opereren vanuit de assumptie dat wat zij "poststructuralisme" noemen op hetzelfde neerkomt als zeggen dat er niets aan gene zijde
van de taal is, dat we ondergedompeld zijn in woorden - en andere stupiditeiten van
dien aard. Zeker, deconstructie probeert te laten zien dat het vraagstuk van de referentie complexer en problematischer is als de traditionele theorieen veronderstelden.
Er wordt zelfs gevraagd of de term "referentie" geheel adequaat is om "het andere"
aan te duiden. Het andere, dat aan gene zijde van de taal is en dat de taal oproept, is
misschien geen referent in de normale betekenis die linguYsten aan dit woord hebben
toegekend. Maar zicllzelf van de gebruikelijke structuur distantieren, de algemene
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assumpties uitdagen en compliceren, komt niet op hetzelfde neer als zeggen dat er
,43
niets aan gene zijde van de taal is.

Inmiddels weten we al iets meer over wat Derrida 'deconstructie' noemt, het is
geen perspectivisme, geen later-day idealism van het schrift of de tekst maar een
discours de l'autre, een discours over het andere van de taal. Goed, maar waar gaat
het dan precies om? Derrida geeft ergens dit antwoord:
Ce que la deconstruction n'est pas? mais tout!

Qu'est ce que la deconstruction? mais rien! 44
Daarvan worden we zo direct niet veel wijzer. Toch maakt deze uitspraak wel iets
duidelijk van waar het Derrida om gaat: om een problematisering van het ontologische essentialisme, om een problematisering van de onuitroeibare drang het onbekende andere tot het reeds bekende zelfde te herleiden en vast te pinnen op een gefixeerde essentie en eenduidige betekenis.45 Het is echter niet mogelijk het andere
'op zich', in zuivere vorm te aanschouwen. Het andere kan alleen in het differentiele
betekenisraster van de taal geevoceerd worden. Er is dus wel referentie, maar altijd
via de differentie. 'Daarmee komt hij terecht in een paradox: elke talige articulatie
doet onrecht aan het "anders zijn" van het andere, elke "verheldering" doet onrecht
aan het duistere karakter ervan. Maar het is evenmin goed er dan maar het zwijgen
toe te doen, want dan besteed je geen aandacht aan het andere en kun je er geenenkele verhouding meer mee ontwikkelen. Filosofen en literatoren van "het andere
zitten met een "double bind"; zij moeten vermijden het andere te zeer te fixeren,
tegelijk moeten zij het toch benoemen. Daarom zoeken zij een soort tussenweg tussen benoemen en niet benoemen: zij maken hun taal zo ambigu mogelijk, om zo
,46
tenminste bij benadering recht te doen aan de ondefinieerbaarheid van het andere.
Dat is de consequentie van Derrida's streven om uit te gaan van een 'prioriteit'
van het tout autre, van een differentie als differentie, van het verschil boven de elementen die het verschil vast zouden kunnen leggen. Dat vastleggen of verankeren
van de differenties of het differentiele is wat de metafysiek als onto-theo-teleo-logie
doet. L 'histoire et le savoir, istoria et epistdmk ont toI{/ours Ztd ddterminds (..)
comme daours envue de la rdappropriation de la prusence. [GR 20]
Deze zin kan gelden als een compacte omschrijving van de Hegeliaanse Odyssee
van het zelf waarin Taylor in zijn idealistische periode geloofde. De aanwezigheidsmetafysica construeert haar geschiedenis niet alleen maar als archeologie maar
tegelijk ook als teleologie. De geschiedenis wordt gedacht als zich ontwikkelend in
een lijn of cirkel vanuit de oorsprong naar een fin, een ultiem einddoel. Vandaar dat
Derrida spreekt over !'onto-thdo-archd-tuldo-logie die volgens hern heden ten dage
in deconstructie is of problematisch wordt en door hem begeleid wordt in de val
middels zijn deconstructieve schrijven. De aanwezigheidsmetafysica ent op het
43

Jacques Derrida, Deconstruction and the other, in R. Kearney, Dialogues with Contemporag
Continental Thinkers, Manchester 1984,123-124.

44 PS 392.

Toute phrase du type « la deconstruction est X » ou « la d6construction n'est pas X » manque a priori
de pertinence, disons qu'elle est au moins fausse. Vous savez qu'un des enjeux principaux de ce qui
s'appelle dans les textes "daconstruction", c'est precistment la delimitation de l'onto-logique et

45 4

d'abord de cet indicatif prdsent de la troisitme personne: S est P.' PS 392.
46 Van der Sijde, Het literaire experiment. a.w., 39.
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of contingente

een voorgeven doel of resultaat, een supra-essentialiteit, een
identiteit.
Een identiteit die vele namen kan hebben: God, het Bewustuiteindelijke
zijn, De Mens, De Geest enzovoort, maar die telkens een omvattende essentiele
identiteit is buiten de taal als spel van differentiele verwijzingsrelaties om. Een vast
punt, een 'transcendentaal betekende' waarin de tekens verankerd zouden kunnen
worden en de verwijzingsrelaties tot stilstand gebracht. [GR 34]
Wat op die manier gezegd, geweten, voorspeld, geanticipeerd kan worden is
steeds van de orde van hetzelfde, meent Derrida, en niet waar hij naar uitziet: het
volkomen andere of het onmogelijke.47 Derrida is temidden van al wat geweten
48
wordt, temidden van het vouloir-dire, temidden van al wat betekend en berekend
kan worden, temidden van wat al lang bekend, voorhanden, gefixeerd en mogelijk
is, temidden van alles dat al lang gezegd kan worden, een 'niet(s)-willen-zeggen',
een ne-rien-vouloir-dire, en een 'niet weten' (non savoir) op het spoor. Een structureel niet weten waarvan het object onmogelijk kan worden ingelijfd bij de dingen
die we al kennen. In die zin zoekt hij het singuliere, onverwachte en evenementiele,
dat niet uitgesproken kan worden en met elk uitspreken onherroepehjk verdwijnt.
Derrida's schrijven is een invention de l'autre: 'een laten komen van het avontuur en
de aankomst van het totaal andere.' En dat andere mag niet verward worden met de
God of de mens van de onto-theo-logie en is ook niet het nieuwe. 49
In wezen tracht Derrida daarmee het ondenkbare te denken, het onzegbare te zeggen en het onnoembare te benoemen. Een taak die principieel onmogelijk is. Deconstructie is strikt genomen niet mogelijk. Derrida's denken betreft een proeve van
filosoferen die de niet-ophefbare aporie zoekt, uithoudt en respecteert. In zekere zin
gaat het om een invention de l'autre die onmogelijk is en blijft. De ervaring van het
gans andere is dan de ervaring van de onmogelijke invention van het onmogelijke,
de ervaring van l'impossible, dat niet binnen voorgegeven reeds mogelijke kaders
past. Deze onmogelijke ervaring van het onmogelijke is volgens Derrida tegelijk de
enig mogelijke ervaring (la seul invention possible). [PS 27,59]
Deze merkwaardige formulering bedoelt te zeggen dat een 'inventie van het andere' niet verward mag worden met een 'inventie van hetzelfde' (mane), in de betekenis van een 'noviteit' binnen de orde van hetzelfde, waarop reeds geanticipeerd kan
worden, want dat zou een inventie van hetzelfde, het mogelijke zijn. Een 'inventie
van het onmogelijke' breekt met wat tevoren reeds als mogelijk wordt beschouwd
c.q. verwacht kan worden. Het gaat om een voorbereiden op de komst van het gans
andere, om een ruimte maken voor een gebeuren dat niet voorspelbaar of beheers-

opene

47
48

49

IJsseling, Een strategie van de vertraging, a.w., 28.
Dit woord gebruikt Derrida in zijn studie naar Husserl, Le voix et la phe'nomine. 'Willen zeggen' slaat,
zeer globaal gezegd, op metafysisch verlangen om de zuivere betekenis zoals die plaatsvindt in de
innerlijkheid van de ervaring, in de inwendige stem van het inturtieve denken, dat intuitief aan zichzelf
aanwezig is, zo zuiver mogelijk over te willen brengen in een talige uitdrukking zodat niets wordt
toegevoegd of afgedaan aan de gerepresenteerde gedachte. Husserl heeft in de lijn van de
aanwezigheidsmetafysica, vanuit verlangen naar zuivere uitdrukking van transparante gedachten zonder
betekenisverlies aan de uitdrukking in het gesproken woord de voorkeur gegeven ten nadele van het
schrift, dat gedacht wordt als slechts een secundair uitdrukkingsmiddel. Deze metafysische oppositie
zal door Derrida gedeconstrueerd worden. In paragraaf 4.2.1.3 kom ik op Derrida's schriftconcept
terug.
,
laisser venir I' aventure ou 1'6vtnement du tout autre. D'un tout autre qui ne peut plus se confondre
avec le Dieu ou l'Homme de l'ontothdologie ni avec aucune des figures de cette configuration (le sujet,
la conscience, l'inconscient, le moi, l'homme ou la femme, etc.).' PS 61.
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baar is, een aporie van waaruit men de enig mogelijke invention (uit)vinden kan, de
onmogelijke invention de l'autre. Het is kortom permanent de vraag 6f het 'andere
andere' dat Derrida zoekt wel object kan zijn van filosofisch weten.
Daarom ook is deconstructie met 'allereerst en voor het belangrijkste deel een
methode om teksten te interpreteren'.50 De term deconstructie is geent op een term
van Heidegger uit Sein und Zeit. Daar gebruikt hij de term Destruktion des bisherigen Ontologie waarvan Heidegger zegt dat het niet gaat om negatieve destructie of
'slopen' in de normale zin van het woord. 'De destructie heeft net zo weinig de
betekenis van het zich afschudden van de ontologische traditie. Zij moet omgekeerd
deze traditie in haar positieve mogelijkheden en dat betekent steeds in haar grenzen
afbakenen.

,51

Heideggers Destruktion is een herhaling van de traditie, niet op de wijze van Hegels herinnering, maar eerder op de wijze van Kierkegaard en Heidegger: een herhaling met een verschil waarmee een grens en niet-ophefbare alteriteit in het denken
word afgebakend. Deze traditie herhalende 'afbakening' van de grenzen van de
overgeleverde onto-theo-logie keert bij Derrida terug. Op zijn eigen wijze zoekt hij
de grenzen van het filosofische (absolute) weten. Hij stelt: 'Ik probeer me op de
grens van het filosofische discours op te houden. Ik zeg grens en niet dood, omdat ik
helemaal niet geloof in wat men heden ten dage de dood van de metafysiek pleegt te
noemen (evenmin overigens, simpelweg de dood van iets anders, het boek, de mens
of God, temeer, omdat, zoals ieder weet, de dode steeds een bijzondere werking
eigen is). Een grens dus, van waaruit de filosofie pas mogelijk is geworden (...).
[PO 14]
Langs de grenzen of marges van de filosofie zoekt Derrida het blijvend differente,
iets Anders dat zich in de bestaande onto-theo-logie niet kon presenteren en dat welbeschouwd ook nooit present geweest is, juist omdat de zin van het zijn altijd gedacht is in termen van aanwezigheid en tegenwoordigheid. De filosofie deconstrueren bestaat dan enerzijds uit een genealogie van de filosofische begrippen waarin zij
zo getrouw mogelijk van binnen uit gevolgd worden. Anderzijds worden deze begrippen geconfronteerd met het buiten of andere van die begrijpelijkheid dat in de
filosofie niet bepaald of benoemd kan worden. Een buiten dat in de geschiedenis
vergeten, verdrongen of verborgen is gebleven. Zo ontstaat, zegt Derrida, tussen het
binnen en buiten van de filosofie een tegelijk traditiegetrouwe en traditie openbrekende tekstarbeid (travail textuer) die veel vreugde biedt.52 De mogelijkheid ontstaat
van een schrijven waarin de filosofische thema's - en alle tot onze cultuur behorende
teksten - als een soort symptomen gezien kunnen worden van iets dat uitgesloten is
maar dat als symptoom van die verdringing niettemin terugkeert.
Juist om te voorkomen dat er te snel aan een sloop of totale breuk met de traditionele filosofie wordt gedacht, spreekt Derrida niet van een destructie, maar van een
de-con-structie. Het gaat niet om een willen vernielen of een volledig willen breken

In de Verenigde Staten heeft men geprobeerd de deconstructie tot een methode voor (literaire)
tekstkritiek uit te bouwen. Deze achtergrond klinkt door bij Taylor voorzover hij, zoals we in paragraaf
4.1 hebben gezien, deconstructie aanvankelijk 'allereerst' een methode voor tekstkritiek noemt.
" Martin Heidegger Sein und Zeit, Tubingen 1963,22.
52 6
A ce moment-ld, par cette circulation A la fois fidele et violente entre le dedans et le dehors de la
philosophie - c'est-&-dire de l'Occident-, se produit un certain travail textuel qui donne un grand plai50

sir.' PO 15.
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met de filosofie, maar om een 'demonteren'. Niet om de machinerie van de filosofie
definitief onklaar te maken, maar om transformatief andere verdrongen mogelijkheden open te leggen.53 Deconstructie is ook geen demontage van dE filosofie of dd
metafysica, want ook dat zijn welbeschouwd al te massieve noties die verschillen en
nuances alleen maar toedekken. Er zijn teksten, onder andere die van Husserl, Hegel, Nietzsche en Heidegger, waar Derrida's schrijven zich toe verhoudt. Vanuit
bepaalde thema's worden de lijnen, structuren, knooppunten van deze filosofische
teksten door Derrida enerzijds nauwgezet gevolgd maar tegelijk ook, op sommige
punten althans, worden de teksten tegen zichzelf gekeerd vooral wat betreft een
aspect dat Heidegger reeds aanroerde: de uitlevering en binding van menig filosofisch denken aan het volkomen aanwezigheidsideaal van de traditionele metafysica

en onto-theo-logie.
Een ander aspect waarin sterke Heideggeriaanse connotaties meeklinken is het
feit dat Derrida stelt dat deconstructie geen methodisch handelen is, dat niet hij deconstrueert, maar dat het om een gebeuren gaat dat overal aangetroffen kan worden.
'De deconstructie heeft plaats, ze is een gebeurtenis die niet wacht op de beraadslaging, het bewustzijn, of de organisatie van het subject.' [PS 391] Elders schrijft
Derrida: 'Men moet het systeem van de aanwezigheid, van de oorsprong, van de
archeologie of van de productie deconstrueren om de gebeurtenis te laten gebeuren
,54
(..) Men zou zelfs moeten zeggen: de gebeurtenis (is datgene wat) deconstrueert.
Wat 'is' die 'gebeurtenis' dan? Wie dat vraagt heeft er nog niet veel van begrepen. Willen zeggen wat de gebeurtenis is, is haar herleiden tot het welbekende. De
gebeurtenis willen voorzien is haar bij voorbaat om zeep helpen en haar in het reeds
verwachte dwingen. Deconstructie is discours de l'autre, een passie voor het andere,
het niet-mededeelbare, een afgrondelijk onkenbaar buiten, dat geen grondwoord
past, omdat het grondeloos is.
4.2.1 Wat is dijRrance?

In het eerder gegeven door Taylor aangehaalde citaat, waarin Derrida Hegel 'ook
een denker van la diprence irrdductible' noemt, verwijst Taylor in feite eveneens
naar deze alteriteit. Hij noemt Derrida's fameuze neologisme d(#drance, met een a,
een bewuste spellingafwijking van het courante Franse woord di erence.
Terecht stelt Taylor dat dit 'woord' niet geYdentificeerd kan worden met het gewone dd»ence. Het gaat bij Derrida's d(#France in de ogen van Taylor om een
combinatie van de structuralistische semiotiek van de Saussure en de negativitet van
Hegel waarmee synchrone verruimtelijking van de atemporele structuralistische
structuur wordt aangevuld met diachroon uitstel. [DW 399]
Dat is waar, maar geen adequate weergave van de volledige reikwijdte van dit
'niet-concept.' Taylor maakt er, hebben we gezien, een reprise van Hegeliaanse/Nietzscheaanse negativiteit van, een grondslag van zijn ontologie van het relati53

Tot verbazing van Derrida is het woord deconstructie, dat hij op een bepaald moment meende te
moeten gebruiken, een overkoepelende term geworden waar zijn denken onder gevat wordt. Precies
deze wil de onvermijdelijke ambiguiteit van het waarheidsgebeuren het zwijgen op te leggen door de
paradoxale of aporetische tweespalt ervan samen te vatten onder ten heldere koepelterm is, een
dialectische gewoonte die hij in zijn denken tot probleem wil maken. Vandaar de afstand die hij recent
zel f tot dit woord zoekt.

54 Jacques Derrida, Avoir l'oreille de la philosophie, in L. Finas e.a., Ecarts, Paris 1973,306.
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visme met oneindig uitgesteld absoluut weten maar met een 'onderliggende structuur die algemeen, zo met universeel is.' [AR 102] Talyor interpreteert Derrida's

diffirance Amerikaans deconstructivistisch-reductionistisch en laat veel wijsgerige
alsook theologische betekenislagen weg.
Met behulp van de term ddlirance zal ik daarom een nadere typering van Derida's denken geven, zodat het verschil met wat Taylor er in Erring van maakt scherper wordt. Ik neem het °fstel onder de titel Di#drance in de bundel Marges de la
philosophie als leidraad.5 In deze voordracht uit 1968 voor de Socittd#an aise de

philosophie geeft hij een systematische uiteenzetting van zijn denken tot 1968 en
maakt hij een 'assemblage' van de diverse wijzen waarop anderen, zoals De Saussure, Hegel, Husserl, Nietzsche, Freud, Levinas en Heidegger het woord differentie
gebruiken. Met behulp daarvan geeft hij een toelichting bij zijn niet-concept diffarance. Het gaat hier om een toelichting bij enkele centrale noties uit het vroege werk
van Derrida, waarvan Taylor bij het concipieren van Erring gebruik dan wel misbruik heeft gemaakt.
4.2.1.1 Geen negatieve theologie

Wat is dijRrance'! Menig commentator heeft er al mee geworsteld. Het is 'noch een
woord noch een begrip'. Het is een onherleidbaar meerduidig quasi-transcendentaal
'begrip' dat nooit adequaat gedefinieerd kan worden of aanwezig gesteld en slechts
via omwegen enigszins 'aangeduid' kan worden.
Daarom heeft deze 'categorie' menigeen doen denken, inclusief Derrida zelf, aan
de negatieve theologie, waar het evenwel ook niet voor staat. Derrida schrijft: 'We
hebben al moeten markeren dat de differantie niet is, niet bestaat, geen tegenwoordig-zijnde (on) is in welke vorm dan ook; en we zullen ook moeten markeren wat zij
allemaal niet is, dat wil zeggen: aUes; en dat zij derhalve geen bestaan, noch een
wezen bezit. Zij valt onder geen enkele categorie van het zijnde, tegenwoordig of
afwezig. En toch is datgene wat aldus door de differantie wordt gemarkeerd niet van
theologische aard, zelfs niet van de meest negatieve orde van de negatieve theologie;
ook deze is er immers, zoals bekend, nog altijd op uit aan gene zijde van de eindige
categorieen van essentie en existentie, dat wil zeggen van tegenwoordigheid, een
supra-essentialiteit vrij te maken, zich dwingend tot het besef dat het predikaat
existentie slechts aan God wordt ontzegd om hem vervolgens een hogere, onvatbare,
onuitsprekelijke zijnswijze toe te kennen. Om een dergelijke beweging gaat het hier
niet - dat zal gaandeweg duidelijk moeten worden. De differantie is niet alleen onherleidbaar tot welke ontologische of onto-theologische hertoeeigening ook, maar
omvat bovendien, als opening van de ruimte waarin de onto-theologie - de filosofie haar systeem en haar geschiedenis voortbrengt, deze ruimte zelf, schrijft haar in zich
in en gaat deze onherroepelijk te buiten.' [MA 6 MF 29-30]
4.2.1.2 Een gedynamiseerde De Saussure
Dd»ance is dus geen negatief-theologische naam voor God of het goddelijke, maar
'de opening van de ruimte' waarin filosofie en onto-theo-logie pas mogelijk wordt,
zonder daarmee samen te vallen. Om enigszins duidelijk te maken waar het om gaat,
verwijst Derrida naar semiologische en linguYstische inzichten, met name van De
55 Onder de titel De di rantie vertaald in het Nederlands door Ger Groot in Marges van de Bos€jie,
Hilversum 1989, 25-57. Groot vertaalt difrance met 'differantie' Ik verwijs eerst naar dc Franse
tekst. Daarna volgt de Nederlandse vertaling,
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Saussure, die, zoals we in het vorige hoofdstuk bij Taylors schets van het structuralisme reeds gezien hebben, de arbitraliteit van het taalteken en het differentiele ka-

rakter ervan heeft blootgelegd. Terecht wijst Taylor op het feit dat Derrida voortbouwt op de semiotiek van De Saussure, waarin, zoals we eveneens reeds gezien
hebben, Hegeliaanse inzichten worden hernomen. In de taalfilosofie waarop Derrida
met zijn diffurance voortbouwt zijn de tekens altijd ingebed in een differentieel talig
verwijzingsnetwerk, zonder positieve termen. De betekenis van een taalteken komt
tot stand door de plek die het heeft in het totale netwerk van woorden (is differentieel) en heeft op zich geen natuurlijke band met een ideele identiteit of werkelijkheid
die we zouden kunnen schouwen (is arbitrair). Derrida maakt een linguistic mrn.
Taal spiegelt geen aan de taal voorafgaande betekenisinhoud. Betekenis is eerder
een effect van de taal als een permanent verwozingsnetwerk. Aan de taal wordt een
zekere autonomie en werkende kracht toegekend, waardoor het bewustzijn van het
subject en de weer te geven werkelijkheid als afgeleid en secundair gelden.
En terecht stelt Taylor dat Derrida de structuur van De Saussure 'dynamiseert' en
'radicaliseert', omdat het structuralisme de factor tijd uitbant. Wanneer De Saussure
stelt dat betekenis nooit gegeven is maar een effect is van de taal als samenspel van
steeds doorverwijzende betekenaars, voegt Derrida daar twee elementen aan toe. Het
geldt ook voor de betekenaars buiten een gegeven tekst (een ruimtedimensie) en ook
voor de betekenaars die later nog toegevoegd worden (een tijdsdimensie). De statisch synchrone structuur van de structuralisten wordt in beweging gebracht door de
structuur te denken in termen van oneindigheid in tijd en ruimte en dus als afhanke4/k van de dimensie van de oneindigheid in ruimte en tijd. Simpeler gezegd: ook de
structuur heeft volgens Derrida geen vaste betekeniskern. Ook 'structuren' zijn 'arbitraire constructies' die niet aan veranderlijkheid en ambiguneit ontkomen.
Het denken in termen van structuren miskent - hier komt 66n van Taylors favoriete van Derrida overgenomen woorden uit zijn 'voltooid nihilistische periode' 'het niet sluitende spel (/eu) van afwezigheid en aanwezigheid dat niet op een tijdloze structuur kan worden teruggevoerd.' [ED 188] In 66n van zijn recente opstellen
legt Taylor de basale inzet van dit 'poststructuralisme' ten opzichte van het structuralisme helder uit:
'Ofschoon de contexten varieren en de accenten verschillen, is de rode draad die
door de poststructuralistische kritiek op het structuralisme loopt, een poging om aan
te tonen dat elke structuur noodzakelijk een eigen mogelijkheidsvoorwaarde inhoudt, die ook de voorwaarde is van zijn eigen onmogelijkheid. Alsof men echt een
transcendentale analyse pleegt (as if to mime transcendental analyses) formuleert de
poststructuralistische deconstructie van het structuralisme "quasi-transcendentale
structuren", die ondergraven wat zij evenwel funderen. Structuren, die compleet
lijken te zijn, worden noodgedwongen voortgebracht door een afbakeningsproces
dat hen onvermijdelijk incompleet maakt. Tegen de principes van zowel de Aristotelische als de dialectische logica in "houdt elke structuur in" wat deze niet kan
inhouden, een "exterioriteit" die "interieur" is. Dit "buiten" dat "binnen" is, verzwakt de structuren op zo'n wijze dat zij open komen te liggen voor de onherleidbaarheid van de alteriteit en de onberekenbaarheid van het toevallige.' [AR 106]
As if to mime transcendental analyses, schrijft Taylor. Want inderdaad, ook dij»
rance is niet het resultaat van een transcendentale analyse in gewone (Kantiaanse)
zin noch zelf een transcendentaal 'begrip' in eigenlijke zin. Waarom niet? Digdrance is weliswaar een soort mogelijkheidsvoorwaarde voor alles wat betekenisvol
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van juist weer 'het vaste
gearticuleerd kan worden, maar mag niet de status krijgen
ntal conditions nail
spreken.
van
Transcende
grond'
alle
'gefixeerde
centrum' of de
things down, schrijft Caputo. Ze pinnen de dingen vast op hun plaats, schrijven de
dingen in binnen streng afgebakende horizonnen, terwijl quasi-transcendentale
voorwaarden hen toestaan los te slippen, zich vnj te maken van de kaders die hen
omringen, 'te lekken en er vandoor te gaan en hun marges te overschrijden en te

buiten te gaan.' [TP 12-13]
Nico van der Sijde waagt niettemin een indicatie van waar het bij Derrida's d((Rrance orn gaat: 'Differance betekent dat in iedere ervaring en betekenisarticulatie

met uitstel van
ondoorgrondelijke differenties schuil gaan, hetgeen gepaard gaat
dat verwerkwoord
een
definitieve betekenis. Voorts is difftrance
gesubstantiveerd
niet
Dus
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werkwoord
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en
noties
aarhet
verschillende
twee
verschil),
alleen combineert diff6rance
(uitstel
en tussen actief
zelt (door de uitgang "ance") ook tussen werkwoord en substantief
en passief. Dit heeft consequenties voor de term diff6rance: het gaat om zowel het
actief bewerkstelligen van uitstel en verschil in de betekenisarticulatie, als een pas,56
In deze quasi-transcendentale betekenis
sief ondergaan van uitstel en verschil.
staat

dij»ance

voor de gedifferentieerde matrix - zonder hoofdletter - die namen en

die echter
concepten genereert, waarin zij als geproduceerde effecten verschijnen,
elke ontologische oorsprong en diepte ontbeert.
Bovendien, ook het woord di#drance 'zelf is op een onherleidbare manier meerduidig. Het is een improviserende bricolage waarin heterogene elementen verzameld
van Hegel, Nietzzijn van diverse auteurs, niet alleen van De Saussure, maar ook
toe.
allusies
Derrida's
van
licht
enkele
Ik
en
Levinas.
sche, Freud, Heidegger

4.213 Hegel, de differentie en de confrontatie met het schrift
In zijn voordracht La dij»ance herhaalt Derrida een overtuiging, waar Taylor graag
naar verwijst, namelijk dat men Hegel ontwrichtend, tegen zijn eigen bedoeling in,
als een differentiefilosoof kan lezen, bijvoorbeeld omat hij de notie dijferente Beziehung gebruikt.57 [MA 14-15 MF 39-40] Derrida's vraag is dus niet of de Hegeliaanse dialectiek de differenties wel kent, want van de opheffing ervan leeft het systeem.
aan de differenties,
Zijn vraag is evenmin of Hegel wel voldoende aandacht besteedt
maken.
recht
of er een alteriteit
met
w61
is
vraag
Zijn
op
aanspraak
want daar kan hij
het andere vin en binnen het Hegeliaanse zelf(de) is, een alteri-

mogelijk is die niet
teit dus waarop de permanente begripsverrijking en inlijving van het andere - men
denke aan Kierkegaards aporieen en paradoxen - stuk loopt. Derrida wil Hegel dus
wel degelijk confronteren met wat ik eerder met Caputo zijn heteronome differentie
heb genoemd, zij het dat het hem niet om een zuiver 'van buiten' gaat, maar om een
irruption du dehors dans le dedans. [GR 52]
56 Nico van der Sijde, Het hteraire experiment, a.w, 63.
57 Het gaat Om passages bij Hegel waarop Derrida gestuit is via de Franse vertaling van Koyrt. De tijd is
maar wordt als grens gedacht, als
volgens deze passage bij Hegel nooit tegenwoordigheid (Gegenwart)
een Null der Unendlichkeit tussen verleden en toekomst. Volgens Derrida komt Hegel hier dicht in de
buurt van wat hij onder de veriuimtelijking van de tijd verstaat. Tijd is verleden en toekomst die in het
in nu-punt van het tegenwoordige op elkaar stuiten. Dat heet bij Hegel een digerente Beziehung
Tegenwoordigheid is zelf tegelijk verleden en toekornst waarin deze momenten uit elkaar gehouden
elkaar
worden door ze van zichzel f uit te sluiten en zelf enkelvoudig te blijven. Het is enkelvoudig uit
houden. Daarom kan er gesproken worden van verruimtelijking van de tijd. MA 14-15 MF 39-40.
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E6n van de namen voor dit 'buiten in het binnen' van het systeem is wat Derrida
schrift (dcriture) noemt. 'We plooien de Aufhebung -la reMve, de opheffing- zover,
dat deze op een andere manier geschreven wordt. Of misschien alleen maar dit ze
geschreven wordt. Beter nog, dat zij rekening houdt met haar vertering van het
schrift en vertering Als schrift.' [MA 47 MF 21]
Dat behoeft enige uitleg. Met zijn notie ecriture heeft Derrida vooral in zijn vroegere werk de traditionele essentialistische oppositie tussen 'gesproken woord' en
'schrijven' willen deconstrueren. Traditioneel wordt het schrift als een van het originele levende woord afgeleid fenomeen gedacht. Derrida verwijst naar de traditionele
Griekse betekenis van 'logos'. Deze staat voor (aanwezigheid bij) de waarheid zelf
in levende lijve en wordt traditioneel gedacht naar het model van het gesproken
woord. Met een reminiscentie aan Heideggers herhaling van de geschiedenis van de
filosofie vanuit het thema 'zijnsvergetelheid' waarin de 'ontologische differentie'
vergeten en verdrongen wordt, wijst Derrida op een geschiedenis van de verdringing
van het schrift. Bij Plato, Rousseau, Husserl, Lacan, De Saussure en Hegel wijst
Derrida een 'logocentrische' en 'fonocentrische' depreciatie van het schrift aan en
een uitgesproken voorkeur voor de stem. Het gesproken woord staat voor presentie,
levende tegenwoordigheid, transparante betekenis, het schrift voor het omgekeerde,
afstand, dode letter, ondoorzichtigheid.
Derrida is er alles aan gelegen aan te tonen dat schrift en spraak zo nooit helemaal
van elkaar te scheiden zijn. Dat wordt snel duidelijk als men de traditionele opvatting over het taalteken aan een kritische blik onderwerpt. In de metafysische opvatting van het taalteken is het teken een materiele aanwezigheid die verwijst naar wat
afwezig is: ahquid stat pro aliquo. Het staat voor iets anders.Terwijl het teken een
verlangen naar aanwezigheid bij de zaak zelf oproept, neemt het dus meteen ook de
plaats in van die aanwezigheid. Het evoceert een verlangen naar aanwezigheid,
echter niet anders dan door die aanwezigheid meteen ook uit te stellen en te supplementeren. Het teken is immers de zaak zelf niet, maar datgene dat ernaar verwijst.
De droom van echte en onvervalste aanwezigheid bij de zaak zelf is met de taal
rneegegeven:

Woorden willen jullie alsjeblieft
even doorlopen, ingang vrijlaten
en als zij binnenkomt,
bij de volgende halte uitstappen
dat ik haar zien zal,
zonder woorden als eblieft
8
haar zien en horen.
Zonder woorden willen zien en horen volledig transparante aanwezigheid bij de
zaak zelf- is wat Derrida aanwezigheidsmetafysica noemt. Daarom gelden de uitwendige woorden van het schrift traditioneel als secundair hulpmiddel. Liefst zou
het schrift - de uitwendige woorden - moeten verdwijnen (moeten 'uitstappen')
zodra de verlangde zaak zelf in levende lijve aanwezig is.
-

58 Ik las het in de tram in Rotterdam in het kader van 'Gedicht aan de reiziger', Ankie Peypers, Op even
dagen even leven, Baarn 1999.
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De dode letter van het schrift geldt als oneigenlijke aanwezigheid, zelfs als een
bedreiging voor de levende tegenwoordigheid. Toch heeft juist het schrift de kracht
'de zaak zelf op te roepen in afwezigheid van 'de zaak zelf.' In semiotische termen:
het teken doet iets anders dan allddn naar iets verwijzen en aanwezig stellen, het stelt
ook uit (temporiseert) en schept afstand (verruimtelijkt). Deze kenmerken van het
teken komen vooral tot uiting in het schrift. Schrift doet ruimtelijke en tijdelijke
afstanden ontstaan en bezit een niet te onlzeilen nlaterialiteit, densiteit, duurzaamheid, opaciteit. Deze kenmerken kent de traditionele 'logocentrische' en 'fonocentri'
sche' opvatting van het taalteken uitsluitend aan het 'lagere' of secundaire' schrift
toe.

Welnu, precies deze 'lagere' of 'oneigenlijke' kenmerken van het schrift zullen
door Derrida als een soort 'transcendentale mogelijkheidsvoorwaarden' worden
aangemerkt voor alle mal in het algemeen, geschreven 6n gesproken. Het schrift
staat bij hem model voor hoe alle taal werkt. Alle taal werkt als het schrift en dat wil
zeggen dat taal zich vormt als netwerk van sporen en markeringen die noodzakelijk
van elkaar gescheiden zijn in ruimte en tijd en zo verschillen tot stand brengen.
Daarmee wil Derrida niet zeggen dat het schrift voortaan als oorsprong van alle

zijn gedacht moet worden. Neen, net als di#drance bestaat het schrift nauwelijks.
Het is een quasi-transcendentaal 'begrip.' 'Derrida laat zien dat zonder het onderscheid dat het teken aanbrengt geen ervaring van zin of spreken over begin en einde
mogelijk is. Het schrift en het teken zijn geen nieuwe oorsprong, omdat het spreken
over begin en einde, oorsprong en voltooiing, de splitsing tussen eigenlijk en oneigenlijk, letterlijk en figuurlijk, fundamenteel en bijkomstig, oorspronkelijk en secundair slechts mogelijk is door de werking van het teken, het verschil of supplement.'59 Door de taal op te vatten als schrift wil Derrida de differentie eerst denken,
een 'prioriteit' aangeven van het verschil boven de elementen die het verschil vastleggen. Het wil ook zeggen: taal zal nooit de transparantie en doorzichtigheid bereiken die de aanwezigheidsmetafysica van haar verlangt, doch doortrokken blijven
van afwezigheid en ondoorzichtigheid die niet op te heffen is.
Alleen wanneer het teken, zowel het geschreven als gesproken teken, onmiddellijkheid opschort, kan het een zinvol teken zijn. Het teken als supplement is paradoxaal genoeg noodzakelijk voor het verlangen naar aanwezigheid bij de zaak zelf,
het stelt die aanwezigheid in, maar niet anders dan door deze aanwezigheid tegelijk
ook uit te stellen. En wanneer de aanwezigheid het supplement nodig heeft om aanwezigheid te kunnen zijn, is niet de zaak zelf oorspronkelijk en het teken een achteraf bijgevoegd iets, maar is het supplement zelf oorspronkelijk. De notie van een
zelfevidente buitentalige oorsprong, het absolute begin en einde, moet vervangen
60
worden door le concept du suppWment originaire.
Via deze logica van het 'oorspronkelijke supplement' tracht Derrida een denken
te ontwikkelen waarin het originaire altij d reeds verloren is gegaan en de oorsprong
pas verschijnt in een naderhand, in en door het uitstel. Aanwezigheid kan niet zonder supplement, maar dat noodzakelijke supplement stelt tegelijk ook de onmogelijkheid in van datgene wat er door mogelijk wordt gemaakt. Typisch voor Demda, de mogelijkheidsvoorwaarde van een aanwezigheid is in zijn denken altijd tege59
Bert Blans, Hermeneutiek en deconstructie, in De Boer e.a., Hermeneutiek, a.w., 214. Zie MA 247. e.v.
60 Dernda, La voix et le PhZnomdne, a.w.. 98.
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de onmogelijkheidsvoorwaarde ervan. Beter gezegd: quasi-transcendentalen
als het 'oorspronkelijk supplement' of het 'schrift' verschijnen bij Derrida als iets
onbeslisbaars, als iet aporetisch, als iets ondenkbaars, als 'verzinkend concepten'
waar men moeilijk greep op kan krijgen, laat staan houden.
Rudolf Bernet geeft deze compacte omschrijving van de gevolgen van deze logica van het oorspronkelijke supplement voor Derrida's deconstructie van Husserls
aanwezigheidsmetafysica, die tevens kan gelden als een karakteristiek van de werkwijze van Derrida in het algemeen.
'Het intuYtieve gegeven van het zien en van de stem vereist het supplement van
het schrift, het ogenblikkelijke nu-moment het supplement van het verleden en de
toekomst, de inwendigheid van de oorspronkelijke evidentie van het cogito het supplement van de intersubjectieve communicatie en van de historische traditie. Deze
notie van supplement is te verbinden met andere termen, waar Derrida een strategisch gebruik van maakt, zoals "het pharmakon", "het hymen", "het gramma", "de

lijk ook

verruimtelijking" (l'espacement), "de aantasting" (l'entame), "het merkteken" (la
marque) enz. Deze termen worden (naar analogie van het theorema van Godel)
"onbeslisbaarheden" lindlcidables) genoemd, "die zich niet meer laten begrijpen
binnen de (binaire) filosofische oppositie en die haar nochtans bewonen, zich tegen
haar teweerstellen, haar ontwrichten en ontbinden, maar zonder ooit een derde term
in het leven te roepen." Het supplement, de toevoeging, is niet een meer, met een
minder, niet een buiten, niet het complement van een binnen, niet een accident, niet
een essentie, enz., het is tegelijk zowel "toevoeging" als "plaatsvervanger" ("substituut"), het "komt erbij" of "komt in de plaats". Een supplement als oorsprong
voegt zich aan de oorsprong toe en tegelijk vervangt het de oorsprong, het is "een
onmogelijkheid" [die] met uitstel datgene teweegbrengt, waar ze zich zogezegd bij
aansluit„.'61
Deze paradoxale logica van de blijvnde aporie of onbeslisbaarheid wordt door
Derrida vaak herhaald. Steeds gaat het om een dubbele beweging: reconnaitre la
di#drance & l'origine et du mXme coup raturer le concept de primaritZ. \ED 3021
Keren we terug naar Derrida's voornemen Hegels Aufhebung 'te plooien', zodat
zij rekening moet gaan houden met 'de vertering van het schrift.' We weten nu enigermate waar deze opmerking voor staat: Hegels aanwezigheidsmetafysica moet
geconfronteerd worden met 'de werking' of het 'tussenbeide komen' van het
'schrift', dan wel met de paradoxale logica van het 'oorspronkelijke supplement',
een niet tot aanwezigheid te reduceren differentie, met iets 'uitwendigs' (schrift) in
het systeem zelf, waarvan het systeem enerzijds afhankelijk is, maar dat anderzijds
niet volledig geYncorporeerd kan worden en aanwezig gesteld (Aufgehoben) in een
volstrekt transparante betekenis.
Met zijn neologisme dijfdrance pleegt Derrida bewust een ingreep op de correcte
schrijfwijze van het Franse woord ddNrence - de e wordt vervangen door een a - die
niet te horen is, maar alleen in het schrift te merken. Hij zinspeelt daarmee op de
tekentheorie van Hegel, die het teken zag als de puur materiele, slechts verwijzende
onthulling van de levende eigenlijke betekenis, zoals een piramide de dode omhulling is van de levende geest van de farao. Derrida maakt hier een associatie met de
61 Rudolf Bernet, Derrida en Husserl, in IJsseling (red), Jacques Derrida, a w.,98. Zie PO 58,59 GR
207-208,234.
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hoofdletter A, die op een piramide lijkt, en grofweg staat voor het Hegeliaanse metafysische 'bouwwerk', 'rijk' of de 'dynastie' van het absolute weten, waarin de dode
letter weer levendige aanwezigheid zou moeten worden. De kleine letter a, nochtans,
doet zich voor in een stomme, stemloze markering, in een zwijgend monument, als
62
een copte die zich niet leent voor een volledige decryptage.
4.2.1.4 Freuds Nachtraglichkeit

Wat Derrida 'schrift' of ook 'aarts-schrift' (archi-ecriture) noemt is in quasitranscendentale zin hetzelfde als de»ance. [MA 13 MF 38] Wat deze gegeneraliseerde schriftconceptie betreft verwijst Derrida geregeld naar Freud die het onderbewuste eveneens als schrift en tekst beschreef.63 Freud wordt door Den,ida gewaardeerd omdat hij ervan uitging dat der Mensch kein Herr sei in seinem eigenen Haus
en aldus kritiek op de conceptie van het subject formuleerde waarin het als centrum
van de (eigen) wereld wordt gedacht alsof het subject aan de oorsprong zou staan
van het eigen woord. Via zijn psychoanalytische theorie van het onbewuste, dat
nooit rechtlijnig inhoud kan worden van het denken, heeft Freud bijgedragen aan de

ontwrichting van de idee van het aan of bij-zichzelf-tegenwoordig-zijn (la prdsence
21 soi, la proximitd ou de propridti 8 soi) vanhet subject.
Dat wil niet zeggen dat Derrida zich volledig tot de Freudiaanse kijk op de werkelijkheid bekeert. Hij bekritiseert met name Freuds neiging tot scientisme, waarin
ook een 'aanwezigheidsmetafysica' schuil gaat, maar hij gebruikt hem wel om Hegels (en Taylors) idealistische fantasma te ontwrichten dat het subject ooit volledig
zou kunnen samenvallen met zichzelf Het bewustzijn is een achteraf-effect van
'iets' of beter gezegd wellicht 'niet iets' dat zelf nooit direct tot het bewustzijn doordringt en dat 'wegspringt' of 'al weer weg is' zodra het zich manifesteert en dus
altijd bewuBtseinsunjdhig blijft. Derrida: 'Er is nu eenmaal een zekere andersheid of
alteriteit - Freud geeft haar de metafysische naam "onbewuste"- die zich definitief
blij ft onttrekken aan elk proces van presentatie waarin zij gevraagd wordt zich in
eigen persoon te presenteren. In deze context en onder deze naam is het onbewuste,
zoals bekend, niet een verborgen, virtuele, mogelijke zelfpresentie. Het stelt zich uit
en differeert zich, wat mede wil zeggen dat het zichzelf weeft uit differenties en ook
dat het verborgen vertegenwoordigers, gevolmachtigden uitstuurt en afvaardigt;
uitgesloten is echter dat de volmachtgever zelf zou "bestaan", ergens tegenwoordig
zou zijn, "zicllzelf' zou zijn, laat staan tot bewustzijn zou komen. ' [MA 21 MF 47]
Met name het begrip Nachtraglichkeit is van belang. Freud duidde de droom als
een achteraf-effect van een altijd onbewust blijvend hieroglifisch schrift. Een differentieel spoor 'vooraf, een structuur van vertraging of posterioriteit, dat inhouden
genereert, maar dat niet te herleiden is tot aan- of afwezigheid. Bepaalde 'eigenschappen' die Freud aan het individu eigen onderbewuste toeschreef, worden door
Derrida toegekend aan de structuur van de taal in het algemeen. Alle betekenis verschijnt daarin als een achteraf-effect van 'iets' dat zelf nooit in levende wijze aanwezig is geweest. Ook het subject is een 'proces effect' van de taal en daarom altijd
reeds een achteraf-constructie. Het is de differentiele structuur van de taal - in Hegels termen de negativiteit van de taal - die er voor zorgt dat het subject hoe dan ook
62 In Taylors opstellen over Hegel en Derrida in Altarity speek deze metaforiek van de piramide een
belangrijke rol. AL 3-33, 255-303.
63
Zie bijvoorbeeld het opstel, Freud et la scene de la litttrature, in ED 291-340.
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kdn ontstaan en die er tegelijk ook voor zorgt dat het subject nooit helemaal doorzichtig voor zichzelf kan zijn en altijd enigszins onbepaalbaar zal blijven. Het gaat
bij Derrida dus niet om 66n of andere massieve 'loochening' of 'verdwijning' van
het subject. Het subject is een ambivalent fenomeen, een coincidentia oppositorum
van vreemdheid en vertrouwdheid en valt onder de paradoxale logica die we vaker
bij Derrida aantreffen: de transcendentale mogelijkheidsvoorwaarde van het subject
is tegelijk ook de onmogelijkheidsvoorwaarde ervan.
Onbeperkte doorzichtigheid van het subject en volstrekte beheersing van het ik
zijn in de ogen van Derrida niet alleen illusoire wensen, maar ook condities waaronder het subject niet 66ns bestaan kan. De taal is ook 'de motor van het verlangen'
waarin onbewuste tegenstrijdige niet te verzoenen strevingen werkzaam zijn. Zo is
er een verlangen de 'werkelijkheid' adequaat te verwoorden, een streven naar de
vervulling van de wens de betekenaar uit te wissen in het betekende. Wanneer dat
echter volstrekt zou slagen, zou er werkelijk niets te wensen meer over zijn. In dat
geval zou er slechts Hn wens overblijven, wat Freud doodsdrift noemt: het streven
van de begeerte om zichzelf volstrekt als begeerte op te heffen. De begeerte naar de
eigen dood dus.

De ontoereikendheid van de taal en het niet samenvallen van het subject met
zichzelf zijn zo gezien lij fsbehoud, levensnoodzakelijk. Verstrengeld met de doodsdrift (thanatos) is er een levensdrift (eros), waarin de vervulling telkens opgeschort
wordt. Het verlangen schept het eigen tekort, maar de fascinatie voor de totale vervulling van het verlangen blijft paradoxaal genoeg voortbestaan. Er is een fascinatie
voor de dood die tegelijk gewenst en gevreesd wordt.64 In die onophefbare spanning
tussen deze twee relata moet de diprance van Derrida gedacht worden want: Fie
sans d(#drance: autre nom de la mort. [GR 104] Kortom, mensen zijn in de optiek
van Derrida pas tot leven in staat, wanneer hun verlangen innerlijk tegenstrijdig,
gespleten, paradoxaal en verscheurd is en blijft! Klaar zijn met verlangen is hetzelfde als niet meer zijn.
Het subject is blijvend betrokken op iets dat voor het subject wezenlijk is en zich
tegelijk ook onttrekt. Dit doet denken aan de te bestrijden kwaal van Taylors Hegeliaanse/Nietscheaanse theo-esthetica: het innerlijk verdeelde en gespleten ongelukkige
bewustzijn. Dat keert hier terug als een spanningsvolle, blijvend ambigue condition
humaine .

4.2.1.5 Bataille: het economische en niet-economische
Derrida verwijst ook naar het onderscheid van Georges Bataille tussen een dconomie
generale (algemene economie)en een economie restreinte (beperkte of ingehouden

economie). De eerste staat voor een Nietzscheaans Dionysisch ideaal zich middels
transgressie en het ultieme exces, een ddpense sans r€serve (zelf-op-offering zonder
enig voorbehoud) volledig uit te leveren aan de chaotische op zicllzelf zinloze flux
van het bestaan en de tweede voor de opschortende en beperkende invloed daarop

64 Freud beschrijft een paradoxale aporetische verhouding tussen Eros en Thanatos. Beide krachten
beogen de opheffing van de psychische spanning, maar doen dat via diametraal tegenovergestelde
wegen. De doodsdrift wil de driftspanning stilleggen door er een einde aan te maken. De levensdrift wil
de spanning stilleggen door haar te beheersen en op te nemen in de identiteit- of zelfopbouw van het
subject. Tussen deze krachten is een permanente strijd aan de gang, zonder dat een van de twee de
alleenheerschappy kan opeisen.

204

van de ratio.65 In dit onderscheid lijkt de aporetische 'conjunctieve disjunctie' tussen
eros en thanatos van Freud terug te keren.
De 'algemene economie' van Bataille situeert zich tegenover Hegels 'beperkte
economie' die aan alles zin geven wil en alle contingentie wil beheersen of overmeesteren door er telkens een zin aan op te leggen. Bataille barst in een onbedaarlijk
lachen uit om Hegels niets riskerende zingevingarbeid. Tegenover de bemeestering
van de zin plaatst hij het ideaal van een volledige overgave aan het exces, waarin
alle zin juist op het spel wordt gezet: de overgave of uitlevering aan de 'heilige'
erotiek, de nacht, de macht, de dood. Deze spanningsverhouding tussen Hegel en
Bataille is een onderdeel van wat Denida dij»ance noemt.
Derrida schrijft dit: 'Klaarblijkelijk - dit is de klaarblijkelijkheid zelve - kunnen
we het economische en niet-economische, hetzelfde en het gans andere, enzovoort,
niet te samen denken. Maar als de differantie dit ondenkbare is, dan zouden we deze
wellicht niet een plaats moeten geven in het klare licht, in het filosofische licht van
de klaarblijkelijkheid die de begoocheling en onlogica daarvan al snel uiteen zou
blazen met de onfeilbaarheid van de berekening die we maar al te goed kennen, juist
omdat we haar plaats, noodzaak en functie binnen de structuur van de differantie
hebben onderkend.' [MA 20 MF 46]
Wat betekent dat? Economie van zin en economie van zinverlies zijn beide met
de werking van de dijRrance gegeven, zonder dat de twee disjunctieve relata Hegeliaans dialectisch verzoend kunnen worden. Hun verhouding kan niet binnen de
traditionele logica van de aanwezigheidsmetafysica worden gedacht. Het gaat om
een blijvende onbeslisbare paradoxale spanningsverhouding een conjunctieve disjunctie of disjunctieve conjunctie tussen twee niet dialectisch te verzoenen tegenpolen die, nog eens, beide met de differance gegeven zijn. Differance is noch dkpense
sans riserve noch het keurslijf van dconomie restreinte, maar de aporetische spanningsverhouding hiertussen. 'Dus is difftrance niet het absolute exces maar het
exces in een nog min of meer beheersbare vorm. Het is niet het totaal verlies van het
verstand, maar de nog net verstandelijke ervaring dat de grenzen van de ratio worden bereikt.'66 Het gaat om een 'wankele onzekere tussenvorm' tussen iets excesiefs
in zijn buitensporigheid en de stabiele, vaste betekenisvolle vorm. Zij hebben elkaar
nodig, zonder dat 66n van de twee de overhand kan nemen.
Deze 'wankele tussenvorm' kan ook vanaf de andere kant benaderd worden.
Freud beschrijft de routinematige herhalingsdwang, waarin volgens hem een onderbewust streven schuil gaat om onveranderbaar te blijven, de identiteit vast te houden
en zich af te sluiten voor verandering en vernieuwing, in een leven dat telkens tot
verandering dwingt. Er gaat in de mens een verlangen naar blijvende en rimpelloze
rust schuil, die volgens Derrida correspondeert met het verlangen naar absolute rust
en spanningsloosheid van wat hij 'aanwezigheidsmetafysica' noemt. Dit verlangen

naar volledige orde en zelfpresentie (waarvoor Taylor in zijn metafysische periode
op de bres stond) is volgens Derrida eveneens een suicidaal verlangen, want het
verlangt naar een toestand waarin het verlangen als verlangen gestorven is. 'Zo heeft
ook het verlangen naar volledige zingeving volgens Derrida twee kanten: enerzijds
de belofte van een volstrekte adaequatio, anderzijds de dreiging van een doodse
65 Zie, De 1'6conomie restreinte A I'dconomie gtntrale, in ED 369-407.

66 Van der Sijde, Het literaire experiment, a.w., 70
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sleur die geen echte ervaringen meer toelaat. Daarom begroet Derrida de ambiguTteit
en het misverstand: leven is het ervaren van ongerijmdheden en spanningsverhoudingen. Tegelijk echter neemt hij het verlangen naar orde en rust serieus: confrontaties met ambiguiteit mogen dan eigen zijn aan het leven zelf, maar ze beproeven ons
ernstig. Te groot verlangen naar rust mag dan een doodsdrift zijn, een te groot verlangen naar het andere is dat eveneens.'67 Welke weg men ook gaat, klaar zijn met
verlangen is gelijk aan niet meer zijn.
In dit verband moet men in mijn ogen ook Derrida's opmerking plaatsen dat het
nooit simpelweg om een keuze kan gaan tussen 'de Nietzscheaanse vrolijke affirmatie van het wereldspel', waar Talyor zo enthousiast voor kiest, en het logocentrische interpreteren, maar dat 'hun gemeenschappelijke bodem' en de d(1Nrance lussen deze twee niet dialectisch te verzoenen interpretatiewijzen moet worden gedacht. Ook hier gaat het om een conjunctieve disjunctie van twee interpretatiewijzen
waarvan de ene de ander nooit kan aufheben. Tussen de twee gaat een 'verzinkende'
dilfirance, een onbeslisbaarheid schuil. Beide 'impulsen' veronderstellen elkaar
zonder dat hier sprake is van (binaire) filosofische oppositie die Hegeliaans dialectisch

aufgehoben zou kunnen worden.

4.2.1.6 Nietzsche, de wederkeer en een onheuglijk oerverleden
Maar er is nog meer. Met het woord diferance wordt ook naar Nietzsche verwezen.
Welke Nietzsche? Nietzsche, schrijft Derrida, 'voor wie de grote hoofdactiviteit
onbewust is' en voor wie 'het bewustzijn het effect is van krachten waarvan het
wezen, de wegen en de wijzen niet eigen zijn aan het bewustzijn zelf. De la:acht is
zelf nooit tegenwoordig: zij is niets anders dan een spel van differenties en kwantiteiten. (..) Is het hele denken van Nietzsche niet een kritiek op de filosofie als actieve
indifferentie jegens de differentie, als een systeem van a-diaforische reductie en
repressie? Wat niet uitsluit dat de filosofie conform dezelfde logica, conform de
logica zelf, leeft in en van de differentie en zich blindmaakt voor het ze#de dat niet
het identieke is. Hetzelfde (le m#me) is nu juist de differantie (met een a) als omgeleide, dubbelzinnige passage van het ene differente naar het andere, van de ene term
van de tegenstelling naar de andere.' 68 [MA 18 MF 43-44]
Op een bepaalde manier geYnterpreteerd ontkracht Nietzsche, net als Kierkegaard,
Hegels metafysica van de volkomen herinnering met een opposante logica van de
herhaling (eeuwige wederkeer) volgens welke het herhaalde nooit het identieke kan
zijn, maar een terugkeer van hetzelfde is op steeds andere wijze.
Derrida spreekt ook over de herhaling in termen van 'iterabiliteit', waarin de herhaling wordt opgevat op een wijze die ook op Kierkegaards herhaling lijkt: in de
herhaling gaat het 'opnieuw' of'nog eens' samen met alteriteit, met het komende en

het 'andere'. Het is niet de herhaling in de zin van de aanwezigheidsmetafysica,
geen herinnering van wat eigenlijk reeds present is, maar een herhaling die een
breuk impliceert met een 'eigenlijke' context, niet als accidentele mogelijkheid,
maar als constitutief voor alle betekenisprocessen. Deze 'iterabiliteit' is volgens
Derrida zelfs een kenmerk van alle talige betekenisprocessen. Een taalelement moet
67
Van der Sijde, Het literaire experiment, a.w., 70-71
68 Ik neem hier deze toelichting over van Groot bij de Nederlandse vertaling: .Diafora betekent in het
Grieks zowel verschil als geschil. In de stijlleer duidt het op een woord dat in een passage voortdurend
in een andere betekenis terugkeert: een samengaan van identiteit en diff'erentie.'

206

traceerbaar of leesbaar blijven en hernomen kunnen worden in een andere context.
Zoiets als een structureel geheime taal of een priv6-taal is ondenkbaar.69 In dit hernomen kunnen worden blijft het herhaalde nooit helemaal hetzelfde, want wanneer
. Elk
het verplaatst is in een ander context genereert het weer nieuwe betekenissen
haakjes
geschreven,
kan
tussen
gesproken
of
linguistisch of niet-linguYstisch teken,
worden gezet en met de gegeven context breken.
Tout graph#me est d'essence testamentaire, meent Derrida. [GR 100] Hij is van
opvatting dat de tekst altijd en onherroepelijk is afgesneden van de oorspronkelijke
bedoeling van een schrijver. Het bewustzijn, het evidente, de waarheid is er niet los
van het schrift. Ze kunnen niet zonder de letter en het teken en daarmee wordt elk
bewustzijn, elke waarheid en evidentie voortdurend doorkruist door een onvatbare
alteriteit. De uitdrukking van de innerlijke bedoeling veronderstelt de veruiterlijking
in de tekens van de taal en daarom zal elke zingevingsact moeten lopen via de exterioriteit van de taal. De veruiterlijking impliceert iets dat niet de oorsprong in het
bewustzijn heeft, maar zich als alteriteit tot dat bewustzijn blijft verhouden. Stel, ik
zeg: 'Ik ben'. Dan geldt: Le valeur significante du Je ne dipend pas de la vie du
sujet.70 Of ik nu dood ben of nog leef, de woorden 'ik ben' blijven betekenen, ook
los van de levende oorspronkelijke uitdrukking ervan. Het betreft een anonieme
inscriptie, die een eigen weg gaat zonder mij en eigenlijk pas zinvol is tegen de
achtergrond van mijn niet-aanwezigheid. Een woord raakt verweesd zodra het neer-

geschreven is en wordt onherroepelijk afgesneden van de oorspronkelijke bedoeling
en van degene die het woord voortbracht.
Dat geldt voor elk woord. Al wat betekenis heeft, gesproken en geschreven, werkt
als het schrift, is onderdeel van een code en valt onder de logica van die code. En
wanneer dat het geval is, is wat betekenis heeft herhaalbaar zonder dat die herhaling
exact hetzelfde kan blijven als het 'oorspronkelijke'. Met de veruiterlijking in het
schrift begint een spel van eindeloze interpretaties, omdat de schriftuurlijkheid de
betekenis.
afwezigheid instelt van een oorspronkelijke bedoeling en een uiteindelijke
enkele
in
die
de
tekst
van
interpretatie definitief
geen
Wat blijft is de materialiteit
afwezigheid
vooronderstelt en
de
die
tekst
de
kan
uitgewist
worden. Wat er is, is
instelt van een oorspronkelijk 'willen zeggen' (vouloir-dire). De intentie van het
spreken of de context ervan kan met volledig afgebakend worden en daarom ligt
geen enkele betekenis vast, is geen enkele betekenis vast verankerd. Om teken te
kunnen zijn moet het teken herhaalbaar zijn, zich los kunnen maken van intentie en

context.
Constateren we dat Derrida Nietzsche noemt omdat hij bij hem sporen terugvindt
van zijn thematiek van de herhaling, die een thematiek van de differentie is. Het gaat
in zijn Nietzsche-interpretatie om de 'eeuwige terugkeer' van het nooit tot een vaste
identiteit te herleiden andere, het andere dat in en met elke herhaling of herinnering
ontstaat, een alteriteit die 'ouder' is en 'oorspronkelijker' dan het verschil tussen de
herhaling en het herhaalde of tussen de herinnering en het herinnerde; het tout autre.

Celia implique quit n'y a pas de code -organon d'iterabilite- qui soit structurellement secret. La
possibilite de rtptter et donc d'identifier les marques est implique dans tout code, fait de celui-ci une
grille communicable, transmissible, dtchiffrable, itdrable pour un tiers, puis pour tout usager possible

69 ,

70

en gtntral.' MA 375 MF 201.
JacqueS Derrida, La voix et le Phdnomdne, a.w., 107.
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Derrida verwijst daarbij ook naar Levinas' notie van een vreemd, anders, nooit te
achterhalen oer- of oerverleden, l'illdtit6 comnie 8 l'alt6ritd d'un passi qui n'a

jamais tti et ne peut jamais etre vcicu dans la forme, originaire ou modifide, de la
prjsence. IGR 103] Bij een heel andere bron, opnieuw bij Freud, vindt hij ook zo'n
paradoxale tijdsopvatting. De tijd waarmee wij rekenen, de bewuste tijd van alle
dag, de tijd van het vooraf, het nu en het na is, meent Freud, een constructie. Hij laat
zien dat in het onderbewuste de tijd zo niet bestaat. Daar heerst een 'andere logica
van de tijd' of beter wellicht 'geen logica van de tijd'. De machinerie van het bewustzijn functioneert discontinu. De continuYteit van de tijdswaarneming is geen
oorspronkelijke continuYteit (Ursprung) doch een functie van het discontinu terugkeren van de bewustzijnspercepties en daarmee altijd al 'afgeleid'. Het tegenwoordige
is slechts naderhand (nachtraglich) aan zichzelf aanwezig en daarmee worden notities waarin het bewustzijn aangemerkt wordt als plaats van de tijd, als oorsprong van
de tijd, aan het wankelen gebracht. Toegepast op de wijze waarop Derrida de werking van de di#drance wil beschrijven, betekent dit dat elke betekenis of aanwezigheid geduid moet worden als een achteraf-effect van een spoor (trace) dat zelf nooit
aanwezig of afwezig is geweest. Voor dit spoor geldt hetzelfde als voor de
diff€rance: La trace est en ejfet l'origine absolue du sens en glndral. Ce qui revient
8 dire, encore une fois, qu'il n'y a pas d'origine absolue du sens en gindral. La

trace est la dgirance qui ouvre l'apparaitre et la signification. IGR 951
Dit 'onheuglijke spoor' of 'onheuglijke verleden' dat nachtrtiglich is en paradoxaal genoeg nooit 'oorspronkelijk aanwezig' is geweest, is tegelijk de mogelijkheidsvoorwaarde voor het feit dat met tijd gerekend kan worden in termen van verleden, heden, toekomst.71 Derrida hanteert een opmerkelijke en weerbarstige tijdsconceptie die probeert te breken met de prioriteit van het heden, die de tijd niet reduceert tot verschillende modaliteiten van het heden. Het heden is nooit een zelfgenoegzame volledige aanwezigheid, maar iets dat ons permanent ontglipt. De rechtlijnige lineaire tijdsopvatting, die werkt met prioriteiten, met een begin, een midden
en een einde, wordt middels het niet-concept d(#France geconfronteerd met een
soort 'vierde dimensie'. Een tijd/ruimte van herhalingen, waardoor de mogelijkheid
tot zelfgenoegzame zelfaanwezigheid onmogelijk wordt of telkens uitgesteld, omdat
deze dimensie in geen enkele temporele modaliteit in gewone rechtlijnig lineaire zin,
verleden, heden of toekomst, volledig aanwezig gesteld kan worden. Een 'vierde
dimensie' die altijd ouder of eerder is en die niet anticipeerbaar blijft. De voorafgaande tijd/ruimte van herhalingen tot in het oneindige die elke identiteit of aanwe-

71 6

De structuur van vertraging of posterioriteit (Nachtraglichkeit) maakt het inderdaad onmogelijk de
temporalisatie (temporisatie) tot een simpele dialectische complicatie van levende tegenwoordigheid te
maken levende tegenwoordigheid als de oorspronkelijke, onophoudelijke, voortdurend tot zichzelf
herleide, verzamelde en verzamelende synthese van retentionele sporen en protentionele openingen. In
de andersheid van het 'onbewuste' hebben we niet van doen met horizonten van gemodificeerde
presenties - in verleden of toekomst -, maar met een 'verieden' dat nooit tegenwoordig is geweest en
dat ook nooit zijn zal, waarvan de 'toe-komst' nooit een productie of reproductie zal zijn in de vorm
van een tegenwoordigheid. Het begrip 'spoor' is dus onverenigbaar met dat van de retentie, van
verleden-worden van wat tegenwoordig is geweest. We kunnen het spoor - en dus de differantie - niet
denken vanuit het tegenwoordige of de tegenwoordigheid van het tegenwoordige.' MA 21-22 MF 48.
In dit citaat levert Derrida vooral kritiek op Husserls tijdsconceptie die volgens Derrida aan de
hegemonie van het aanwezige en tegenwoordige hier en nu vast zit. Het verleden zit bij Husserl aan het
'levende heden' vast als 'retentie' en de toekomst als 'protentie'
-
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zigheid mogelijk maakt en die deze aanwezigheid tegelijk ook telkens weer differeert, uitstelt en nachtraglich maakt.
4.2.1.7 Heidegger en de 'destructie' van de onto-theo-logie
Zeker is dat Heidegger v66r Derrida het denken in termen van het tegenwoordige,
het praesens, en het jetzt gerade Vorhandene op een heel eigen manier tot probleem
gemaakt heeft middels zijn Destruktion van de traditionele onto-theo-logie. Vanaf
Plato tot in onze tijd heeft de traditionele metafysica, stelt Heidegger, de diverse
zijnsbepalingen, zoals idea, ousia, substantie, essentia-existentia, subject-object als
'toereikende grond', als ratio su,#iciens gedacht, gedragen door de vooronderstelling
dat het hier om een bestendige aanwezigheid zou gaan. Alles werd aan het nihil est
sine ratione onderworpen, juist ook de grond zelf: Der Grund als solcher verlangt es
als Grund zuruckgegeben zu werden -, zuruck (re) namlich in der Richtung
auf das
72
re-prasentierende, d.h. vorstellende Subject und durch dieses fur es.
Van belang is dat ook Heidegger zijn denken regelmatig geconfronteerd heeft met
dat van Hegel. Een pure tegenpositie heeft hij nooit gezocht,73w61 meent hij dat met
Hegel de filosofie im ge,vissen Sinne zu Ende gedacht ist.74 Een thema dat in Frankrijk, inclusief bij Derrida, school heeft gemaakt. Wanneer de (bewustzijns)filosofie
bij Hegel ten einde is gekomen, wat is dan nog de opgave van het denken? De waar75
heid is voor Hegel die vollsttindig entfaltete Gewissheit des sich wissende Wissen.
De speculatieve dialectiek is de beweging waarin de zaak zelf, het wezenlijke, een
subjectiviteit, die in en door het andere tot zichzelf komt en zo een aanwezigheid of
tegenwoordigheid in bezit neemt die deze subjectiviteit van meet af aan eigen is.
Heidegger stelt dus het probleem waarover ik in hoofdstuk twee reeds sprak: De
exitus staat in Hegels alomvattende Odyssee van het Zelf, altijd in teken van de
reditus. De zaak van het denken is een zaak van de subjectiviteit unbedingte Selbstgew(#heit, een in het bewustzijn gefundeerde identiteit van denken en zijn.
Heidegger vraagt zich vervolgens af in hoeverre deze Hegelaanse voltooide filosofie iets verbergt juist daar waar de filosofie haar zaak tot apodictische evidentie
heeft gebracht in een absoluut weten. Wat is ongedacht gebleven in het absolute
weten? Heidegger meent inderdaad dat iets principieel ongedacht is gebleven in de
aanwezigheidsmetafysica waarvan de Hegeliaanse dialectiek tegelijk een hoogtepunt

en eindpunt is. Om dat ongedachte op het spoor te komen moet een Schritt zuruck
gedaan worden aus dem schon Gedachten in einem Ungedachten von dem her das
Gedachte seinen Wesensraum empjangt.16 Dat wil zeggen: gevraagd moet worden
op grond waarvan het denken pas kan denken wat het denkt en kan zeggen wat het
zegt.

Een vraagstelling die volgens Heidegger voor Hegel ontoegankelijk is gebleven,
omdat voor hem de zaak van het denken een in de subjectiviteit gefundeerde identiteit van zijn en zijnde is. Een onto-theo-telco-logie van Hegeliaanse snit kan dit
ongedachte niet denken, omdat deze metafysica zich constitueert precies als Uitslui-

ting van dit ondenkbare. Het gaat bij Hegel om een gesprek met de voorafgegane
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filosofie dat het karakter heeft van een Aufhebung, dat wil zeggen, des vermittelendes Begreifens im Sinne der absoluten Begrundung Heidegger doet daarentegen een
stap terug naar wat ongedacht is gebleven.
Aldus komt hij op zijn vermaarde thema van de zijnsvergetelheid die kenmerkend
is voor de hele traditie van het Westerse denken. Heidegger vraagt naar het zijn van
het zijnde in zijn onderscheidenheid van het zijnde. De aanwezigheidsmetafysica
heeft dit onderscheid tussen het zijn en het zijnde vergeten. De zijnsvergetelheid is
de vergetelheid van de ontologische differentie. Het betreft een differentie die niet
herleid kan worden tot een volledig in het bewustzijn aanwezig te stellen identiteit,
een differentie die 'vooraf gaat' aan het (Hegeliaanse) denken, zonder dat ze ooit
helemaal 'als zodanig' aanwezig kan worden gesteld. Dit ongedachte toont zich en
ontrekt zich tegelijk, maakt het denken mogelijk, heeft aan de gang van het speculatieve denken de doorgang verleent, zonder dat het daarin ooit helemaal opgenomen
en aufgehoben kan worden. Uiteindelijk gaat het dus om de problematiek van de
DQ»renz WI Dd»renz17. Deze differentie als differentie is het ongedachte en de
'blinde vlek' van de Hegeliaanse dialectiek, het niet tot een zuiver aanwezigheid te
herleiden andere en vergetene, was die QueUe dieses ganzen Denken ausmacht,
78
indem sie ihm uberhaupt den Bezirk seines Aufenthalts bereitstelt.
Veel van deze Heideggeriaanse differentiethematiek speelt eveneens bij Derrida.
Met zijn deconstructiefilosofie bouwt hij, zoals reeds opgemerkt, voort op Heideggers Destruktion van de onto-theo-logie. Derrida spreekt echter niet van differentie
of van 'ontologische differentie', maar van de dijRrance.
Hij zou Derrida niet zijn wanneer hij niet tegelijk achterdocht koestert wat betreft
de vraag of Heidegger zijn inzicht wel vastberaden genoeg volhoudt en doordenkt
tot op de radicaalste consequenties ervan. Hij bespeurt bij Heidegger een zekere
heinnvee naar het eigenlijke, naar het Wesen van zijn zelf, naar een verloren vader-

land van het denken, waarvan hij uitdrukkelijk afstand neemt. Voorzover Heidegger
nog naar 'een parousie van het zijn' verlangt en het als een transcendentale betekenis of zin opvat waar een naam (Ereignis) aan gegeven kan worden, moet aan Heidegger voorbij gedacht worden.
Het betekent vooral dat wat Heidegger vat onder de namen nabijheid (proximitd),
onmiddellijkheid (immadiatetel en de aanwezigheid (prusence) als het naaste, le
proche, het eigene, le propre en het vooraf van het prae-sens, le prd de la prisence,
opnieuw raadselachtig (unigmatique) gemaakt moet worden. [GR 103] Op een
hoogst eigenaardige wijze is de dijRrance, stelt Derrida dan ook, met een verwijzing
naar Levinas, 'ouder' dan de ontologische differentie of dan de waarheid van het
zijn (plus -veille- que la dijRrence ontologique ou que la vdritd de 1'6tre). IMA 23
MF 49-50] Derrida's diflrance heeft niettemin overeenkomst met wat bij Heidegger
de Di#erenz WE D(Oerenz heet. Het wezen daarvan, de betekenis of zin ervan, is er
niet want het kan zelf niet geYdentificeerd worden en is altijd al weer weg. Derrida
schrijft:
'Ook Heidegger zegt dat de differentie niet als zodanig kan verschijnen: "Lichting des Unterschiedes kann deshalb auch nicht bedeuten, dass der Unterschied als
der Unterscheid erscheint." Er is geen wezen van de differantie; deze (is) niet alleen
77
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datgene wat zich niet laat toe-eigenen in het als zodanig van haar naam of verschijnen, maar wat bovendien het gezag van het als zodanig in het algemeen, van de
tegenwoordigheid van de zaak zelf in zijn wezen, bedreigt.' [MA 27 MF 54]
4.2.1.8 Levinas en de religieus-ethische dimensie van 'difRrance
Derrida alludeert met zijn Di#drance, zoals ree(is een aantal malen kort aangestipt,
eveneens op het denken van Levinas. In de voordracht Dijfdrance spendeert hij er
een enkele opmerking aan: 'Een verleden dat nooit aanwezig is geweest: dat is de
formule waarmee Emmanuel Levinas, langs heel andere wegen dan de psychoanalyse, het spoor en het raadsel van het absolute andersheid van de ander kwalificeert.
Minstens binnen deze grenzen en vanuit dit gezichtspunt omvat het denken van de
differantie ook de hele kritiek op de klassieke ontologie zoals die door Levinas is

ondernomen.' [MA 22 MF 48]
Hiermee verwijst Derrida naar de ethische kant van het differentiedenken, naar
een ethiek die het anders zijn van de ander en het andere tracht te respecteren.
Weliswaar heeft Derrida ook kritiek op Levinas gegeven, maar Levinas' ethische
gemotiveerde kritiek op de westerse onto-theo-lyie wordt uitdrukkelijk genoemd
als een belangrijke inspiratiebron van zijn denken.
80
Met name van belang is hier wat Levinas de confrontatie met het 'il-y-a' noemt.
In simplificerende termen uitgedrukt: het gaat hier om een limietbegrip, een donkere
nacht waar subjectiviteit en objectiviteit in verloren gaan en die tegenover Heideggers Lichtung de Seins staat. Levinas-kenner Roger Burggraeve typeert het zo:
'Wat Levinas onder het "er is"of "het zijn in het algemeen" verstaat is niet licht
en generositeit, maar eerder de confrontatie met "een alles opslorpende duisternis
die alles herleidt tot "niets", niet in de zin van afwezigheid van zijn maar van afwezigheid van zijnden: het niets als niet-iets (n-iets) en niet iemand (n-iemand). Er is
niet dit, er is niet dat, er is niet iets. En toch is er niet niets: het is een "zijn zonder
zijnde". De afwezigheid van alle zijnden keert terug als een onweerstaanbare aanwezigheid, zonder relief, zonder harde geparticulariseerde substanties, dat wil zeggen zonder gescheiden en onderscheiden zijnskernen. Er is zijn zonder meer: ongrijpbare, niet benoembare en niet objectiveerbare aanwezigheid. Louter zijn dat
volstrekt anoniem blijft, vermits er niemand is die het op zich neemt (..). Om de
neutrale anonimiteit van het zijn zonder zijnde aan te duiden acht Levinas de derde
persoon enkelvoud van het werkwoord zijn in de onpersoonlijke vorm het meest
geschikt: het regent, het is warm, het is nacht. "Er is" in het algemeen, zonder dat
het belang heeft wat er is, zonder dat men aan de term een substantief kan vastha9,

ken: 8 1

Bij Levinas is eveneens sprake van een spanningsverhouding tussen twee disjunctief-conjunctieve relata. Evenzeer Levinas maakt onderscheid tussen een eco-
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nomische en niet-economische wijze om onze identiteit af te grenzen van de manque
d'are die met de unheimhche ervaring van het 'er is' gegeven is.
Enerzijds is er een economische reductiedynamiek waarin het andere tot hetzelfde
wordt herleid: 'Het ik kan slechts als ik overeind blijven als het de wereld "egocentrisch" naar zich toehaalt en deze aan zich onderwerpt. Zich verdedigend tegen
elke opslorpende, depersonaliserende of centrifugale -uiteenvliedende- totaliteit,
maakt het ik zichzelf, op grond van zijn behoeftige zijnspoging onbeschaamd tot
middelpunt van een eigen centripetale totaliteit: de wereld is er voor het ik. ,82
Anderzijds is er de ethiek van het 'anders dan het zijn of aan gene zijde van de
essentie' (autrement qu' tre ou au-deM l'essence) die ons uit de onverbiddelijke
zelfverwerkelingsnoodzaak haalt en concreet vorm krijgt in de confrontatie met het
gelaat van de ander.83 ,De ander ervaar ik niet als een "indicatief', als een gegeven
feit waarop ik bots, maar als een "imperatief', die mijn zijnspoging tegelijk radicaal
in vraag stelt en beveelt. De ander is niet alleen een alter ego maar daar bovenuit de
radicaal andere, die onherleidbaar is tot een spiegelbeeld van mijzelf en mijn eigen
84
conatus essendi.
Derrida 'verwijst' met zijn di drance naar deze ethische imperatief, de plicht te
onderkennen dat wij de ander (en het andere) niet tot het Zelf(de) mogen reduceren,
laat staan tot ons eigen zelf
Daarmee hangt Levinas' kritiek op de ontologie samen die Derrida kort noemt in
85
zijn voordracht DdRrance en die hij zegt te willen hernemen Levinas stelt daarin
de traditionele Griekse filosofie en onto-theo-logie van het Zelf(de) Taylors Hegeliaanse, theo-esthetische, idealistische, Odyssee van het zelf - radicaal onder kritiek.
In deze kritiek op de Griekse ontologie werkt Levinas de denkfiguur van het a
Dieu/adieu uit Het is lastig om in enkele woorden aan te geven waar deze kritiek op
neerkomt. In een toelichting bij zijn recente boek Philosophy and the turn to Religion, dat over het mede door Derrida aan de orde gestelde thema 'terugkeer van de
religie in de filosofie' handelt, geeft Hent de Vries deze compacte omschrijving van
waar het in Levinas paradoxale logica van het 8 Dieu/adieu om gaat:
'Het adieu drukt het afscheid uit van alle bekende, al te menselijke positieve,
metafysische, ontotheologische - namen en begrippen voor het goddelijke. Maar als
deze uitdrukking een afscheid impliceert van het postulaat van een niet-reduceerbare
sfeer, die het goddelijke wordt genoemd en samengevat wordt in de eenheid van een
onbekende, wellicht niet uit te spreken naam, dan mag men het adieu ook interpreteren als een hint, een gebaar in de richting van het "absolute", dat zich onttrekt aan
elke context of referentie, maar niettemin elke uitspraak - en niet alleen gebed of
ritueel markeert, mogelijk maakt en uitdaagt. In de zinsnede 8 Dieu/adieu wordt
deze gelijktijdige nabijheid dn verwijdering van God uitgedrukt: de wending naar
God is tegelijkertijd niet minder dan een dramatisch afscheid van bijna al de canonieke, dogmatische of ontotheologische interpretaties van diezelfde "God". Het
adieu drukt daarmee niet alleen uit dat al het religieuze en a fortiori al het theologi,

-

-

-

82 Burggraeve, Het kwade als de kecrzijde, aw., 25.
83
Emmanuel dvinas, Autrement qu Ytreou au-deM l'essence, Den Haag 1974.
84 Burggraeve, Het kwade als de keerzijde, a.w., 29.
85
Een goede introductie in de verhouding tussen Derrida en Levinas is Renee van Riessen, De ander van
de ander. Over Emmanuel Levinas (1906-1995), in Joke J. Herrnsen (red.), Het denken van de ander.

Proeve van een vrouwelijke ideeengeschiedenis,Kampen \991,210-286.

212

raakt met wat Kant in Der Streit der Fakulttiten een vermenmet
goddeloosheid noemde: een uitglijder naar het empirisme of antropomorging
fisme. Omgekeerd accentueert de formule het feit dat elk discours, zelfs het meest
wereldse, profane, negatieve of nihilistische zichzelf onbedoeld orienteert aan de
alteriteit waarvoor - historisch, systematisch, conceptueel en figuurlijk gesproken 86
"God" wellicht, en tot nu toe, de meest geeigende naam is.
Omdat Derrida zijn thematiek aan de orde stelt in het verlengde van Levinas,
moet men behoedzaam zijn met de claim dat het in Derrida's filosofie om een simsche spreken besmet

,

pele loochening van of definitieve 'afrekening' met de religie of met God zou gaan.
Veeleer gaat het hem om een kritiek op de onto-theo-logisering, de uitlevering van
het geloof, God en de theologie aan metafysisch aanwezigheidsdenken.Derrida herneemt Levinas' (en Kierkegaards) kritiek op de traditionele 'Griekse' filosofie van
het Zelf(de) die bij Hegel tot een hoogtepunt komt. 'Grieks' in de betekenis van
eenheids-denken, het.zoeken naar een alomvattend eeuwigheidsperspectief en het
streven naar clarims, honderd procent zichtbaarheid en helderheid.
Dat heeft vooral ook ethische implicaties. Van der Sijde becommentarieert dit
Levinasiaanse aspect van Derrida's denken aldus: 'Voor een ethische houding is het
noodzaak de grenzen van onze vermogens te ervaren en te herkennen. Levinas ontwikkelt het begrip il-y-a niet uitsluitend uit kritische overwegingen. Het gaat hier
niet om een sceptische relativering van onze rede, maar om een de benadering van
een niet-redelijk domein, waarmee wij een omgang moeten vinden. De boodschap
van Levinas is dat wij ons moeten laten verwonden door wat wij niet gerijpen kunnen. Daarom kan hij dus ook niet zeggen: ik denk, dus ik ben. Hi zou eerder zeggen: respondeo, ergo sum. Ik ben, want ik ben verantwoordelijk.'8 Ipso facto geldt
dit ook voor Derrida: Ook bij hem treffen we de gedachte aan dat het il-y-a een ogen
openende ervaring is: 'Maar dan gaat het wel om een confrontatie met iets wat ongrijpbaar is en blijft. Juist de doorbreking van mijn weten en mijn beheersende vermogens wekt dan het besef dat ook de ander lijdt. Juist de ervaring van het verlies
van zin maakt mij gevoelig voor anderen en voor het apptl van de ander. Essentieel
is de ervaring van de leemte in de 'Erkenntniskrafte' en dus niet een 'Steigerung'
hiervan.

,88

Betekent dit dan dat Derrida Levinas helemaal volgt? Neen. Ik noem slechts 66n
het geven
aspect: Derrida volgt 6n bekritiseert Levinas' kritiek op het ruildenken,
om te ontvangen, de Hegeliaanse exitus met het oog op een reditus waarover ik in
hoofdstuk twee ree(is sprak. Levinas wil daarom van geen enkele wederkerigheid
meer weten tussen het 'ik' en 'de ander'. Levinas 'omschrijft de "ander" in termen
van "haunteur"; de ander is een verhevene, die dichter bij de Ander (de onkenbare
God en 'hoger' staat dan ik. Volgens Derrida neemt Levinas daarbij niet expliciet in
beschouwing dat ik ook de "ander" ben voor de ander, dat dus de verhouding wederkerig is. Wij zijn beiden een vreemdeling voor de ander, en we weten dat. Het is
volgens Derrida niet goed mogelijk een ethische relatie te ontwikkelen zonder die
wederkerigheid. Bovendien maakt deze wederkerigheid een gevoel van verwant-

86 Hent de Vries, De terugkeer van de religie en de taak van de filosofie, in Krisis 4 (2000) 9-10.
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schap mogelijk: cruciaal is dat niet alleen de ander een vreemde is zonder wezens,89
kern, maar ik ook.
Op deze tegelijk op Levinas voortbouwende en kritiek leverende eigen ethiek van
Derrida kom ik terug in het volgende hoofdstuk.

4.2.2 Nogmaals: wat is di#drance?

Slechts in zeer grove lijnen heb ik enkele 'connotaties' van het 'niet-concept' dijRrance geschetst. Het gaat om veel meer, heb ik duidelijke willen maken, dan een
ultiem relativisme dan wel perspectivisme opleverende mix van De Saussure, Hegel
en Nietzsche, die Taylor ervan maakt.
Nico van der Sijde geeft een heel Ander resumd dan Taylor: 'Samenvattend: diff6rance "thematiseert" een actief/passief uitstel en verschil dat in vele gedaanten en op
vele terreinen werkzaam is. Het gaat hier steeds om het "andere"; om datgene wat
niet betekenisvol gearticuleerd kan worden en wat een volledige adequatio onmogelijk maakt. Dit "andere" wordt ook door de vorm van en status van diff6rance (en
trace) opgeroepen: quasi-transcendentalen slechts, uiterst vloeiende en heterogene
noties bovendien die sporen dragen van een fundamentele sprakeloosheid. We
moeten diff6rance niet opvatten als de naam voor het andere. Integendeel, het is een
meerstemmige notie, die door "bricollage" verkregen is. Juist door die meerstemmigheid laat diff6rance het meerstemmige andere komen, zonder dit andere te herleiden tot een conceptuele grootheid. ,90
De deconstructie, zouden we eveneens samenvattend kunnen zeggen, gaat telkens
om de ervaring van het onmogelijke, de onbeslisbaarheid, de aporie. Heel compact
uitgedrukt: het gaat in de ervaring van de aporie zoals Derrida die beschrijft, 'om de
onmogelijkheid om tegenover het vulgaire concept van de metafysica een ander
'niet-metafysisch' concept te plaatsen en om de noodzaak deze onmogelijkheid,
deze impasse, uit te houden en te verdragen."' Het gaat dus niet simpelweg om de
verhouding algemeenheid versus enkelvoudigheid of om de vraag op welke wijze
deze het meest adequaat op elkaar betrokken kunnen worden, maar om een aantonen
van de onmogeljkheid om het singuliere, het gans andere, binnen een bestaand kader te begrijpen en andersom om het zichtbaar maken van de altijd inherente onvolkomenheid van een denkkader ten opzichte van de singulariteit, het tout autre.
Het is de vraag of Tayor deze aporetische differentiethematiek, het uithouden van
de impasse, in zijn Nietzscheaanse vrolijk wetenschapsperiode wel voldoende op het
spoor is. Zoals ik aan het begin van dit hoofdstuk heb laten zien, veronderstelt Tar
lor in zijn voltooid nihilistische periode een te grote continuYteit tussen Hegels en
Nietzsches immanentistische relativisme en Derrida's differentiefilosofie.
0 zeker, in Erring bespreekt Taylor Derrida's logica van de herhaling, alteriteit
en d/drance. Er vallen veelvuldig Kierkegaardiaanse, Levinasiaanse en Derridiaanse woorden als irreducible outside en irreducible almrity. [ER 48] Maar de letterlijk
ingewikkelde, aporetische reikwijdte van Derrida's 'openklappende', 'meer-kantige'
89 van der Sijde, Het literaire experiment, a.w., 29. Hij verwijst naar Derrida's opstel GeweW en
metabsica, zie noot 80.
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niet-concepten, van Derrida's 'buiten-in-het-binnen', van zijn onmogelijke (tegelijk
heterogene en heteronome) alteriteit, komt onvoldoende uit de verf in Erring.
Waarom? Omdat Taylor Derrida's onbeslisbare en aporetische niet-begrippen of
quasi-transcendentalen opsluit binnen de eendimensionale eeuwige kringloop van
slechts de heterogene differenties van 'zijn' relativistische ontologie; omdat hij hen
inkadert - in deel twee van Erring vooral - in de alomvattende differentiele context

zonder enig buiten van zijn Divine Milieu.
Zoals ik aan het begin van dit hoofdstuk reeds gesteld heb: Taylor identificeert
Derrida met zijn Hegeliaanse/Nietzscheaanse, immanentistische ontologie van het
relativisme en 'beknibbelt' op de (ethische) strekking van de alteriteits-thematiek die
Derrida van Kierkegaard, Heidegger en Levinas overneemt. Daarin stelt Derrida ook
Taylors geliefde 'Hegeliaanse Nietzscheanisme', Taylors puur immanentistische
relativisme, onder kritiek. Derrida's herhaling van Hegel en Nietzsche is een herhaling met een ander verschil dan Taylor in Erring beweert.
Men kan het ook anders zeggen: Taylor maakt Derrida in Erring een fractie te
Hegel-vriendelijk. De meeste inleiders of interpreten schetsen Derrida zoals Tayor

later in het aanzienlijk minder Hegel-toegenegen Altarity zelf ook doet - als een
filosoof die Hegels inzichten juist wal afwijst, verwerpt en van binnenuit probeert te
ontwrichten; als iemand die exact het Hegeliaanse concept van de filosofie verdub'
belt en herhaalt om deze te deconstrueren' en open te breken ten gunste van
l'inventon de l'autre.
Paul Moyaert bijvoorbeeld meent dat de centrale vraag van Derrida aldus luidt:
'Is er een echte, niet louter schijnbare begrenzing mogelijk van het absolute weten?
Kan dit weten, voorzover het gedragen wordt door de oneindigheid van het begrip,
nog echt door een exterioriteit - een standpunt, een subject of een object buiten het
absolute - bepaald en begrensd worden zonder dat die exterioriteit opnieuw begrepen en gegrepen wordt in de immer voortschrijdende zelfverwerkelijking en zelfonten
plooiing van het begrip? Is er nog een subject mogelijk dat een buiten laat zien
,92

kan aantonen dat door het absolute niet begrepen en gerecupereerd kan worden?
Moyaert laat zien dat Derrida's wil om exterioriteit of alteriteit te redden uit de
klauwen van Hegels alle differentie opheffende dialectiek van de immanentie, allerminst een gemakkelijke opgave is. Ik noem drie lastige punten. Ten eerste: Hegels
filosofie van de aanwezigheid kan niet simpelweg vervangen of omgekeerd worden
door een filosofie van de afwezigheid. Dat lijkt een simpele constatering, doch:
'Wordt niet elke afwezigheid noodzakelijk, zodra deze gedacht wordt, in aanwezigheid gebracht en tot aanwezig zijn gereduceerd?"3 Ten tweede: de exterioriteit die
aan het zichzelf verwerkelijkende systeem ontsnapt moet iets zijn waar de dialectische Aufhebung op stuk loopt.

Wat

betekent dat? Het 'kan en mag in wezen niet iets

zijn, geen zijnde waarvan gezegd kan worden wat het is, geen object dat louter theoretisch gekend kan worden. (..) Want zodra het om een buiten gaat waarvan gezegd
kan worden wat het is, kan het ook in een alomvattend systeem worden opgenomen.
Het moet om een exterioriteit gaan die het weten onherroepelijk bindt aan een radicaal niet-weten: een niet weten (un non-savoir) dat niet meer is van de orde van het

92 Paul Moyaert, Jacques Derrida en de filosofie van de differentie, in IJsseling fred.), Jacques Derrida,
a.w., 29.
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voorlopig-nog-niet weten."4 Ten derde: het moet om exterioriteit gaan die in het
hart van het systeem weet door te dringen en die door het systeem niet afgestoten in
de zin van buitengesloten kan worden. 'Daarom moet het om een bedreigende exte,95
rioriteit gaan die zich altijd in het systeem voltrekt.
Waar doet dit aan denken? Aan de strijd van Kierkegaard tegen 'het systeem' en
diens passie het systeem van binnenuit te confronteren met een onophefbare grens,
het bl(/vend onbekende, met het/de de gans Andere.
Laten we het daar vooralsnog op houden: uit Moyaerts formele bepaling van de
exterioriteit waarom het Derrida's differentiefilosofie begonnen is, blijkt eerder dat
er een grote overeenkomst bestaat tussen Kierkegaard en Derrida dan tussen Hegel
en Derrida. In termen van aanwezigheid en afwezigheid uit de in het vorige hoofdstuk besproken grondslagen van de hermeneutiek: tegenover elkaar staan uitgestelde
tegenwoordigheid en onmogelijke tegenwoordigheid. De aanwezigheidsmetafysica,
Hegel en de hermeneutiek erkennen wel zoiets als een afwezigheid maar reduceren
deze tot uitgestelde tegenwoordigheid. Bij Derrida echter, die een inzet van Kierkegaard, Heidegger en Levinas radicaliseert, gaat het om een afwezigheid (alteriteit,
exterioriteit, grens) die nooit in aanwezigheid kan worden gebracht.
4.3 ERRING: EEN 'EVANGELIE' VOLGENS EEN HEGELIAANSE NIETZSCHE

Laten we nu Erring A postmodern a/theology. ter hand nemen. Wie de inleiding
i...Prelude) leest komt meteen bekende elementen tegen. Taylor introduceert zijn
vertrouwde thema's: God is dood, het zelf verdween en het woord is radicaal 'geYncarneerd', dat wil zeggen de taal (of de tekst) is volstrekt auto-telisch en zelfreferentitel geworden, waarbij elke representatie van een voorgegeven werkelijkheid 'op
zich' illusoir is geworden en fictief is gebleken. Dat heet in Erring het 'einde van de
geschiedenis' en - een overgenomen term van Derrida - 'het sluiten van het boek'.
We weten al wat dit alles volgens Taylor betekent: het perspectivische relativisme,
of, een andere naam voor dat zelfde fenomeen: 'het nihilisme staat voor de deur'.
[ER 6] Taylor stelt zich ten doel dit nihilisme te overwinnen: 'Dood van God, verdwijnen van het zelf, het einde van de geschiedenis, het sluiten van het boek. Ons
probleem is rekenschap over dit alles af te leggen, niet alleen in termen van verlies,
maar als winst.' [ER 17]
4.3.1 Incasso van de 'winst' van de dood van God

In de inleiding introduceert Taylor Derrida en de deconstruction als een middel om
dit begeerde doel te bereiken: deconstruction is the "hermeneutic" of the death of
God. [ER 6] Dat Derrida ervoor waarschuwt, zoals we gezien hebben, God, de
mens, het subject, of wat dan ook, al te snel en triomfalistisch dood te verklaren,
blijft onvermeld. En dat Derrida zich steeds gedistantieerd heeft van de term 'postmodern' komt Taylor eveneens niet goed uit. 96
Want Taylor zal juist 'afrekenen met de geschiedenis'. Hoe? Door zijn lezer een
geschiedenis te vertellen, met een duidelijk begin, midden en einde, het verhaal dat
we eigenlijk al kennen. De geschiedenis begint met Plato en het 'logocentrisme', dat
94
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door Augustinus enigszins 'verinnerlijkt' werd en bij Hegel tot een hoogtepunt en
eindpunt komt. Want bij hem is de transcendente God van het ongelukkige bewustzijn dood en totaal geZncarneerd. Tussen dit begin en einde zit dan nog de periode
van het 'humanistische atheYsme', van 'het zelf' dat (in Hegels termen) 'zelf het
absolute wezen' dacht te zijn, dat de verhoudingen alleen maar omkeerde, om vervolgens toch vast te moeten stellen dat in het kielzog van God, ook het Zelf onvermijdelijk tot ondergang is gedoemd. Welnu, het verdwijnen van God dn het zelf
krijgen hun definitieve beslag in de alle betekenis en zin deconstruerende Apocalyptiek van het 'deconstructivisme', waarin vrolijke 'antihumanistische' wetenschappers, zoals Taylor, in de vreugde verkeren God, het zelf, de geschiedenis en de
totaliserende representatiedwang -'het boek'- voorgoed af te kunnen schrijven.
Erring is eigenlijk heel gemakkelijk samen te vatten. In hoofdstuk een van deze
studie zagen we dat Taylor oorspronkelijk een theologieconceptie hanteerde in de
lijn van de Duitse Romantiek en het Duitse idealisme. Daarin bestaat theologie
noodzakelijk uit een complex of netwerk waarbinnen op zijn minst vier sleuteltermen aan bod moeten komen, die elkaar veronderstellen en elkaar in gang zetten:
God, zelf (Sell), verhaal en geschiedenis. Ik citeerde toen Richard Niebuhrs 'catechetische groeizin': 'Een zelf zijn is een God hebben; een God hebben is een verhaal
hebben, dat wil zeggen, gebeurtenissen verbonden in een betekenisvol patroon; 66n
God hebben is 66n geschiedenis hebben.' [JS 6 ER 53]
Welnu, deze zin wordt in Erring volstrekt op zijn kop gezet en actief nieuwe
waarden scheppend veranderd in: Geen God hebben is amor fati geen zelf zijn, geen
God hebben is, amor fati geen verhaal hebben, dat wil zeggen, geen gebeurtenissen

in geen enkel betekenisvol patroon; niet 66n God hebben is amor fati niet 66n (of
geen) geschiedenis hebben.
Daarmee heb ik een bewerking gemaakt van Niebuhrs/Taylors theo-esthetische

groeizin, die de kern van de 'blijde boodschap' uit Erring eigenlijk al weergeeft. In
het eerste deel van Erring, Deconstructing Theology, worden respectievelijk God,
het zelf, de geschiedenis (het verhaal) en het boek (het ene verzamelende grote verhaal) afgeschreven en 'ontmaskerd' onder 66n verzamelende noemer: onvoltooid
nihilistische menselijke eindigheidsontkenning. Godsgeloof, leren we in het eerste
hoofdstuk Death of God, is niet meer dan een functie van deze menselijke ontkenning van de menselijke eindigheid. Als tijdloze, alles beheersende 'Causa Sui' heeft
God alles wat de mens hebben wil, maar niet krijgen kan. Met het ontstaan van de
moderniteit (Descartes) komt de mens echter in opstand tegen de alziende en almachtige God van het representationisme om, we zagen dit reeds bij Hegel, 'zel f het
absolute wezen' te willen worden. Ook deze moderne opstand tegen God, weet
Taylor, dient eigenlijk maar 66n doel; de dood domesticeren. De moderne emancipatiestrijd ten opzichte van God wordt door hem getekend als een zelfvergoddelijkingproject, een project waarmee de mens uiteindelijk zelf de oneindige goddelijke
staat wil bereiken ten koste van de ander en de natuur. Het eindpunt van dit project
is een 'psychologie van het meesterschap' en 'een economie van de overheersing'
waarin het welbegrepen eigenbelang van het zelfstandige individu de maat van alle
dingen is geworden. Hegel waarschuwde reeds voor deze narcistische 'furie van het
verdwijnen' die met de humanistisch atheYstische omkering van het Godsgeloof
gegeven is. [ER 32]
Bij Hegel zagen we al dat deze overwinning van het verenkelde zelf, noodzakelijk een Pyrrusoverwinning is: wie God schrapt, raakt vroeg of laat zichzelf kwijt.
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Dan ontstaat opnieuw ongelukkig bewustzijn waaraan Taylor nu een Nietzscheaanse
draai geeft. Natuurlijk zijn er nog mensen die treurig, negatief, nostalgisch, schuldig
en Rousseauistisch - met ongelukkig bewustzijn dus - op de dood van God reageren,
maar dat wordt door Taylor nu 'zwak' en 'onvoltooid nihilisme' genoemd. Het is
juist goed, verzekert Taylor zijn lezers, dat met God ook het zelf verdwijnt. Je kum
namelijk maar beter geen God hebben, want dan hoefje ook niet langer op zoek te
gaan naar een diepere tijdloze grond van het zelf, waarnaar Augustinus zo wanhopig
zocht. Zo'n diepere tijdloze kern of oorsprong van zelf is er namelijk niet, betoogt
Taylor in hoofdstuk twee, The Disappearance of the Se//, want, 'het levende heden',
zegt hij in navolging van Derrida, 'is altijd gemarkeerd door de dood.' [ER 51]
In het derde hoofdstuk, End OfHistory, wordt het monster dat verantwoordelijk is
voor deze onmogelijke totale zelfaanwezigheid van het zelf bij zichzelf nader getekend. Het gaat om Chronos, de flux van de tijd, andermaal de dood dus, die, hoezeer
Ricoeur en andere hermeneutici ook hun best doen met hun tijdbeheersende narratieve schema's, nimmer onschadelijk kan worden gemaakt. Ook niet met behulp van
een theo-esthetische Odyssee van het zelf, waarin Taylor eerst nog weI geloofde. We
moeten ons eindelijk eens gaan verlossen van onze 'neurotische obsessie' met het
verleden en de toekomst - ons 'neen' tegen het heden negeren - en voorbehoudloos
'ja-zeggen' op het heden mdt onze sterfelijke staat en met weglating van alle geloof
in een hemels hiernamaals. Alleen zo kunnen we ons aardse leven hier en nu trouw

blijven. [ER 72-73]
Wat verder nog impliceert dat pogingen het geheel te representeren, te herinneren
en vast te leggen, waarmee Hegels streven om het filosofische boek der boeken te
schrijven bevangen was, eveneens tot mislukken gedoemd is. Total presence is
again illusive. [ER 90] Het vierde hoofdstuk heet Closure ofthe Book.
Na deze donkere afbraakmomenten komt in het tweede deel van Erring, Deconstructive a/theology, de a/theologische verbeeldingskracht aan het woord. De verpulverde bestanddelen van de klassieke onto-theo-logie worden actief geherinterpreteerd. God wordt, in hoofdstuk vijf, Writing of God, 'herboren' als het 'schrift.'
Niet in de quasi-transcendentale betekenis die Derrida aan het woord schrift geeft,
maar juist wel als een soort 'goddelijke oorsprong' van al wat is, de grondslag van
Taylors 'ontologie van het relativisme' om precies te zijn, wat hij ook het totaal
geYncarneerde woord of Divine Milieu noemt. Schrift betekent bij Taylor een generatieve/degeneratieve matrix waarbinnen alles relatief is en waar niets buiten valt.
Sterven en totaal incarneren zonder weer op te staan - is bij Taylor het beste wat
God kan doen. Deze 'totale incarnatie' dient namelijk het grote goed waarop Taylor
voortdurend uit is. In het 'goddelijke milieu' of'heilige midden' is het 'oneindige en
kwalitatieve verschil tussen God en mens' voorgoed geweken: binnen het schrift is
alles door en door relatief, dus ook het goddelijke. Eindelijk zijn de Platoonse dualismes en disjuncties overwonnen: het goddelijke valt voortaan volstrekt samen met
het geYncarneerde woord, het sacrale wereldspel, het draaiende rad waarbinnen alles
opkomt en weer vergaat. [ER 104 e.v.]
Het zesde hoofdstuk, markings, beschrijft de status van het verstrooide zelf binnen dit wereldspel: het is slechts een vergankelijk en tijdelijk 'spoor' binnen de
eeuwige kringloop van het 'sacrale schrift'. Is dar nog een blijde boodschap uit te
halen? Zeker wel. De winst van de verstrooiing van het zelf is zelfs de totale winst!
Het ongelukkige bewustzijn is er namelijk mee overwonnen! Want, wie de relativiteit van alle zijn aanvaardt en daarmee ook de relativiteit van het eigen bestaan -de
-
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dood- is niet langer gevangen in sel-fish-ness en kan zich zorgeloos in een immer
carnavalesk 'leven zonder waarom' storten. Deze voltooid nihilistische blijde boodschap van de 'absolute overwinning van het nihilisme' [ER 140] wordt gevierd in
het zevende hoofdstuk, Mazing Grace, waarin de gave van de 'labyrintische genade'
wordt bezongen.
Wat is dat voor genade? Eindelijk is de mens weer vrij en verlost van alle ontotheo-logische zwaarte; ten slotte is de mens weer waarlijk nomade geworden, die
aan gene zijde van goed en kwaad, vreugde schept in het eindeloze dwalen omdat hij
als nomade, zonder verleden en toekomst, zonder oorsprong en bestemming, de
kunst verstaat volledig op te gaan in het hier en nu en dus overal en nergens thuis
kan zijn. Deze van alle zin, doel, richting, diepte, schuld, en tekort verloste mens
hoeft geen zware boeken meer te schrijven, maar kan zich als een onschuldig kind
spelend terugtrekken en verliezen in het oppervlaktespel van de taaltekens en de
tekst, wat in het laatste hoofdstuk, Erring scripture, van harte wordt aanbevolen en
voltrokken. Erring wordt afgesloten met een Interlude waarin het Nietzscheaanse
amorfati nog eens wordt geloofd en geprezen.
Dit alles wordt over de lezer uitgestort in een tekst die, zoals Caputo het treffend
uitdrukt, argumenteert als een steamroUer 97 en volgens Lowe, zeker voor een tekst
die het doelloze dwalen propageert, 'nagenoeg hypnotisch op 66n doel gefocust is'.98
Welk doel? Taylors Hegeliaanse telos. de overwinning van het ongelukkige bewustzijn, wat in Erring ook de overwinning van het nihilisme wordt genoemd, waartoe
elk spoor van een transcendente God onverbiddelijk geelimineerd moet worden.
Alleen al om deze bijna ndeve en tegelijk uiterst problematische wil het verschil
tussenis en ought

te

dichten; alleen al

om

Taylors geloof dat het feitelijke tot het

ware moet worden verklaard, heeft Erring weinig uit te staan met 'het zich voorbereiden op de komst van het tout autre' waarom het Derrida gaat.
Als Erring geen geslaagde vertaalslag is van het denken van Derrida, wat is het
dan wel? Niet Taylors boek over Derrida, maar een boek waarin hij, in het kielzog
van Altizers God-is-dood theologie, allereerst Nietzsche probeert te 'verwerken' en
waarin hij Derrida's differentiefilosofie op maat knipt van zijn door Hegeliaanse
premissen en assumpties ingekleurde Nietzsche-interpretatie. Anders gezegd: de
terminologie van Derrida, die in Erring op bijna elke pagina terug te vinden is,
wordt in een context geplaatst waarvoor Derrida zelf uitdrukkelijk niet kiest. Derrida
krijgt door middel van het nodige interpretatiegeweld een relativistisch wereldbeeld
opgedrongen dat hij juist problematiseert.
Wat is dat voor een Hegeliaanse Nietzsche die in Erring aan het woord is? In latere opstellen geeft Taylor daarover enige aanwijzingen. Dat gebeurt met name in de

essays, Nothing Ventured, Nothing Gained, Nothing Ventured (uit de bundel Nots)
en in Politics of Theoty en Apprehension (uit de bundel About Religion)." Met behulp van niet uitsluitend, maar wel grotendeels deze artikelen reconstrueer ik enkele
97

Caputo, Review Article of Mark C. Taylor, Erring, a.w., 111.
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99.'Nothing Ventured, Nothing Gained, Nothing Ventured' is een kritische confrontatie met Keiji
Nishitani Religion and Nothingness, Berkeley 1982. NO 56- 71. En in 'Politics of Theory' zet Taylor
vraagtekens bij de vermeende theologische neutraliteit van de zo genaamde Religious Studies. AR 4879. 'Apprehension' bespreekt de ongemakkelijk-angswekkende beeldende kunst van Fred Sandback.
AR 202-217. In deze opstellen ref'ereert Taylor uitdrukkelijk aan Nietzsches visie op de kunst als 'het

sacrale scheppen' die prominent in Erring aanwezig is.
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kenmerken van Taylors Hegeliaanse Nietzsche-interpretatie en laat ik zien hoe deze

in Erring consequent wordt toegepast. Met behulp van deze 'reconstructie' zal ik
aan het slot van dit hoofdstuk laten zien dat Taylor met zijn Nietzsche-interpretatie
precies in de val loopt waar Derrida voor waarschuwt: Taylor ontwerpt in Erring
een omgekeerde aanwezigheidsmetafysica die gevangen
denken dat Derrida telkens onder kritiek stelt.

blijft in het aanwezigheids-

4.3.2 Nietzsche als geradicaliseerde Hegel

Binnen Taylors God-is-dood axiomatiek, hebben we gezien, worden Hegels en
Nietzsches 'immanentisme' nagenoeg met elkaar geYdentificeerd en het resultaat
wordt vervolgens zonder pardon teruggeprojecteerd op Jezus zelf. Een Hegeliaanse/Nietzscheaanse God-is-dood 'Jezus' is een 'Jezus' wiens evangelie 'dialectisch
verzoend' wordt, dat wil zeggen geYdentificeerd wordt, met Nietzsches nieuwe
waarden scheppende verlossingsleer van het grootse "Ja-zeggen". Taylors werk
behoort tot de theologische Nietzsche-receptie waarin Nietzsche wordt verchristelijkt en waarin Dionysos en de Ubermensch Nietzscheaanse versies van Jezus worden. Dat levert een ondeugdelijke en ongeloofwaardige christelijke theologie op en
100
een onaannemelijke interpretatie van Nietzsche.

In Erring spelen Jezus en Schrift een minieme bijrol. Het gaat er om de kunst van
het Amor fati 'De samenvatting van Nietzsches filosofie', meent Samuel IJsseling,'voorzover die mogelijk zou zijn, is niet een nee, de grote weigering, maar een
heilig ja zeggen, het zingen van een Ja und Amenlied. C..) Amor fati is misschien wel
de meest filosofische formulering van wat Nietzsche met dit ja tot de werkelijkheid
'101
bedoelt.
Welnu, dit Nietzscheaanse Amen. that says "So be it" to (the) all - even
to lack loss, and death, is het repeterende refrein van Erring. [ER„ 140,145,167,
182]

Het "Ja" dat hier klinkt is een "Ja" op een wereld die uit zichzelf geen enkele zin
aanbiedt, die van alle eeuwigheid chaos, flux, contingentie, doelloosheid, een nooit
definitief te ontcijferen spel van different blijvende conflicterende krachten is, dat
wat Nietzsche 'onschuld van het worden' noemt. Nietzsche schrijft:
'Wat kan alleen onze leer zijn? - Dat niemand aan de mens zijn eigenschappen
geeft, noch God, noch de maatschappij, noch zijn ouders en voorvaderen, noch h(izef... Niemand is er voor verantwoordelijk dat hij "Oberhaupt" bestaat, dat hij zus
of zo geaard is, dat hij onder deze omstandigheden, in deze omgeving is. De fataliteit van zijn wezen is niet los te maken uit de fataliteit van al dat was en dat zal zijn
... Men is noodzakelijk, men is een stuk noodlot, men hoort tot het geheel, men is in
het geheel, - er is niets dat ons zijn zou kunnen beoordelen, meten, vergelijken, veroordelen, want dat zou kunnen betekenen: het geheel beoordelen, meten, vergelijken
en veroordelen... Maar er is niets buiten het geheell - Dat niemand meer verantwoordelijk gemaakt wordt, dat de aard van het zijn niet op een causa prima mag
worden teruggevoerd, dat de wereld noch als sensorium noch als 'geest' een eenheid
is, dat is pas de grote bevrijding - daarmee is pas de onschuld van het worden weer
bij Nietzsche 'geen geseculariseerde variant van het
traditioneel christelijk-religieuze ethos.' Dohmen, De ware Dionysos tegen de pseudo-Dionysus, a.w.,
198. Zie ook Paul van Tongeren, Nietzsches vreemde vrolijkheid. Over de dood van God en het
postmodernisme, in Schillebeeckx, e.a., Breuklijnen, a.w., 147-148.
Usseling, Nietzsche leraar van het langzame lezen, a.w.,22-23.

'oo De verlossing, meent bijvoorbeeld Dohmen, is
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hersteld

..

.

Het begrip "god" was

tot

dusverre het grootste bezwaar tegen het be-

staan (..) Wij loochenen God, wij loochenen de verantwoordelijkheid in God: daar,102
mee verlossen wij pas de wereld...
'Er is niets buiten het geheel', het gaat hier puur om wat ik eerder met Caputo de
heteromorfe differentie heb genoemd. Taylor hanteert in Erring ddze Nietzscheaanse
differentieopvatting. Immers: er kan niets buiten The Divine Milieu vallen.
Nietzsche is Taylors wereldverlossende profeet van de ontwrichtende verdubbeling of omkering van het evangelie, de schepper van Also sprach Zarathustra, de
religieus-esthetische verkondiger van de blijde boodschap van de overwinning van
het nihilisme, van 'het heilige ja-zeggen', die oils oproept ons los te maken van het
nostalgische verlangen naar verloren of opnieuw terug te verwerven oorsprongen,
doelen of Hinterwelten.
Joep Dohmen geeft deze kernachtige samenvatting van Nietzsches wereldbeeld,
die tevens kan gelden als een samenvatting van de wereldvisie die Taylor in Erring
aanhangt: 'Sedert de dood van God heeft de mens geen absolute zekerheid meer in
zijn leven. Zogenaamde eeuwig geldende feiten blijken historische contingenties op
grond van principieel willekeurig vastgestelde uitgangspunten, beginselen die geen
vaste grond hebben. De vermeende absolute, eeuwige zin en samenhang blijkt het
resultaat te zijn van eindige menselijke zingeving (wat nog iets anders is dan autonomie!). Wij hebben nooit absolute betekenissen, maar slechts eindige waarheden in
handen. Met de dood van God is ook de eenduidigheid over het zijn, de zekerheid
dat wat 'zijn' betekent, verdwenen. De "condition humaine" is als een dwalen door
een oneindig niets. En omdat God dood is en dood blijft, is er niets dat aan deze
dwaaltocht ooit een einde kan maken. De absolute zekerheid zal nooit meer worden
herwonnen. Nergens heeft de mens een vaste grond, er zijn nog slechts dwaalwegen,
de wereld is een labyrint: wij dwalen, dolen, tollen als idioten van het ene verander103
lijke 'punt' naar het andere.
Voor Taylor is dit ultieme dynamische 'immanentisme' van Nietzsche een radicalisering van Hegels anti-dualistische, door en door incarnatorische Godsconceptie,
waarin alle werkelijkheid eveneens steeds in beweging is, waarin net zo goed een
fusie tussen hemel en aarde plaatsvindt en waarin Kants onkenbare 'ware wereld'
van 'het ding-op-zichzelf ook moet wijken. Bij Hegel, stelt hij, zijn verschijning en
realiteit, oppervlakte en diepte, al geen elkaar uitsluitende tegendelen meer appearances are real and reality is apparent. \HI 289] Dat inzicht keert bij Nietzsches
ground Zero terug, ontdaan van elke teleologie of diepte: 'Nietzsche transfigureert
Hegels zoeken naar diepte in een wisselwerking van oppervlakteverschijnselen die
niets verbergen. Tegenover Hegels zoektocht naar volledigheid en voltooiing plaatst
Nietzsche fragmentaire reflecties die bewust niet-systematisch zijn en een open
einde hebben.' [HI 289]
Precies deze Nietzscheaanse 'transfiguratie van Hegel' poogt Taylor in Erring op
touw te zetten. Waar bij Hegel het wereldspel der verschijnselen nog diepte verborg,
is datzelfde spel bij Nietszche (en dus in Erring) niets anders dan een spel van oppervlakteverschijnselen geworden, zonder enige verborgen diepgang, zonder enig
impliciet doel, zonder enige Hinterwelt. De verlossende overgave aan dit 'opper,
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103 Dohmen, De ware Dionysos versus de pseudo-Dionysius, a.w., 179-180.
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vlaktespel' zonder enige diepte wordt in Erring veelvuldig 'bezongen', bijvoorbeeld
waar de auteur schrijft: 'De kleermaker (milor) is, per slot van rekening, diep geinteresseerd in oppervlakten en totaal gepreoccupeerd met verschijnselen. Het is eerder
zijn taak te bedekken dan uit te kleden, te verhullen in plaats van te onthullen.' [ER
180]

Hegel en Nietzsche zijn in de ogen van Taylor verwant aan elkaar. 'In plaats van
de vurige anti-Hegeliaan waarvoor de uitleggers hem meestal aanzien', schrijft hij,
'kan Nietzsche beter begrepen worden als iemand die de implicaties uitwerkt van het
Hegeliaanse systeem die Hegel niet kon of weigerde te onderkennen. Terwijl Hegel
Kants esthetische idee historiseert, systematiseert en ontologiseert, fictionaliseert,
relativeert en ontsystematiseert Nietzsche het Hegeliaanse concept. Nietzsche stemt

in met Hegels kritiek op Kants ding-op-zichzelf Omdat bepaalde identiteit relationeel is of een functie van een spel van differenties, argumenteert Nietzsche, is er
geen ding-op-zichzel f.' [HI 290] Ook Nietzsche is, kortom, in de ogen van Taylor
cell relativist, in de zin van 'relationist', voor wie niets zichzelf kan zijn door of op
zichzelf Ook voor Nietzsche is er niets buiten het geheel, het 'wereldspel' van veranderingen, differenties, van wisselende ordeningen, van scheppen en vernietigen,
van wat Taylor in Erring het ever-never-changing same noemt, waarbinnen alles
opkomt en weer vergaat en waarbinnen wij mensen ons altijd al bevinden. [ER 113,
183]

De gesloten onto-theo-teleologische structuur van het Hegeliaanse systeem,
meent Taylor, wordt door Nietzsche opengebroken terwijl hij vasthoudt aan een
wereldopvatting waarin alle zijn een netwerk van conflicterende krachten en differenties is, in laat-Romantische termen, een zelfgenererend kunstwerk. [AR 209]
'Anders dan de gesloten structuur van het Hegeliaanse systeem, creeert het open
weefsel van het Nietzscheaanse web een fragmentair veld waarbinnen toevallige
associaties onverwachte patronen genereren die net zozeer desorganiseren dan dat
zij organiseren.' [HI 290] Dit 'web' of 'weefsel' is het 'schrift' waarover Erring
spreekt - the Divine Milieu - waarin alles met elkaar verbonden en aan elkaar gerelateerd is, zoals in de Hegeliaanse negativiteit: niets bestaat er door zichzelf of op
zichzelf en alles wat naar zuivere transcendentie riekt, of naar Kierkegaards 'oneindige kwalitatieve verschil tussen God en mens', is er definitief ten onder gegaan:
Everything hinges on scripture \ER 1071
Nietzsche 'dynamiseert' en 'historiseert' Kant dus nog veel radicaler dan Hegel.
Wat we werkelijkheid noemen is altijd bemiddeld door onze waarnemingschema's

enkenstructuren. Facts are always 'Ifiltred- through an interpretative grid. IER 671
Onze geest, stelt Taylor in navolging van Nietzsche, is niet hardwired: de perceptuele en conceptuele matrixen waarmee we de werkelijkheid construeren, bevinden
zich zelf ook in een toestand van voortdurende flux. [HI 290]. Consequentie: alle zin
die de gelovigen en metafysici in de ware wereld 'op zich' menen aan te treffen, is
altijd door mensen gemaakte, zelfgeschapen, fictieve zin. Strikt genomen kan Nietzsche de theologen en metafysici daarom niet verwijten dat zij fictieve werkelijkheidinterpretaties koesteren. Hij verwijt hun dan ook iets anders, dat zij uit ressentiment tegen het feitelijke aardse leven hier en nu zoals het nu eenmaal is - Taylors
christelijke "Neen-Zegger" uit Erring - het fictief interpretatieve karakter van hun
interpretaties verdonkeremanen en ontkennen.
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4.3.3 Een theo-esthetica van het chtonische

Dit nihilistisch, 'scheppend ressentiment' vindt Nietzsche - en Taylor in Erring maar een zwakke of onvoltooid nihilistische vertoning. Sterke nihilisten en 'vrije
geesten' moeten afrekenen met de behoefte aan een God, aan een maat, ijkpunt of
centrum waaraan wij onze interpretaties afmeten: Nietzsche verkondigt dit blijde
nieuws: 'Wij filosofen en "vrije geesten voelen ons door het bericht dat de "oude
God dood" is, als door een nieuw morgenrood beschenen; ons hart stroomt daarbij
'9

over van dankbaarheid, verbazing, vermoedens, verwachting, - eindelijk verschijnt
de horizon aan ons weer als vrij...- '.104
Waartoe zijn 'wij' vrijdenkers dan 'vrij'? Als geen enkele interpretatie vastligt of
verankerd is in een werkelijkheid 'op zich', kunnen sterke nihilisten actief betekenissen vernietigen en scheppen, gaan filosoferen met de hamer en zich vrij en heldhaftig overgeven aan een radicaal destructief/generatieve Umwertung aller Werte.
Nietzsche propageert een scheppings - en vernietigingspathos waaraan Taylor een
sacraal-esthetische betekenis geeft. Wat voor de vroege Nietzsche van De geboorte
van de tragedie voor het kunstwerk geldt, geldt voor de latere Nietzsche voor elke
waarde: alle zijn bestaat uit een niet totaliseerbare differentie van een veelheid van
krachten, die enerzijds in hun volkomen zinledigheid beaamd moet worden, maar
waaraan we anderzijds nu ook weer niet helemaal overgeleverd zijn. Naast 'Jazeggen' is 'actief willen scheppen' of 'actief willen interpreteren' een kernbegrip bij
Nietzsche. Deze twee-eenheid van Ja-zeggen en actief vernietigen/scheppen of interpreteren is in feite datgene waarmee Taylor Derrida en de deconstruction in Erring identificeert.
Hier ligt ook Taylors band met Nietsches estheticisme. De vrijdenker Nietzsche
predikt de komende Ubermensch die vermag wat gewone stervelingen niet kunnen.
Dohmen formuleert het zo: 'De Obermensch is degene die de heersende waarden
vernietigt. "Verandering der waarden, - dat is verandering der scheppenden. Steeds
vernietigt degene, die een schepper moet zijn." "Opdat een heiligdom kan worden
opgericht, moet een heiligdom worden afgebroken: dat is de wet." De Ubermensh is
dan degene die het kunststuk verstaat om steeds opnieuw die interpretaties van het
leven te vernietigen waarvan de levenskracht raakt uitgeput, en in plaats daarvan
nieuwe duidingen aan het leven op te leggen. Nietzsches ideaaltype is degene die
zich niet alleen voortdurend vrijmaakt van heersende ordeningen, maar bovendien
ook zelf ordent, die zelf steeds ordeningen schept . . . "Wat ik ook schep en hoe ik
het ook liefheb, weldra moet ik er tegenstander van zijn...". Nietzsche noemt dat
"de zelfoverwinning van het leven", en de metafoor voor deze voortdurende afwisseling van leven en dood, van het voortdurend scheppen en vernietigen van betekenissen, is de figuur van "Dionysos". Nietszches Dionysische filosofie staat voor het
beamen van en ja-zeggen tegen alle elementen van het veranderlijke op zich zinloze
leven.

,105

Geheel in de lijn van de Romantische theo-esthetica is er volgens Taylor ook bij
Nietzsche sprake van een 'verplaatsing', 'incarnatie' of 'samenvloeien' van de goddelijke creativiteit in de menselijke creativiteit. Het contact tussen de goddelijke en
w Friedrich
Nietzsche, Frohliche Wissenschaft, KS,1 3 547. Vertaling ontleend aan Dohmen, De ware
Dionysos versus de pseudo-Dionysius, a.w., 180.
105 Dohmen, De ware Dionysos versus de pseudo-Dionysius, a.w., 197-198.
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menselijke scheppende krachten vindt ook bij Nietzsche plaats in, door, en met de
menselijke verbeeldingskracht. [AR 208] 'Door middel van zorgvuldig gebruik van
termen als "incarnatie" en "transfiguratie" onderstreept Nietzsche kies (discreetly)
hoe zijn theorie over de kunst de theologie als esthetica herschrijft. Kunst herhaalt
de kosmosgenetische act waarin duisternis aan het licht wordt gebracht door vanuit
de leegte vormen te creeren. De ingewikkelde complexiteit van theologie, antropologie en kosmologie maakt het onmogelijk om er zeker van te zijn waar de ontologie
eindigt en de epistemologie begint. De verbeeldingsactiviteit creeert werelden door
verschijnselen te laten verschijnen. Dingen op zichzelfzijn niets los van de werk van
de verbeelding.' [AR 210]
Na de dood en loochening van God, is het sacrale en 'theologische' bij Nietzsche
in de ogen van Taylor dus allerminst verdwenen: 'De locus van de creativiteit verschuift van de transcendente Schepper naar het immanente netwerk waarin en waardoor alles opkomt en vergaat. [HI 291] Dit is het uitgangspunt van de 'radicale incarnatietheologie' in deel twee van Erring, de deconstructieve a/theologie.
Dit Nietzscheaanse 'incarnatieprincipe', stelt Taylor in zijn meer recente werk,
wordt nu verwerkelijkt in onze hedendaagse cultuur waarin de virtuele werkelijkheid
regeert: 'De virtuele cultuur realiseert Nietzsches wereldvisie waarbinnen elk ogenschijnlijk "transcendentale betekende" opgevat wordt als een betekenaar die gevangen is in een eindeloos labyrint van betekenaars. Theologie in semiologie vertaald;
God gaat dood en is opnieuw geboren als een teken dat naar niets buiten zichzelf
verwijst.' [AR 26] In Erring heet de geboorte van dit teken dat naar niets buiten
zichzelf verwijst, 'de geboorte van de zoon', het radicaal geYncarneerde woord als

'schrift' of'Heilige Milieu.'
Dit geYncarneerd goddelijke is bij Nietzsche evenwel complex omdat het een Januskop heeft. 'Hoewel God en de verbeelding wel eens 66n zouden kunnen zijn,
heeft Nietzsches God altijd een dubbele gedaante.' [AR 209] Taylor verwijst naar de
twee met 6n tegen elkaar werkende goden van Nietzsche die ik in het eerste hoofdstuk van deze studie reeds noemde: de orde, maat en harmonie scheppende Apollo
en de god dit alles doorbreekt en te buiten gaat, de held waarmee Nietzsche en Tar
lor in Erring zich vooral identificeren: Dionysos. Deze twee Kunsttriebe kunnen,
stelt Taylor, als pseudoniemen gelden voor de verbeelding. Apollo staat voor het

princ(pium individuationis, voor de inachmeming van grenzen, de juiste maat. Dionysos daarentegen staat voor het exces, indiscrete extravagantie, het bacchanalistische, voor de versplintering van het individu. De 'Dionysische maalstroom' (»enzy),
stelt Taylor, wordt door Nietzsche in verband gebracht 'met wat hij enigszins verrassend omschrijft als "de fusie met de oorspronkelijke Eenheid".' [AR 209]
Apollo en Dionysos zijn echter geen tegengestelde krachten die elkaar zouden
kunnen vernietigen, ontkennen of atdheben. Zij hebben elkaar nodig. Elke kunst
spruit voort uit een alliantie van deze twee krachten. Het gevecht tussen de twee
komt volgens Nietzsche het eminentst tot uiting in de Griekse tragedie. De individualisering die Apollo bijvoorbeeld wit kan alleen verkregen worden door middel van
strijd met Dionysos. En het Dionysische susbstratum van het universum kan alleen
het bewustzijn binnentreden door middel van een Apollinische transfiguratie. De
betekenis die Nietzsche aan deze krachten toekent, gaat volgens Taylor echter veel
verder dan alleen de Griekse tragedie 'op zich'. Nietzsche ziet de wereld als kunstwerk, als het resultaat van de wisselwerking van deze twee conflicterende doch
samenwerkende goden. [AR 209]
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Een kustwerk, wel te verstaan, dat zichze(fgenereert, 'zonder de bemiddeling van
de menselijke artiest'. Het esthetische subject is eerder effect dan oorsprong van de
kunst. Voor Nietzsche zijn het de levenskrachten die de oorsprong van het menselijk
bestaan en de wereld uitmaken; het zijn de levenskrachten waaraan de kunst een
en de wereld rechtvaardigen door
interpretatie geeft en die het menselijke bestaan
106
hen tot 'esthetische fenomenen' om te vormen.
Maar houdt Nietzsche de spanning tussen deze twee krachten zelf wel uit? Houdt
hij zich aan zijn inzicht dat Dionysos altijd door de differentie bewerkt is? 'Een

'pure' Dionysos zou het netvlies vernietigen, geen enkele gearticuleerde vorm laij(de Dionysos
gen en dus niet worden waargenomen. De "waarneembare" Dionysos ,107
zoals hij aan ons verschijnt) heeft daarom altijd een Apolinische vorm
Er is evenwel ook een interpretatie van Nietzsche mogelijk, meent Taylor, waarin
deze structurele inauthenticiteit toch ook weer geloochend wordt. In De geboorte
van de tragedie, hanteert Nietzsche volgens Taylor een fundamentele oppositie
tussen cultuur en natuur, tussen het beschaafde en primitieve waarbij een opmerke-

luke fascinatie en preoccupatie uitgaat met dit 'primitieve' en 'onbeschaafde'. Een
preoccupatie die Taylor eveneens aanwijst in de theorieen over de religie van Durkheim en Freud en in het artistieke modernisme, bij Picasso bijvoorbeeld. [AR 48-79]
Het primitieve, meent Taylor, is een constructie waaraan de moderniteit zichzelf
contrasteert en met behulp waarvan de moderniteit zichzelf definieert. Aan het primitieve worden haast overgedetermineerde religieus beladen betekenissen toegekend op grond waarvan het tegelijk ook iets wordt waarnaar de moderniteit verlangt.
Het primitieve functioneert in de moderniteit, meent hij zelfs, als het substituut van
het heilige. 'Aan de ene kant representeert het primitieve het illo tempore waarin het
leven nog harmonisch, heel, een en vervuld was; Aan de andere kant verwijst het
primitieve naar de prehistorie toen het leven nog ongeciviliseerd, gewelddadig, verschrikkelijk en wild was. Het is precies de polyvalentie van het primitieve, die het zo
fascinerend maakt. Omdat het tegelijk aantrekkelijk en afstotend is, is het primitieve
datgene waarnaar men verlangt, maar wat men niet kan verdragen.' [AR 53] Angstbeeld en wensbeeld liggen hier vlak bij elkaar.
Welnu, in de De geboorte van de tragedie legt Nietzsche volgens Taylor een
groot onbehagen aan de dag in de cultuur, gecombineerd met een uitgesproken fascinatie voor het grote oergebeuren in en van de natuur. 'Terwijl de cultuur het domein van oppositie en vervreemding is, is de natuur het domein van vereniging en
eenheid.' [AR 66] Taylor noemt enkele namen die Nietzsche aan deze oer-natuur
geeft: 'oorspronkelijke Eenheid', 'het oer-Ene', 'Grond van het Zijn', 'het Ware
Subject' dat zich in en door de realiteit uitdrukt. De esssentie van dit 'oer-Ene' blijft
evenwel obscuur, het is een duister chtonisch domein dat nooit adequaat aan het
licht kan worden gebracht omdat, zoals we gezien hebben, Dionysus niet kan verschijnen zonder Apollo en dus slechts fictief of esthetisch gesublimeerd aan het
voetlicht kan treden. Toch identificeert Nietzsche zich vanuit zijn Ubermenschideaal eerder met Dionysus dan met Apollo. Hij identificeert zich vooral, meent
Talyor, met het chtonische, de Oermoeder, waarmee Dionysos zich in een passage
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Bernet, De toeschouwers en de goden, a.w., 90.

107 Van der

Sijde, Het literaire experiment, a.w., 148.
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bij Nietzche vergelijkt: "Wees als ik, de Originaire Moeder, die constant scheppend
bevrediging vindt in de turbulente flux van verschijnselen."[AR 67]
De Oermoeder is, stelt Taylor, Nietzsches materiifle matrix of baarmoeder waarin
Eros en Thanatos 66n zijn. Men treedt met haar in contact via de in onze gerationaliseerde beschaving permanent verdrongen gewelddadige Dionysische riten van extatische, bachanalistische razernij, via Griekse kunst dus, aan gene zijde van goed en
kwaad en voorbij het subjectivisme; via trangressieve zelopofferende kunst dus, de
kunst van het gesublimeerde erotisch Dionysisch genot of dronkenschap waarbij de
subjectiviteit verdwijnt totdat die zicllzelf helemaal vergeten is.
Gemakkelijk is de vereenzelviging met haar niet. 'Verenigd worden met de Ori.
ginaire Moeder is "het ware Dionysische lijden" ondergaan van de "desintegratie
De
(dismembermenO.
navolgers van Dionysus ondergaan een proces van "verontzelving" waarin de individuele verschillen uiteenvallen in ongedifferentieerde eenheid. Deze "ont-individualisering" van subjecten (selves) is de realisering van universele subjectiviteit. Deze ervaring van dood en wedergeboorte wordt geacht ver-

lossend te zijn.' [AR 67]

Alleszins, want dit is precies de 'verlossingsleer', zal in de volgende paragraaf
worden gedemonstreerd, die in Erring door Taylor z6lf verkondigd wordt. Taylor
citeert deze retorische vraag van Nietzsche: 'Kan uitzinnigheid/razernij grenzy)
beschouwd worden als iets dat niet het symptoom is van verval, wanorde, overrijpheid?' Nietzsches antwoord, stelt Taylor, is een eenduidig "Ja!" De radicale en
voorbehoudloze overgave aan en affirmatie van deze verdrongen doch meest oorspronkelijke Dionysische uitzinnigheid, met alle pijn, lijden en geweld die het inhoudt, 'is niet alleen het teken van gezondheid, maar ook van "overvloed".' [AR 69]
Het is aan de komende nieuwe vertolker van het Dionysische vernietigen en scheppen, de Obermensch, om dit Nietzscheaanse ideaal waar te maken.
Daaruit blijkt het verlangen naar een zelfoverwinning van het nihilisme ten slotte
te bestaan; uit een terugkeer maar de verloren oorsprong, middels het offer van het
zelf. Taylor stelt: 'Deze terugkeer naar de oorsprong is de dood van het zelf. Op het
moment van uiteenvallen, ervaart het verdwijnende subject een extatisch gevoel van
pure eenheid, dat HOlderlin "Innigkeit" noemt. Deze "oneindige eenheid" is, in Nietsches termen, "de verbrijzeling van het principium individuationis" dat de essentie
van de tragedie vormt.' [AR 77]
Voor late romantici zoals HOlderlin, Wagner en de jonge Nietzsche is de poeet
van de Griekse tragedie, meent Taylor, the "ultimate educator". Hij verwijst daarmee naar de in het eerste hoofdstuk van deze studie geschetste idee van de kunstenaar als avant-gardistische opvoeder. 'Als hogepriester van Dionysos dient de poeet
het Vaderland,' schrijft Taylor, 'door de weg te wijzen naar de primaire oorsprong
waar alle differenties overwonnen zijn.' Door middel van wat Taylor in Erring 'de
heilige transsubstantiatie' als 'volledige incarnatie' bestempeld en van wat hij na
Erring juist 'een niet zo heilige act van transsubstantiatie' noemt, worden Brood en
Wijn, Bloed en Bodeng en wordt de gemeenschap das Folk.' Vanuit deze optiek is
het Gesamtkunstwerk dat het resultaat was van het Festspiel in Bayreuth en dat ten
tonele werd gevoerd op de paradeterreinen van Neurenberg, een Trauerspiel. Taylor:
'Van Holderlin tot Wagner, van Wagner tot Nietzsche, van Nietzsche tot Heidegger
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veronderstelt de tragedie een "wil tot onmiddellijkheid", die oorspronkelijk, archaisch, primitie f is., 108 [AR 77-78]

4.3.4 'Erring' als (omgekeerde) aanwezigheidsmetafysica

En de Taylor van Erring kan zelf gerust aan dit rijtje van liefhebbers van terugkeer
naar primitieve onmiddellijkheid worden toegevoegd. Is Erring iets anders dan een
schriftelijk verslag van Taylors eigen identificatie met de vernietigende en scheppende Ubermensch, de mens die zichzelf actief vernietigt en herschept in/tot een
kunstwerk, de mens die, zichzelf 'terugopoffert' en 'terugtransformeert' in de richting van het oer-Ene waar dood en leven samenvallen?
Zonder dat de fascistische connotaties die ermee gepaard gaan worden genoemd,
is precies deze wil tot onmiddellijkheid en dit archaische verlangen naar contact met
chtonische prominent aanwezig in Taylors eigen Nietzscheaans Dionysische 'evangelie' of 'religieus-filosofische kunstwerk' Erring. Het Nietzscheaanse 'leerstuk'
van het zware maar noodzakelijk 'Dionysische offer van het zelf is er letterlijk het
sluitstuk van. Ik geef een typerende passage:
'Het laatste wrede offer is het offer van de afgescheidenheid van het zelf; zelfopoffering, zelfslachting, zelfvernietiging. Het laatste wrede offer is de kruisiging van
het zelf.' (..) "Het offer is het remedie tegen een wereld die verstoken is van transcendentie." Het offer blijft echter partieel en bijgevolg inadequaat als het geen zelfoffer, of het offer vAn het zelf wordt. Het zelf-offer houdt de niet-beschikbaarheid en
onteigening in van het subject; in zoverre is het door en door nihilistisch. Dit paradoxale gebaar is (echter) tegelijk een negatie En een affirmatie. Zelf-opoffering negeert de negaties die de grenzen van de subjectiviteit (sel/hood) lijken te fixeren. Het
resultaat van deze desintegratie van de grenzen die het zelf van het andere/de ander
scheiden, is een subject dat aan desintegratie (dismembermenO lijdt. Deze desintegratie houdt een omkering in van het proces van herinneren (remembering) dat essentieel is voor zelf-bezit. In plaats van pogen om zichzelf in eigendom te nemen

door middel van de herinnering (re-collection), belijdt het dwalende spoor een
"neen", omarmt het de eigen ongeneeslijke verstrooiing.'" Het offer van het zelf
vervangt doelbewust herinneren door actief vergeten. Deze zelfvergetelheid is een
niet-zelf-bewustzijn dat niettemin met-onbewust is. Deze zelfvergetelheid wordt
gerealiseerd door het gif/Gave (gift/G(ft) van de wijn, de wijn van Dionysus, de
Anti-Christ, die het radicaal geincarneerde, belichaamde woord is.' [ER 144-145]
In Erring wordt het bacchanalistische, Dionysische, kultistische wijnoffer van
Nietzsches antichrist, zo godslasterlijk als maar enigszins kan, vereenzelvigd met
'een radicale christologie' [ER 103, 186] die de geboorte blijkt in te houden van 'de
,110
[ER 106] die vervolgens weer geYdentificeerd
zondigende of verloren zoon.
108

Taylor verwijst naar Philippe Lacoue-Labarthe, Heidegger, An and Politics, New York 1990. In dit
boek wordt bctoogd dat het Nationaal-Socialisme tot stand kwam via de esthetische gedachte van een
Gesamtkunstwerk dat een grandioze voortzetting zou zijn van de Griekse cultuur.
' ' Taylor bedoelt hier opnieuw het subject als spoor; het subject dat altijd al en blijvend getekend is door

onvervuldheid en impertinentie (ongelukkig bewustzijn is) en daarom in Ering (zelf)opoffering krijgt
aangeraden
110

Taylors christianisering van de fils misdrable, de god Teuth of Thot, de god van het schrift, de
afvallige, ongehoorzame en ondankbare zoon, het buiten in het binnen van elke zelfgenoegzame
zelfaanwezigheid waarover Derrida spreekt in La Pharmacie de Platon, in, La dissdmination, a.w., 69197.
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wordt met 'het radicaal geYncarneerde woord' (lees het Nietzscheaans eeuwig wederkerende krachtenspel van er is geen kracht dan een veelheid van krachten) [ER
141] die vervolgens geheel blasfemisch tot dezelfde wordt verklaart als 'de in bloed
en zaad druipende Dionysos', dat is: Jezus, niet als persoon maar als pseudoHegeliaans kosmisch procesprincipe, die eigenlijk de Anti-Christ blijkt te zijn, die
volgens de implicaties van een bewust geperverteerde 'transsubstantiatie-theologie'
de carnavaleske en vleselijke genoegens schijnt te propageren [ER 103] die de
waarheid ontkent, en ook nog eens viert dat er geen enkele waarheid bestaat, [ER
177] die ons bovendien de gelukzalige wetteloosheid voorbij goed en kwaad voorleeft. [ER 157-158]
Taylors met Dionysos of de Anti-Christ vereenzelvigde "Christus" nodigt ons uit
in contact te treden met onze oer-oorsprong door ons te buiten te gaan aan 'drank'
en 'carnaval'. Taylor geeft daarbij de waarschuwing dat dit niet geschikt is voor de
flauwhartigen. 'Het carnaval houdt altijd een wreed element in, en de komedie is
nooit simpelweg leuk. Dionysus, de brenger van het bacchanalistische delirium,
bezit door niet te bezitten en schept door uiteen te rukken. In de razernij van het
festival, zijn de danser en de dans een. In het heilige milieu, zijn scheppen en destructie, leven en dood voergoed verenigd. Omdat dit universele medium de nietoriginaire "oorsprong" is van al wat is en niet is, draagt alles het teken van het kruis.
Het Amen dat de absolute passage omarmt is "de vrolijke affirmatie van het wereldspel en van de onschuld van het worden". Zo'n onschuld is een soort "tweede onschuld" die, hoewel het geen onschuld is in eigenlijke zin, de schuld en de zonde
van het ongelukkige/verscheurde bewustzijn uitwist.' [ER 168]
Kortom: 'Dionysus begroeten is ondergedompeld worden in de creatievedestructieve oorsprong van waaruit alles opkomt en weer terugkeert'. [AR 66] Dus
toch een parousie ; een samenvallen met het geheel waarom het Taylor steeds te
doen is geweest, zij het dat dit nu voorwoord wordt in Nietzscheaanse estheticistische termen.

In Erring is Taylor zelf een theo-esthetische hogepriester van Dionysus, een vereerder van Freuds es, het instinct, van wat Norman Brown omschrijft als: 'die Dionysische "ketel van ziedende opwinding", een zee van energie waaruit het ego oprijst als een eiland. ' [ER 121] Het gaat om een hogepriester van Dionysus die, net uit
zijn oneindigheismetafysica gevallen, Nietzscheaans transgressief zin probeert te
geven aan de dood en de zuigende leegte
Hoe? Door de destructief-generatieve chtonische oergrond bewust op te zoeken
en voltooid nihilistisch te omarmen: the only true joy, is the joy of loss. IER 147]

Erring loopt letterlijk uit op een onderdompeling in het chronische, in de humor en
de humus, 'bruine, donkere substantie', de vochtige organische materie van de
laingloop van alle dood en alle leven, de Grote Mamma van het ontstaan en weer
vergaan, in termen van James Joyce: Ha he hi ho hu mummum. [ER 163]
Het is een beetje zouteloos natuurlijk om op zo'n dramatisch moment te constateren dat Taylor zichzelf in Erring kennelijk behoorlijk in de weg gezeten moet heb-

ben en dat het maar goed is dat het hier om tekst gaat, om een estheticistisch gesublimeerd zelfvernietigingend dronkenschap van het subject in, door en met .. een
'kunstwerk.'?!?
Doch kan men een duidelijker voorbeeld vinden van een puur omgekeerd christendom? Zou men een aperter voorbeeld kunnen vinden van een andermaal aufgehoben Kiekegaard? Erring is geen 'bemiddeling' tussen Hegel en Kierkegaard, maar
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wederom een aanslag op Kierkegaards positie. En zou men een treffender exempel
kunnen vinden van de 'wil tot onmiddellijkheid', een 'klaar willen zijn met het verlangen', een vie sans d rance. autre nom de la mon? Kan Erring daarom niet met
recht een (omgekeerde) aanwezigheidsmetafysica genoemd worden waarin Kierkegaards en Derrida's denken van de grens, het buiten en het a/Andere wordt opgesloten binnen de immanente orde van hetzelfde en het reeds bekende?
De in Erring uitgewerktejoy ofbeing wrong wordt de lezer gepresenteerd als een
'deconstructieve transformatie' van de theologie die echter (a) weinig tot niets met
Derrida's differentiefilosofie uit te staan heeft en (b) een luttel tot niets met christelijke theologie te maken heeft omdat Taylor 'de theologie', met zijn dociele voorkeur voor het Nietzscheaanse neo-pagane zelfopofferingsgeweld, bij voorbaat reeds
karikaturaliseert en slechts een openlijke minachtende vijandigheid ten opzichte van
het christendom aan de dag weet te leggen. Erring heeft niets met Derrida's deconstructiefilosofie 6n theologie te maken, omdat het een liquidatie is, een afrekening
met geloof, theologie en het christendom en de toekomst daarvan letterlijk probeert
af te sluiten. Het boek is een proeve van neo-pagaan Teutoons estheticisme dat zijn
oorsprong ergens zal vinden tussen Jena en Bayreuth.
Waaruit bestaat dit estheticisme? Precies uit wat Taylor in Ernng ensceneert; een
poging tot volledige en definitieve perspectivering en esthetisering van het wereldbeeld met eliminatie van de oppositie goed/kwaad. [ER 140] Het levert allesbehalve

een overwinning van het nihilisme op, maar een volledig scepticisme of minimalisme dat 'ethiek' reduceert tot alle 'zorg' of 'ontologische zwaarte' afleggend leben
ohne Warum in Nietzscheaanse zin: de omarming dus van het definitieve niets en
zich met een gesust geweten willen neerleggen bij het feit dat het met het zijn niets
is en nooit wat worden zal, except the ever lasting flow. \ER 169 NO 61]
Natuurlijk heeft men, zoals Taylor het later zelf stelt, met zo' n affirmatie van de
wereld zoals deze is, geen enkele ruimte meer 'voor kritisch verzet die nodig is voor
ethische actie.' [NO 3] En de spoken van het geloof, waar Kierkegaard voor opkwam, zijn in Erring definitief uitgeroeid of verdrongen. Niks geen appel van de
ander/Ander, in elk geval, niks geen bergrede, niks geen soberheid, barmhartigheid,
zachtmoedigheid, geduld, vergevingsgezindheid, onbaatzuchtigheid, verlangen naar
gerechtigheid, inzet voor de naaste, de verschoppelingen, de weduwen en de wezen,
de vreemdeling. Dit alles is slavenmoraal, en die is afgeschaft. Taylor wil hier en nu
alle verschil tussen Sein en Sollen opheffen, alle gevoel van schuld en alle tekort
vernietigen, middels zelfopofferende bacchanalen. Een estheticistische Paradise
now ideologie revisited, die als dialectisch omgekeerd verlangen naar contact met de
oorsprong zelf in de kiem dezelfde totalitaire trekken kan bezitten als het estheticistische 'sacrificiele theologieen' waarvoor Taylor later waarschuwt. [AR 78] Met zijn
'theo-esthetica' van het chtonische en zijn verlangen naar de 'verbrijzeling van het

principium individuationis' meent Taylor in opstand te komen tegen de christelijke
'slavenmoraal' en 'kuddegeest', 'maar hij herkent in het Dionysische niet de opper111
Waarschuwde Kierkegaard
ste uiting van de massa in haar grofste, domste vorm:
inderdaad al niet voor een massale neo-pagane religieus-esthetische 'ontindividualisering'?

"' Ik citeer hier Rent Girard Ik zie Satan vallen als een bhksem, Kampen 1999,170.
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4.4 EPILOOG BIJ TAYLORS THEOLOGISCHE SLOTAKKOORD

Ik hoop dat ik in dit hoofdstuk inderdaad heb kunnen laten zien dat Taylors aanwezigheidsmetafysica van het oer-chtonische in Erring (1) weinig van doen heeft met
de kern van de d(#erentiethematiek waar het Derrida zelf om te doen is; (2) een
voortzetting behelst van Taylors eigen neo-Althiseriaanse secularistische God-isdood theologie; (3) voortgedreven wordt door wat bijkans rancune genoemd kan
worden tegen alles wat kerk, traditie, de orthodoxie heet waarbij vooral Kierkegaards gans andere God het moet ontgelden; (4) een tekst is waar theologen eventueel wel kennis van kunnen nemen, maar die zij tegelijk niet anders dan als een reeks
rancuneuze blasfemieen kunnen lezen die onmiskenbaar het gesprek tussen de the-

ologie en Taylors Deconstruction van meet af aan onmogelijk maken.
Op zijn manier heeft Taylor de God-is-dood theologie inderdaad tot zijn einde
112

gebracht.

Writhing of God, scbsijft Caputo, is ought to knock one's theological

socks 05 - -literally,- I would say, if I did not know better.'13 Taylor 'deconstrueert'
de theologie niet, maar probeert haar te elimineren. Wie zou deze poging om het
christendom te vernietigen, nom met een beroep op het christendom z6lf, kunnen
overtreffen? De God van de bijbel is in Erring volledig het zwijgen opgelegd en
'geYmplodeerd' tot niets meer dan een kaal Hegeliaans-Nietzscheaans neo-pagaan
filosofisch 'incarnatieprincipe.'
In 66n opzicht is Taylors Erring theologisch wel interessant: ook een omgekeerd
fundamentalisme is een fundamentalisme. Erring laat zien, ook al heeft Taylor er
geen goed woord voor over, waarom geloof orthodoxie nodig heeft die bemiddelt
tussen traditie en moderne actualisering. Taylors volstrekte relativisme is niet veel
meer en minder dan het is: een volslagen nihilisme. Erring lijkt daadwerkelijk uit te
zijn op het einde van elk gesprek met de traditie en wil een 'christendom' waarin
alles in beginsel waar kan zijn. Een 'christendom' waar elk orthodox of minder
orthodox christen zich tegen zal verzetten, omdat geloof nu juist betekent dat niet
alles zo maar voor lief en waar genomen kan worden.

Voor

Erring geldt opnieuw dat er een veel te massieve pseudo-Hegeliaanse 'the-

odicee' gegeven wordt: Taylor biedt veel te veel voltooid nihilistisch soelaas voor de
onzin en maakt zich weI heel erg gemakkelijk af van de schuld en verantwoordelijkheid die wij hebben ten opzichte van de ander, de naaste. Het gaat hier om zaken die
allerminst 'actief vergeten' kunnen worden. Om dat inzicht te beamen hoef je niet
noodzakelijk een door Taylor 'geminachte' 'neo-orthodox', 'fundamentalist','humanist', of wat dan ook te zijn. Gewoon wat langer nadenken bij wat je
voltooid nihilistisch 'celebreert' en wilt 'sacraliseren' wil al helpen. Zo gemakkelijk
kan en mag niemand zichzelf 'verschonen' en zichzelf van het probleem van (het
114
gebrek aan) gerechtigheid afmaken
Taylor maakt een knieval voor de regressieve
verleiding
dingen
'dan
maar op hun beloop te laten.'
nihilistisch
de
Maar Taylor formuleert toch een 'carnavaleske' of 'delirante ethiek' van dispossession, impropriely, en expropriation? [ER 122 e.v.] Zeker. Maar met dit Leben
112 Ook in de zin van fors vertekend en 'het zwijgen opgelegd' omdat het gevoel voor het religieuze dat
men bij Altizer nog aantreft en zijn soms nog steeds actuele vragen aan de academische theologie
evenzeer worden 'weggezuiverd' in Taylors neo-pagane cultus van het chtonische.
"' Caputo,
Review Article of Mark C. Taylor, Erring, a.w. 111.
114 Waarom dat precies niet kan wordt door Derrida geschetst in 'Force of Law'. Zie paragraaf 5.1 van
deze studie.
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ohne If/arum jaagt hij wel monomaan gefocust de leniging van het ongelukkige
bewzistzijn. na. Is dat een 'belangeloosheid' die werkelijk kan gelden als oplossing
voor het leed van de wereld? Belangeloosheid in christelijke zin heeft niet allereerst
te maken met hier en nu reeds alle zelfieed of schuld (ongelukkig bewustzijn) lenigen, maar met openheid en erbarmen voor het leed van de concrete ander en voor
het leed van het concrete zelf; met het 'zachte verdriet' van het zelf inderdaad wellicht (het geloofsverlangen) dat uitziet naar wat komt, dat ziet dat de schepping nog
niet tot zijn voltooiing is gekomen en er nog veel onrecht heerst onder de zon.
Wat nuchterder gezegd: Hoe geloofwaardig belangeloos is Taylors delirante zaligheid nu werkelijk? Ook voor de meest voltooide nihilist die Taylor in Erring
idealiseert en waarin hij zich lijkt te willen veranderen, geldt wat volgens Hans
Kong voor elk lid van de 'gemeente der nihilisten' geldt: 'Wie nihilistisch het niets
kiest, moet in de praktijk toch voortdurend leningen sluiten bij het zijn. Wie als
nihilist wil leven, kan lichamelijk en geestelijk toch niet van niets leven. Ook de
meest wantrouwige mens moet af en toe vertrouwen. En ook wie schrijft over de
3115
absurditeit van het zijn, leeft onder andere van de honoraria van zijn boeken.

Taylors goed verkochte boek Erring is eigenlijk nog maar weer eens een keer
even belegen als obligate ontmaskering van het geloof waarin theologen en gelovigen uitentreuren van hun 'hersenspinsels' worden beroofd. Taylors 'destructie van
de theologie' is andermaal een poging de oorspronkelijke en meest eigenlijke grond
bloot te leggen waarop de theologie en de 'geloofsillusies' zijn opgetrokken. Daarmee herhaalt Taylor een rationalistische en reductionistische metafysische gewoonte
die door Heidegger en Derrida voortdurend onder kritiek wordt gesteld. Op deze
Hegel vast en zeker 'een reeks hersenloze tegensprawijze raakt hij verstrikt in wat
116
zou
hebben.
ken' genoemd
Lowe wijst er terecht op dat Taylor enerzijds stelt dat de waarheid is afgeschaft
en alleen nog in 'pure oppervlakkigheid' geYnvolveerd wil zijn, terwijl hij anderzijds
stelt dat geloof in God echt (really) een ontkenning van de dood is en geseculariseerd humanisme eigenlijk theologisch is. "En dit alles is waar, wordt ons verteld,
"ondanks de schijn van het tegendeel" (appearances to the contrary notwithstand-

ing) Zulke beweringen zijn bezwaarlijk het werk van een auteur die "totaal gepre-

occupeerd is met verschijnselen".'' 17 [ER 72]
Monomaan wuift Talyor de christelijke relicten Nietzscheaans hautain weg, zonder dan ook maar 66n klassieke of hedendaagse theoloog werkelijk serieus of gedetailleerd te bespreken, dat wil zeggen, zonder af te zien van de dooddoeners en gemeenplaatsen die hij er over te berde weet te brengen. Terecht wijst Caputo erop dat
nagenoeg iedereen, van Nietzsche, Heidegger tot en met de Paus, het er wel over
eens dat humanistisch atheYsme een omkering is van het theYsme: 18 Als men Erring
moet geloven is de hele moderne theologie nog steeds in de ban van het 'metafysisch opperwezen'. Als alternatief voor 'de theologie' wordt, nadat 'de theologie'
66rst in nagenoeg ijle algemene termen ontmaskerd en gesloopt is met behulp van
Kong geciteerd door Anton Houtepen, 77:eologen op zoek naar God. Twintig portretten van
katholieke theologen uit de tweede helft van de 20'" eeuw, Zoetermeer 2001,70.
"6 Ik doel hier op de gefixeerde opposities die Hegel Kants 'beperkte verstandsfilosofie' voor de voeten

115 Hans

/I 7

118

werpt.
Lowe, Theology and d(Oerence, a.w., 135.
Caputo, Review Article of Mark C. Taylor, Erring, a.w., 113.
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een reductionistische Nietzscheaanse godsdienstkritiek, een op Dionysische leest
geschoeide estheticistische a/theologie aangeboden, waarin de dwalende lichtzinnig-

heid tot definitieve norm voor alle weldenkendheid wordt gecanoniseerd. [ER 159]
Hoe tolerant in de zin van 'differentievriendelijk' is de destructie en ontmaskeringarbeid in Erring eigenlijk?
In Erring wreekt zich opnieuw - en daarom is het boek toch ook weer theologisch
interessant - dat Taylor hardnekkig onbegrip aan de dag blijft leggen voor waar het
in religie om gaat. Zoals reeds opgemerkt, ook in Erring maakt Taylor er weer aanspraak op om het wezen van de religie te hebben ontdekt. Gelovigen ontkennen de
menselijke sterfelijkheid en ondanks de schijn van het tegendeel willen zij eigenlijk
terug naar hun marna. Tevens verwart hij religie opnieuw, juist door middel van het
'dialectische tegendeel' dat hij er tegenover stelt (zijn Nietzscheaanse neo-pagane
'cultus van het chtonische') met een 'ritueel ruilmiddel' om Sein en Sollen te vcrzoenen. Eigenlijk precies in de lijn van de negentiende - en twintigste-eeuwse theoesthetische maakbaarheidideologieen die het paradijs op aarde beloofden. Ook de
chtonische religie uit Erring is een religie met het oog op een dikke winst. 'Dood
van God, verdwijnen van het zelf, het einde van de geschiedenis, het sluiten van het
boek. Ons probleem is rekenschap over dit alles af te leggen, niet alleen in termen
van verlies, maar als winst.' [ER 17] Het verschil tussen Taylor en de door hem
geminachte orthodoxen en fundamentalisten (die religie als 'winst nemen' zouden
definiben) is op dit punt maar betrekkelijk.
Tekenend voor Taylors diep ingeboezemde nihilisme is vooral dat hij zich nagenoeg niets aantrekt van Derrida's ontwrichtende lezing in Glas van Hegels antijoodse retoriek van het ongelukkige bewustzijn. De jood, 'die nooit hier is, maar
altijd elders' en permanent in ballingschap wordt in Erring, in de persoon van Yukel
van de joodse dichter Edmund Jabts, nog maar weer eens 'weggezet' als een tragisch exempel van deerniswekkend ongelukkig bewustzijn. De jood weigert 'thuis te

komen', weliswaar niet meer in een Hegeliaans Derde Rijk, maar in Taylors absoluut relativistische alternatief voor deze Heimat, de nomadische heiliging van het
hier en nu. [ER 153 ev.]

Weliswaar noemt Derrida het werk van JabBs een errance joyeuse, en een
afirmation du jeu woorden die in Erring veelvuldig terugkeren - maar deze affirmatie gaat altijd samen met smart en blijvende verscheurdheid. [ED 429] In Glas
transformeert Derrida de 'ongewenste eigenschappen' die Hegel aan de jood toeschrijft, tot eigenschappen van ons allemaal: wij worden allemaal gekenmerkt door
een fundamentele gebrokenheid, een zekere 'besnedenheid',119 een 'onteigend zijn'
en een 'een oorspronkelijke vervreemding'.120 We blijven allemaal enigszins ondoorzichtig voor onszelf, we zijn onszelf blijvend een raadsel. 12' Juist op dit punt,
zou ik zeggen, heeft religie een functie. In religies bidden, verlangen, hopen mensen
om verlossing en dat is iets anders dan maakbaarheid. 'Religies zijn het spirituele
-

"g De 'besnijdenis' staat hier voor *een blijvende wond in het hart van de rede, een 'afgesnedenheid' 'van
een Waarheid van de Waarheid' in de zin van Hegels absolute weten.
'20 Zie voor een inventarisatie van de betekenis van het joodse bij Derrida, Rico Sneller, Het woord is
viees geworden. Derrida en de negatieve theologie,Kampen \998,11 1-11 1.
121 Lees voor cert eigen, boeiende correctie van dit beeld van Jabes en 'de jood' in Erring (bij wijze van
'rehabilitatie'?) Taylors opstel Not Architecture in de bundel nOts, NO, 122-165.
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antwoord op de grenzen van het maakbare, ze kunnen bijdragen tot een cultuur die
,122
ons een houding geeft tot het niet-beschikbare.
'Zich een houding geven tot het niet beschikbare' zou ook als een omschrijving
kunnen gelden voor het differentie-denken van Derrida. Zoals ik in het volgende
hoofdstuk zal laten zien, lijkt er in het denken van Derrida een religieuze impuls te
spelen, precies op dit punt. Daarom is Erring als theologische vertaalslag van het
denken van Derrida ronduit een deceptie.
Niet alleen omdat Taylor zijn ontdekking van de grote verwantschap tussen Kierkegaards passie voor het onbekende andere en Derrida's discours de l'autre laat
liggen en begraaft onder een Nietzscheaans/Hegeliaans immanentisme, niet alleen
omdat hij Derrida's denken - waarschijnlijk uit vrees om in Kierkegaardiaans vaarwater terecht te komen misinterpreteert als een soort 'idealisme van het schrift',
maar vooral eigenlijk omdat hij vreemd genoeg - een te 'theologische' interpretatie
geeft van Derrida's quasi-transcendentalen schrift, tekst en di9rance. Hij maakt er
toch een soort 'sacrale oorsprong' van die om een op de Zarathustra van Nietzsche
gebaseerde verlossingscultus of VergOtterung zou vragen.
Waartoe dient deze cultus? Om de ervaring, denk ik, van de stompzinnige leegte
of afgrond van het zijn, wat Levinas het il y a noemt, draaglijk te houden. Je komt
nu eenmaal in eenzame, godverlaten oorden terecht wanneer je je bij voorbaat al, in
naam van Nietzsches Dionysos, ter meerdere eer en glorie van de zuivere alleenheerschappij van de heteromorfe differentie, van de heteronome differentie, de verplichting tot zorg voor de ander/Ander, hebt afgewend.
Derrida drukt zijn lezers op het hart zijn quasi-transcendentalen niet te 'vergoddelijken' op wat voor een 'Platoonse' of 'omgekeerd Platoonse' manier dan ook.
Waarom? Daar zijn zij veel te 'kaal', 'leeg' en 'woestijnachtig' voor. Dus nog eens:
Derrida ontkent de referentie niet, maar bakent deze af; wat hij ontkent is referentiezonder-differentie. Zonder di#drance.
Di#drance, meen Caputo, sluit ons nergens in op. Integendeel, dijRrance 'is een
ingang, een drempel (limen), een deur waar alles wat uitgaat (referenties, verzonden
boodschappen etc.) en alles wat binnenkomt (ontvangen boodschappen, percepties
etc.) doorheen moet gaan. Een drempel veronderstelt zowel een binnen als een buiten.' [AE 76] Daarbij moeten we steeds bedenken, d(#drance is God niet, maar de
'opening van de ruimte waarin de onto-theologie - de filosofie - haar systeem en
haar geschiedenis voortbrengt, de ruimte zelf die haar in zich inschrijft en deze onherroepelijk te buiten gaat.' Of ook: dijRrance vormt de leegte (creux) waarboven
zich betekenissen pas kunnen vormen in een oneindig verwijzingsspel. [GR 102]
De zin van Derrida's quasi-transcendentalen, waarvan d(#France er Hn is, is niet
dat zij de weg zouden wijzen naar wat voor een oorsprong(cultus) dan ook, waar het
feitelijke (weer) het ware is. Integendeel, deconstructie is het destabiliseren van
afsluitende structuren om toegang te verlenen aan het andere, het onverwachte, het
toekomstige, dat nooit adequaat aanwezig kan worden gesteld. Anders gezegd: Derrida's quasi-transcendentale categorieen zijn enerzijds bedoeld om het metafysische
aanwezigheidsdenken te begrenzen, maar anderzijds zijn zij tegelijk ook middelen
waarmee het denken opengebroken wordt voor het andere, voor de invention de
-

-

122 Safranski, De toekomst van het geloof, a.w., 79.
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!'autre, waarbij, volgens recente teksten van Derrida, geloof, getuigenis, engagement en belofte een rol spelen. 123
Dit zijn woorden die in Erring ontbreken of Nietzscheaans worden 'ontmaskerd'
al onvoltooid nihilistisch 'ressentiment tegen het leven' Dit zorgt ervoor dat Taylors
'vrolijke wetenschap' een hopeloos desolate indruk op de lezer maakt. Het in Erring
'gevierde' immanentisme, relativisme, perspectivisme en tekstidealisme moet wellicht een diepe noodsituatie verduisteren van iemand die het geloof in de oneindigheidsmetafysica verloor. De voltooid nihilistische cadans in Erring zou best eens
wanhoop kunnen verberegen juist omdat Taylor - fanatiek bijna - het zuivere tegendeel beweert van wat hij eerst verkondigde.
Met Derrida, nog eens, heeft het weinig te maken. Theo de Boer schrijft: 'De
dwaaltocht in de teksten, het spoor bijster, blijkt dus een queeste, een spoorzoeken,
naar het andere in de mal van de filosofie, wat in het logocentrische discours altijd
afgeschermd is. Het doorhalen van de metafysische begrippen is noodzakelijk om de
aandacht te richten naar het andere. We beginnen nu te begrijpen waarom Derrida
deconstructie ergens een roeping noemt. ,124
4.5 OPNIEUW BEGINNEN: KIERKEGAARD ANDERS HERHALEN

In dit hoofdstuk heb ik de belangrijkste doelstelling van deze studie gerealiseerd. Ik
heb laten zien dat Erring bezwaarlijk als een richtinggevende theologische vertaalslag kan gelden van het denken van Derrida. Maar zo'n conclusie is wat schamel.
Hoe zou een dialoog tussen de theologie en het differentiedenken van Derrida dan
wel vorm kunnen krijgen? In het volgende hoofdstuk zoek ik een antwoord op de
vraag of en op welke manier dan, het denken van Derrida genuanceerder geintroduceerd kan worden binnen de theologie. Kunnen daarmee nieuwe inzichten worden
opgedaan ten behoeve van een op eigentijds denken toegesneden geloofshermeneutiek?
Om deze vraag te beantwoorden zal ik gaan teruggrijpen op een inzicht van Tar
lor dat ik aan het begin van dit hoofdstuk al noemde:'Kierkegaards geest' heeft
indirect en minder indirect - zoals in het volgende hoofdstuk zal blijken - invloed op
Derrida's discours. Wat de tot Nietzsche bekeerde Taylor er in Erring ook van moge
vinden, het doelloze dwalen in een wereld van tekens is bij Derrida geen einddoel.
Evenmin de 'orthodox-Nietzscheaanse' affirmatie van het leven zonder doel en
centrum, van een spel zonder zin. Taylor maakt het denken van Derrida in Erring
veel te eendimensionaal. Derrida herhaalt Nietzsche wel voortdurend lijkt het soms
- maar met een verschil.
Wat voor verschil? Een alle concretiseringen ontsnappend verschil dat ook elk
afgesloten neo-Nietzscheaanse wereldbeeld probeert te open voor het andere, het
gans andere dat evengoed in een volstrekte anti-metafysica verdrongen kan worden.
Wanneer Derrida Nietzsche herhaalt lijken daarin inderdaad kenmerken van Kierkegaards herhaling terug te keren. Deze repeteert, hebben we gezien, voorwaarts de
-

123 Ik kom hier in het volgende hoofdstuk op terug.
124 Theo de Boer, Het spoor bijster. Derrida en de hartstocht van het doorhalen, in Theo de Boer, Comelis

Verhoeven, e.a., De razende Socrates. Hartstocht en rede in de filosofie van Socrates tot Derrida,
Baarn 1999, 185. Over de roeping waarover De Boer in dit citaat spreekt, kom ik in het volgende
hoofdstuk terug
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toekomst in en brengt wat erin herhaald wordt pas voort, mdt een blijvend 'kwalitatief verschil' maar ook mEt een promesse de mdmoire en een mimoire de promesse,
mEt een orientatie dus, dat overigens iets Anders is dan een telos. Zo leidt Derrida's
herhaling van Nietzsche tot een herhaalde terugkeer van een reeks subtiele verschillen waaruit zelfs - zal in het volgende hoofdstuk blijken - een zekere 'religieuze
passie' gaat gedijen: een 'quasi-messiaans hongeren en dorsten naar gerechtigheid'.
De vraag of het denken van Derrida betekenis kan hebben voor de theologie (of
beter gezegd wellicht, een Andere betekenis kan hebben dan de sip stemmende 'vrolijkheid' die Taylor in Erring aanbiedt) is in zekere zin afhankelijk van het antwoord
op de vraag hoe men Derrida's visie op de herhaling interpreteert, vooral van het
gewicht dat men toekent aan Derrida's herhaling van Nietzsches En Kierkegaards
herhalingsbegrip En van de betekenis die men toekent aan de verhouding tussen
beide typen herhaling bij Derrida. Wanneer men 'deconstructie' als een 'orthodoxe'
herhaling van Nietzsche beschouwt, waarin er slecht heteromorfe differentie zijn
kan of mag zijn, ontstaat er als vanzelf een wereldbeeld zoals in Erring wordt geschetst. Wanneer men Derrida's herhaling van Nietzsche als 'onzuiver' beschouwt,
als 'geYnfecteerd' door Kierkegaardiaanse/Levinasiaanse heteronome alteriteits - en
herhalingselementen, dan kan er ruimte voor iets anders ontstaan.
In het volgende hoofdstuk worden drie 'herhalingen van Kierkegaard' besproken,
van Derrida zelf, een gewijzigde van Taylor uit zijn differentiefilosofische periode
nA Erring en 66n van John D. Caputo. We mllen zien dat het daarbij niet slechts om
herhalingen van Kierkegaard alleen of'op zich' gaat, maar om recontextualiseringen
van Kierkegaard in uiteenlopende post-Kierkegaardiaanse en post-Hegeliaanse verbanden waarin vele stemmen meeklinken, zoals de stem van het eigentijdse differentiedenken waarin Kierkegaard zeker ook wordt bekritiseerd en getransformeerd
In deze verschillende herhalingen lichten 'verschillende verschillen' op waaruit
een inder interpretatievoorstel afgeleid zal worden om de theologische betekenis
van de wijsbegeerte van Derrida te formuleren dat beslist afwijkt van Taylors voorstel. De eendimensionale Derrida-vertolking uit Erring zal worden 'overgedaan',
herhaald en minder monotoon worden gemaakt, zodat gevoeligheid wordt gewekt
voor de hartstocht en het verlangen naar wat 6cht anders is, naar wat toekomst biedt
(en derhalve verre van impliceert dat we voortaan maar indifferent moeten ronddwalen tussen normen en waarden die er niet meer toe doen omdat zij 'voltooid
nihilistisch' zouden zijn 'afgeschaft'). Een hartstocht die bij Kierkegaard overigens
'gewoon' de hartstocht van het geloof heet. Bij hem zijn wij stervelingen wezens die
op verlossing en bevrijding hopen, wezens die naar de toekomst leven, niet fatalistisch, niet voorgoed opgesloten in Nietzsches ewige Wiederkehr des Gleichen.
Zodoende beginnen we nog eens met enige repeteeroefeningen in de geest van
'Kierkegaard. Erring was to have ended it all but it has not.

5 Het onmogelijke

While I no longer belief in God, I can no longer avoid believing in the sacred,
schrijft Taylor in 1994, tien jaar na het verschijnen van Erring. [AR 31] Een verrassing is dit niet, omdat God in Erring, zoals ik heb laten zien, een genadeklap toegediend heeft gekregen en heeft moet wijken voor een estheticistisch vervangingsmiddel: chtonische sacraliteit.

Toch krijgen de woorden 'sacraal', 'a/theologie' en 'dwalen' een andere strekking, met zozeer in zijn meest recente publicaties, maar vooral in wat ik in mijn
inleiding Taylors 'differentiefilosofische periode' heb genoemd. Het 'dwalen' staat
niet meer voor een Nietzscheaanse realisatie van de genade door middel van contact
met de oer-oorsprong, maar voor de Heideggeriaanse Irre waarbij de mens steeds in
de double bind verkeert in contact te willen treden met het wezentijke (in Heideggers termen 'het zijn zelf) dat zich echter meteen ook onttrekt en terugtrekt. ' [TE
114-115] Taylors a/theologie gaat niet langer helemaal op in dwalen, maar ziet zich
voor de noodzaak geplaatst een verhouding te zoeken tot het onvermijdelijke dwalen, dat wil zeggen, tot de onophefoare en unheimliche spanningsverhouding (UnFug) van de mens tot zijn eigen eindigheid en doelloosheid. Deze kan niet langer
volledig opgeheven worden, maar moet worden uitgehouden omdat het subject altijd
reeds geworpen is in een identiteit ontvreemdende verwevenheid van onthulling en
verberging van het zijn. Het 'zijn zelf kan niet aanwezig worden gesteld omdat met
elke herhalende herinnering vergetelheid gegeven is. Daarom is het vergeten onvermijdelijk en is volledige (zelf)transparantie een illusie. De Hegeliaanse 'parousie' is
steeds uitgesteld, een onmogelijkheid. Odysseus komt niet langer opnieuw thuis.
Having (partly) awakened from the dream of Western ontotheology, Heidegger
realizes that erring is endless IAL 521
Dwalen is nu niet langer, zoals in Erring, de remedie tegen het ongelukkige bewustzijn, maar houdt eerder een zekere onvermijdelijkheid, een permanente terugkeer in van het ongelukkige bewustzijn. De ervaring van het ongelukkig bewustzijn
is bij Taylor, schreef ik al aan het begin van hoofdstuk twee, voor een belangrijk
deel de ervaring van de permanente terugwerping van het zelf in de eindigheid met
de daaraan corresponderende beleving van een ongeneeslijke Riss in het zelf en het
bestaan. In dit spanningsveld keert God op 66n of andere manier t6ch weer terug in
Taylors geschriften en komt uit waar Derrida voor waarschuwt: men moet voorzichtig zijn de metafysiek, God, het zelf of wat dan ook dood te verklaren, temeer omdat
'de dode steeds een bijzondere werking eigen is.'
i

'Der Mensch Im. Der Mensch geht nicht erst in die Irre. Er geht nur immer in der Irre, weil er ek-sistent
in-sistiert und so schon in der Irre steht. Die Irre, durch die der Mensch geht, ist nichts, was nur
gleichsam neben dem Menschen herzieht wie eine Grube, in die er zuweilen fillt, sondern der Irre
gehort zur inneren Verfassung des Da-seins, in das der geschichtliche Mensch eingelassen ist. Die Irre
is der Spielraum jener Wende, in der die in-sistente Ek-sistenz wendich sich stets neu vergiBt und
vermiBt. Die Verbergung des verborgenen Seienden im Ganzen waltet in der Verbergung des
jeweiligen Seienden, die als Vergessenheit der Verbergung zur Irre wird.' Martin Heidegger, Fom
Wesen der Warhrheit, Frankfurt am Main 1943/1949,22.
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Misschien is dit inderdaad wat Taylor na Erring overkomen is. De vrolijkheid uit
Erring is geweken en heeft plaatsgemaakt voor rouw. 'De rouw om Gods dood is
een onmogelijke rouw waardoor men zich realiseert dat het gemis onoverkomelijk

is.' [AR 41] Het gaat nu veeleer om een Fehl Gottes, een gemis van/aan God en de
ervaring van een onherroepelijke terugtrekking of afwezigheid van God -de leegte
van Zijn verdwijnen - in het kielzog waarvan Taylors a/theologische schrijvende
rouwarbeid zich van nu af aan ophoudt. [TE 107] De Nietzscheaanse labyrintische
genade uit Erring blijkt niet echt -want inderdaad te veel soelaas geboden te hebben. Met deze 'overstelpend vrolijke genade' heeft Taylor, blijkt nu, een unheimliche 'woestijnervaring' willen overschreeuwen, de ervaring van de stilte van Gods
verdwijnen, de ervaring van Gods desertion (verlatenheid) overeenkomstig deze
zinspreuk die Taylor in Disfiguring van Jean-Luc Nancy overneemt: 'Onze ervaring
van het goddelijke is onze ervaring van verlatenheid (desertion). Het is niet langer
een kwestie van God in de woestijn ontmoeten; maar van dit - en dit is de woestijn -:
we ontmoeten God niet, God heeft alle ontmoeting verlaten (deserted).' [DI 269]
Met deze nieuwe Kehre wordt de term a/theologie in een andere context geplaatst. Nu pas doet Taylor recht aan het inzicht dat hij eigenlijk meteen al verwoordde, maar dat in Erring nauwelijks wordt uitgewerkt: bij Derrida speelt mdtr
dan slechts eens een vereenzelviging met een Nietzscheaanse vrolijke wetenschap.
Men kan de invloed van Heidegger op Derrida niet veronachtzamen. Bijgevolg
wordt er een nieuwe Heideggeriaanse mantra toegevoegd aan Taylors werk: de opdracht van de a/theologie wordt het ongedachte, ongevraagde of ongezegde denken
van wat in de westerse onto-theo-teleo-logie -met name die van Hegel- ongedacht is
gebleven.2 [AL xxvi TE 93-94 AR 40]
Ik heb deze Heidegeriaanse Schritt zuruck in het in het vorige hoofdstuk reeds
omschreven. In navolging van Heidegger, Kierkegaard en Derrida vraagt Taylor
zich voortaan telkens af wat de Hegeliaanse 'voltooide' filosofie juist verbergt, exact
daar waar ze haar zaak tot apodictische evidentie gebracht meent te hebben. Dit alles
levert een rehabilitatie op van Kierkegaard, die, zoals ik in hoofdstuk drie heb laten
zien, zowat de uitvinder is van deze wil om het Hegeliaanse systeem te confronteren
met de grens ervan en daarmee Heidegger heeft beinvloed. En zo ontstaat natuurlijk
ook weer ruimte voor Kierkegaards grote passie, zijn passie voor het geloof.
Dat hadden we gedacht. Althans, het ligt er maar aan hoe men het bekijkt. Taylor
blijft vasthouden aan een centmal uitgangspunt van Altizers God-is-dood theologie:
hij wil 'de religie' wel thematiseren, maar met vermijding van 'kerk, synagoge en
moskee.' [AR 1 ] Taylors relatie tot de 'kerktheologie' blijft een tot vastbesloten
Ferneinung. Uit veiligheidsoverwegingen bouwt hij nog steeds flinke dammen op
tegen een daadwerkelijk gesprek met het christelijke geloof, waar Kierkegaard
nochtans zo van hield. Aan dit vermijdingsgedrag liggen wellicht niet alleen invloeden van Altizer ten grondslag, maar ook van Heidegger. Een fameuze uitspraak van
-

Heidegger luidt immers: Wer die Theologie, sowoh! diejenige des christlichen
Glaubens als auch diejenige der Philosophie aus gewachsener Herkunft erfahren
hat. zieht es heutefor, im Bereich des Denkens von Gott zu schweigen3 Kortom: het
traditionele christelijke denken over God is geheel en al vervallen aan de 'aanwezig2

Deze opdracht datgcne te denken waartoe Hegels systeem geconstrueerd is om het te vergeten wordt
door Taylor vele keren herhaald. Ik heb hier slechts enkele voorbeelden (vindplaatsen) gegeven.

' Heidegger, Identimt und D(Oerenz, a.w., 51.
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heidsmetafysica' en voor diegenen die deze aanwezigheidsmetafysica willen doorbreken, is het voorlopig niet gepast om er over te praten. Ik zeg niet dat dit ene
plompverloren uit zijn verband gerukte citaat een adequate weergave is van het
standpunt van Heidegger zelf, maar bij 'de epigonen en acolieten van de kerk van
Freiburg' hoor je dit standpunt nogal eens:
Ik noem drie stelregels die bij de post-Heideggeriaanse bewonderaars van Heidegger aangehangen worden en die bij Taylor op een of andere manier lijken door te
werken. Het eerste luidt: christelijke theologen zijn noodzakelijk aanwezigheidsmetafysici die, ondanks de schijn van het tegendeel, blijven geloven in God als causa
prima, ultima ratio en eternal presence. Zij denken de differentie tussen zijn en
zijnden, de differentie als differentie en bijgevolg de tear of time - de menselijke
eindigheid - niet. [TE 84-85] Het tweede luidt: christelijke theologen willen hun
onto-theo-logische God, net als Hegel, met alle geweld aanwezig stellen, dat wil
zeggen, het andere steeds, zoals Taylor het uitdrukt 'penetreren'. [TE 84] Het derde
luidt: geloof in de God van de bijbel doet ipsofacto tekort aan de vroomheid van het
denken - a certain "piety of thinking- - [AR 31] en sust de kritische wijsgerige
vroomheid van het zuivere (door)vragen in slaap.
Omdat Taylor zich nogal gereserveerd opstelt ten opzichte van de christelijke
theologie en na Journeys to Sel/hood via de exit-optie van de God-dood-theologie
het christelijke dogma vaarwel heeft gezegd, is het lastig via hem een antwoord te
geven op de vraag wat een door Derrida gernspireerd denken voor de christelijke
theologie kan betekenen en wat een christelijke theologie kan inbrengen om Derrida's differentiefilosofie te 'inspireren' dan wel te corrigeren.
Misschien is de weg die Taylor gekozen heeft wel consequent: Derrida's denken
is immers geen theologie en hij verhoudt zich als filosoof kritisch tot de christelijke
theologie. Weliswaar is Demda als filosoof, net als Taylor, gel[nteresseerd in de
'terugkeer van de religie', maar zijn logica van het a Dieu/adieu, waarover ik in het
vorige hoofdstuk sprak, impliceert niet alleen een afscheid van alle bekende, al te
menselijke, positieve, metafysische, onto-theo-logische namen en begrippen voor
het goddelijke, maar ook een terughoudendheid ten opzichte van een theologie die
zich aan een specifieke traditie gebonden weet. De taak en zaak van een christelijke
theologie en die van Derrida's filosofie vallen niet samen.
Dit alles wil nu ook weer niet zeggen dat Derrida en de theologie elkaar niets te
zeggen hebben. Juist omdat Derrida religieuze, ja theologale thema's aan de orde
stelt in zijn filosofie, wordt de kans geboden aan een nadere dialoog tussen de twee
disciplines, die in het recente verleden nogal uit elkaar zijn gegroeid.
Nu is er een landgenoot van Taylor, John D. Caputo, naar wie ik in deze studie al
enkele keren verwezen heb, die Derrida vanuit een invalshoek interpreteert die verschilt van Taylors interpretatie. Zijn boek The Prayers and Tears ofJacques Derrida doet wat Taylor juist weigert: Derrida's open en ongebonden denken van het tout
autre interpreteren vanuit een persoonlijk engagement met een specifieke bijbelse
traditie, niet alleen met de joodse traditie waarbij 'de jood' als plaatsvervanger geldt
voor allen die geen plaats hebben, maar ook specifieker, vanuit 'Jezus de jood', die

4 Ik bewerk hier een opmerking van Caputo in TP xxii.
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gerechtigheid schenkt aan verschoppelingen, weduwen en wezen, hongerigen en
dorstigen, aan 'de mens met een vermagerde hand'.5
Caputo, een kritische maar milde katholiek van Italiaanse afkomst, maakt van zijn
gelovige hart geen moordkuil. Hij is een filosoof die zich net zoals Taylor gespecialiseerd heeft in de continentale filosofie en hermeneutiek en die af en toe grensverkennende uitstapjes maakt naar de theologie. Hij is een kenner van het werk van
onder andere Meester Eckhart, Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Gadamer en
Derrida. Caputo geeft ruiterlijk toe dat in zijn filosofie een religieus engagement
meespeelt en dat hij daarom juist in de ban is geraakt van het denken van Derrida. In

de inleiding bij The Prayers and Tears of Jacques Derrida vraagt hij zijn 'academische collega's en geseculariseerde vrienden voor wie de enige blasfemie uit ontrouw
ten opzichte van Nietzsche bestaat', om vergiffenis en een luisterend oor voor zijn
'schokkende en provocerende stelling dat Derrida a man offaith is, die een brug kan
slaan tussen de joodse en christelijke traditie.' [TP xxvi]
Caputo neemt het risico in een academisch schandaal verzeild te raken bewust:
'De navolgers van filosofen zoals Derrida en Lyotard houden ervan de lofzang aan
te heffen op "het andere van de filosofie", maar ze worden bleek en bars en hun
gezichten slaan hierna rood uit, zodra de idee te berde wordt gebracht dat ook religie

het andere van de filosofie is, omdat alles wat zij bedoelden toen zij het over het
"andere" hadden, de literatuur was, en Friedrich Nietzsche en de dood van God. Het
is nooit bij ze opgekomen dat iemand zou gaan proberen op basis van hun uitgangspunten de dode God weer op te laten staan. Dat hebben ze niet zien aankomen.' [MR
189]

Op een bepaalde wijze staan Taylor en Caputo dus lijnrecht tegenover elkaar.
Terwijl Taylor zijn binding aan de christelijke traditie doorsnijdt met een beroep op
Derrida, gebruikt Caputo diezelfde Derrida om zijn binding aan de christelijke tradi-

tie opnieuw te doordenken. Toch bestaan er ook belangrijke overeenkomsten. Beide
maken gebruik van dezelfde continentaal-filosofische bronnen. Het zijn
allebei kenners en bewonderaars van Kierkegaard. Beide wijzen op de niet te onderschatten
invloed van Kierkegaard op Derrida. Allebei spreken over een zekere terugkeer van
de religie in het kielzog van Derrida's differentiefilosofie.
In dit hoofdstuk wil ik de 'terugkeer van de religie' in de deconstructiefilosofie
bespreken door Taylors en Caputo's aanpak met elkaar te vergelijken. Ik maak er
geen geheim van dat Caputo's benaderingswijze mijn voorkeur heeft, omdat hij laat
zien wat bij Taylor in mijn ogen te zeer verdrongen wordt: het denken van Derrida
kan van belang zijn voor theologen, die in het christelijk geloof willen blijven staan.
Voor een belangrijk deel is dit hoofdstuk dus bedoeld als voortgezette correctie van
de God-is-dood axiomatiek van waaruit Taylor Derrida in Erring geYnterpreteerd
heeft en na Erring blijft interpreteren, ook na zijn overgang naar een differentiefilosofische invalshoek die het denken van Derrida beter recht doet.
Ik baseer mijn vergelijking op een basaal thema dat Taylor, Caputo en Derrida
alle drie aan de orde stellen: de samenhang tussen ethiek en religie zoals deze voortbouwend op Kierkegaards denken gethematiseerd wordt. Ik kies de kwestie van de
ethiek omdat Erring in mijn ogen juist op dit punt, zoals Taylor zelf ook aangeeft,
cruciaal correctie nodig heeft en omdat de controverse tussen Hegels en Kierke5 Zie het commentaar op Caputo's boek van Richard Kearney in GG 112-145, vooral 142-143 noot 58.
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gaards theologische basisparadigma's hier onder een differentiefilosofisch gesternte
terugkeert. Ik begin mijn betoog over de verhouding tussen ethiek, religie en deconstructie bij Derrida's eigen leeswijze van het verhaal dat als een rode draad door
deze studie loopt: de binding van Isaak.
Ook hier geldt weer dat ik slechts een kleine 'doorkijk' kan geven in het veel uitgebreidere en meeromvattende oeuvres van Derrida, Taylor en Caputo. De nu volgende paragrafen zijn niet bedoeld als min of meer uitputtend samenvattingen van
de publicaties van de besproken hoofdpersonen.Ik gebruik deze 'doorkijkjes' om ter
afsluiting van dit hoofdstuk een inventariserend en tentatief antwoord te geven op de
vragen: hoe zou een dialoog tussen aan de christelijke traditie gebonden theologie en
het differentiedenken van Derrida vorm kunnen krijgen en welke inzichten kan een

christelijke theoloog daaruit winnen?

5.1 EERSTE HERHALING VAN KIERKEGAARD DOOR DERRIDA

V66r ik inga op Taylors en Caputo's interpretaties van het denken van Derrida, wil
ik eerst laten zien hoe en waarom Derrida zelf op Kierkegaard teruggrijpt en met
hem op de religieuze wortels van de ethiek wijst.
Hebben religie en ethiek dan met elkaar te maken bij Derrida? Wie Erring voor
een theologische vertaling van het denken van Derrida zou aanzien, zal dit wellicht
een verrassende mededeling vinden.6 In 1990 verscheen in de Verenigde Staten een
bijdrage van Derrida aan de zo geheten Critical Legal Studies, onder de titel Force
of Law: The Mystical Foundations of Authority. Een opmerkelijke tekst omdat Derrida hier met een verwijzing naar Kierkegaard de kwestie van de gerechtigheid en de
ethiek aan de orde stelt en zich met enige kracht te weer stelt tegen de opvatting dat
de deconstructie een estheticisme zou zijn, een pleidooi voor de obscene wetteloos-

heid die men in Erring aantreft. Het tegendeel is het geval. Derrida stelt in deze
tekst: 'Rechtvaardigheid in zichzelf, als zoiets al bestaat, buiten of boven het recht
uit, is niet deconstrueerbaar. Evenmin als de deconstructie zelf, als zoiets al bestaat.
Deconstructie is de rechtvaardigheid.' 1 \PL 945 KW 571
Derrida, door John D. Caputo, zoals we in het vorige hoofdstuk gezien hebben,
treffend een 'Dionysische rabbi' genoemd, accentueert een aspect van zijn denken
dat voortdurend al mee heeft gespeeld, maar dat in de Derrida-receptie bij vriend en
vijand onderbelicht is gebleven: de deconstructiefilosofie heeft een ethische inslag
waarbij met name invloed van Levinas en - dit tot genoegen van zowel Taylor als
Caputo - Kierkegaard bespeurbaar is.
Derrida refereert n6g uitdrukkelijker aan Kierkegaard in de tekst Donner la mort,
(de dood geven, of aan de dood prijsgeven) waarin hij zijn interpretatie geeft van
Kierkegaar(is uitleg van de binding van Isaak in Vrees en beven. Deze tekst handelt
onder andere over de ethiek van de verantwoordelijkheid en van de gave, thema's
die in het recentere werk van Derrida een belangrijke rol spelen en waarop zowel
Taylor als Caputo hebben ingehaakt.
6 •Erring' kun je immers lezen. heb ik in het vorige hoofdstuk betoogd, als een poging tot 'Aufhebung'
van Kierkegaard. Toch is Taylor edn van de eersten die op de overeenkornsten tussen het denken van
Derrida en van Kierkegaard heeft gewezen. Taylor nocmt deze gelijkenis vanaf zijn allereerste
uiteenzettingen met Derrida. Pas na Erring zal hij dit inzicht nader uitwerken. Zie bijvoorbeeld het
opstel Secretions in TE 171-201.
1 De cursivering is van Derrida zelf.
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Ik geef eerst een korte schets van deze teksten van Derrida zelf Vervolgens laat
ik de uiteenlopende manieren zien waarop respectivelijk Taylor en Caputo deze neoKierkegaardiaanse thematiek van Demda interpreteren en verder intergreren in twee
eigen, sterk divergerende (fundamenteel-theologische) denkwijzen.
5.1.1 Tussen wet en rechtvaardigheid

Derrida's Force of Law handelt over de gecompliceerde relaties tussen de begrippen
recht (law, droit, lot), rechtvaardigheid of gerechtigheid Oustice) kracht (force) en
dat Derrida maakt
geweld (violence). Van beslissende belang is het onderscheid
tussen de wet of het recht en de rechtvaardigheid. De wet staat voor de positief
rechterlijke structuur, de feitelijk vigerende wetten die bepaalde handelingswijzen
legitimeren, die in principe deconstrueerbaar zijn en als zodanig de deconstructie
mogelijk maken. Terwijl de wet of het recht 'legitimiteit en legaliteit' inhoudt, 'een
stabiliseerbaar, statutair en berekenbaar stelsel, een systeem van gereguleerde en
waarmee de
gecodeerde voorschriften', is de niet deconstrueerbare rechtvaardigheid
wordt:
Derrida
door
deconstructie
de
'oneindige,
nietzaak van
vereenzelvigd
calculeerbare rechtvaardigheid, 66n die zich verzet tegen de regel, vreemd is aan de
symmetrie, (rechtvaardigheid die) heterogeen en heterotroop is.' [FL 959 KW 67]
Rechtvaardigheid is van de orde van het gans andere waarover Derrida steeds
mens van
spreekt, het gans andere dat niet verward mag worden met de God of de
noemt en
deconstructie
Derrida
wat
Deze
is
eid
rechtvaardigh
ie.
de onto-theo-log
over
Taylors interzelf niet deconstrueerbaar. We laten dit na het vorige hoofdstuk
goed
tot
ons
doordringen:
niet alles
preteren met de hamerjenseits von Gut und Base
eens:
'Rechtniet.
Daarom nog
is 'deconstrueerbaar', met name de gerechtigheid
het
en
boven
buiten
is niet
als
al
uit,
zoiets
recht
bestaat,
vaardigheid in zichzelf,
Deconbestaat.
deconstrueerbaar. Evenmin als de deconstructie zelf, als zoiets als
structie is rechtvaardigheid: f'EL 945 KW 571
Wetten en regels zijn wel deconstrueerbaar, maar gerechtigheid niet en dat komt
omdat geen enkele wet of recht volgens Derrida helemaal rechtvaardig is. Rechtdan
vaardigheid laat zich nooit helemaal terugbrengen tot welk ethisch voorschrift
ook. Er is een blijvend verschil tussen recht en het niet calculeerbare, heterogene en
heterotropische surplus van de gerechtigheid 'zelf.' 'De deconstructie', stelt Derrida,
'heeft plaats in de tussenruimte die de onmogelijkheid van de deconstructie van de
het recht.'[FL
gerechtigheid scheidt van de mogelijkheid van een deconstructie van
945 KW 58]
Wat heeft dit met 'kracht' en 'geweld' te maken? Aan een pensde van Pascal
ontleent Dernda de gedachte dat gerechtigheid noodzakelijk kracht (torce) nodig
heeft. Gerechtigheid zonder kracht is onmachtig, kracht zonder gerechtigheid is
tiranniek. Gevolg: recht en gerechtigheid moeten altijd ingesteld en gefundeerd
worden en daar gaat altoos een vorm van stichtend geweld mee gepaard. Het moment van het maken of stellen van de wet, van haar fundering of institutie, wanneer
de wet (loi) gegrondvest, geinaugureerd, en gesanctioneerd wordt, is een moment
van een coup de force. Derrida merkt op:
'Het optreden nu dat neerkomt op een fundering, inhuldiging of rechtvaardiging
van het recht, op een ste/len van de wet, zou bestaan in een gewelddadige krachtsuitoefening, in een performatief, en dus interpretatief geweld, dat in zichzelf noch
rechtvaardig noch onrechtvaardig is, en dat per definitie door geen enkele voorafgaande rechtvaardigheid of door geen enkel van meet af aan funderend recht, door
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geen enkele preexistente fundering, gegarandeerd, weersproken of ontkracht zou
kunnen worden. Geen enkel rechtvaardigend spreken kan of mag de rol van metataal
veilig stellen met betrekking tot de performativiteit van de instellende taal of tot haar
heersende interpretatie. Het spreken komt daar aan zijn grens: in zichzelf, in zijn

performatieve vermogen zelf' [FL 941-943 KW 56]
Derrida stelt hier het probleem van de 'auto-autorisering' dat met elke stichting
van gezag of autoriteit gepaard gaat. Elke proclamatie of bekrachtiging van de wet
houdt een performatief en interpretatief geweld in dat z6lf buiten de wet valt. Het is
een soort sprong in het duister, het duister van de toekomst. Terwijl het moment van
stichting van nieuw recht zelf legitiem noch illegitiem is, staat nieuw gesticht recht
wel voor de opdracht haar performatieve geweld achteraf te rechtvaardigen en zin te
verlenen: Pas wanneer recht eenmaal gesticht is en legaal is verklaard, kan het nader worden verklaard en nader worden gelegitimeerd, niet voordien.
Dit levert een aporetische situatie op. Enerzijds is auto-autorisering nodig, zonder
de bemiddelende betekenisstichtende interpretatie-act is er geen wet, geen gerechtigheid. Anderzijds valt het performatieve stichtingsgeweld ztlf buiten de wet. Loochening van dit stichtende interpretatiegeweld - doen alsof er geen scheiding of
geweld met de stichting van de wet of de autoriteit gepaard gaat - kan tot fundamentalisme leiden. Wanneer men het 'ethisch neutrale' geweld dat onvermijdelijk
met het stichten van gezag gepaard gaat niet onder ogen ziet, kan men in de verleiding komen 66n enkele vermeend onbemiddelde of niet-interpretatieve interpretatie
tot het enig mogelijke interpretatiemonopolie uit te roepen. Elke keer wanneer ons
gezegd wordt dat iets is medegedeeld ofgesticht zonder interpretatieve bemiddeling,
worden wij bezocht door de meest massieve en gewelddadige bemiddelingen.' Dan
wordt het hermeneutische geweld verdubbeld, omdat het onzichtbaar wordt gemaakt.
De gewelddadige structuur van de stichtende daad, stelt Derrida, brengt het discours aan zijn grens, aan een grens, stilte of zwijgen in de taal zelf, aan de grens van
de performatieve kracht van de taal zelf. In de 'stichtingsdaad' is sprake van een
'bemuurde stilte' die dwars door de (stichtende) taal heenloopt en dus aan de taal
intern is. Derrida licht deze stilte in de taal als volgt toe: 'Bemuurd, ommuurd, omdat deze stilte niet buiten de mal staat. Dit is de betekenis waarin ik graag, boven het
eenvoudige commentaar uit, zou interpreteren wat Montaigne en Pascal het mystieke
fundament van het gezag noemen.' [FL 943 KW 56]
De grenservaring, deze 'stilte in de taal zelf, dit 'zwijgen in de taal' wordt door
Derrida in verband gebracht met 'mystiek' en de 'mystieke basis' van het gezag.
Wat voor een mystiek is dat? Geen mystiek die de grens overstijgt en de weg wijst
naar een versmelting met een goddelijke grond. Het gaat in deze mystiek niet om

een 'wezensschouw', maar om de ervaring van een niet te doorgronden en uit te
spreken alteriteit. Het gaat 'om een relatie tot een alteriteit die geen zijnde of identiteit meer is en waar men zich nooit een verzekerde toegang toe kan verschaffen.

8 Ontleend aan Theo de Wit die Force of Law van Derrida bespreekt in: Politick. Katholicisme,
deconstructie en democratic, in Erik Borgman e.a. (red.), Katholieken in de moderne tild Een
onderzoek door de Acht Mei Beweging, Zoetermeer 1995,210.
' Zie Caputo AE 145. Derrida sluit zich hier aan bij de traditie van de Verlichting en Kant. Een beroep op
een categorische verplichting vanuit een direct en onbemiddeld contact met de gans Andere God kan tot
blinde gehoorzaamheid en tot de blinde terreur van een absoluut geweld leiden.
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Deze alteriteit is het mystieke 'fundament' dat, om aan te sluiten bij een leidmotief
,10
van Pascal en Montaigne, een regel kracht van wet geeft.
Waarom wijst Derrida op dit 'mystieke fundament' van de autoriteit? Hij wil er
een radicaal begrip van verantwoordelijkheid en een 'hyperethisch' begrip van
rechtvaardigheid mee uitwerken. En de 'weg' die naar deze verantwoordelijkheid en
rechtvaardigheid loopt 'is' een 'weg' waar geen 'weg' is: de aporie. Deconstructie
is, hebben we in het vorige hoofdstuk gezien, volgens Derrida een ervaring die wij
niet kunnen ervaren, een ervaring van een onmogelijkheid, iets aporetisch. Een intentionele ervaring van 'iets' is een soort reis naar een bepaald doel, terwijl de aporie - letterlijk geen weg - de uitweg of doorgang naar een verwacht doel juist verspert. Maar juist in deze uitzichtloosheid van de aporie, in de ervaring van de onmogelijkheid, dient zich volgens Derrida de vraag, neen het verlangen, neen de eis,
neen het gebod van rechtvaardigheid aan waarin een mystieke en theologische dimensie aanwezig is.
- Hoe kan er een weg lopen via aporieen?

- Wat zou een weg zijn zonder aporie? Zou er een pad zijn zonder datgene wat het
pad baant daar waar dit met is opengesteld, of het nu versperd is of nog verstopt
in het niet-pad. Ik kan geen pad bedenken zonder de noodzaak daar te beslissen
waar de beslissing onmogelijk schijnt. Noch een beslissing, en dus een verantwoordelijkheid, daar waar de beslissing reeds mogelijk en programmeerbaar is.
En zou men spreken, zou men alleen maar kunnen spreken over deze zaak? Zou
daarvoor een stem zijn? Een naam? " [SL 109 GA 85]

In een commentaar op Benjamin in Force of Law relateert Derrida deze aporetische
onbebslisbaarheid, dit 'moeten gaan waar men niet gaan kan', aan de problematiek
van het recht en de gerechtigheid. 'Deze uiteindelijke onbeslisbaarheid die alle
rechtsproblemen geldt (Unentschiedbarkeit aller Rechtsprobleme), dat is het licht
van een zeldzame en ontmoedigende ervaring. Waar kunnen we nog naartoe wanneer we deze onontkoombare onbeslisbaarheid hebben ingezien? (..) De vraag lijkt
allereerst zonder uitweg en dus hopeloos. Maar op de bodem van de impasse roept
deze uitzichtloosheid (Aussichtslosichkeit) om beslissingen van het denken, die niets
minder betreffen dan oorsprong van het taalgebruik in zijn relatie tot de waarheid,
niets minder dan het noodlottige geweld (schicksalhafte Gewalt) dat zich plaatst
boven de rede en ten slotte, boven dit geweld zelf, God: een ander, een geheel ander
"mystiek fundament van het gezag".' [FL 1021-1023 KW 118]
Derrida maakt in Force of Law onderscheid tussen drie verschillende aporieen die
ons met een onzeker makend verschil tussen recht en rechtvaardigheid confronteren.
Waarom is dit verschil unsettling? Uit deze aporieen blijkt telkens dat rechtvaardigheid nooit helemaal kin samenvallen met een formuleerbaar gebod of verbod, zonder dat de eis van gerechtigheid daarmee zou mogen wijken. Immers, deconstructie
is, zoals we gezien hebben, betrokken op rechtvaardigheid die zelf niet deconstrueerbaar is.

10 Sneller, Her Woord is schrift geworden, a.w., 345-346.
" llc verlaat hier Force OfLaw even en maak gebruik van Derrida's Saufle nom.
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De eerste aporie noemt hij de 'aporie van de opschorting (*ochd) van de regel'.
Natuurlijk bestaan wetten uit regels. Maar met algemene regels alleen hebben we
nog geen rechtvaardigheid. Elke keer wanneer een wet wordt toegepast, wordt deze
toegepast op een speciaal nieuw geval. Elk rechtvaardig oordeel zal een ' fris' oordeel willen moeten zijn. Oordelen doet men tegelijk op grond van de algemene regel
6n, vreemd genoeg, met opschorting van de algemeenheid van de regel. Een oordeel
met een rekenmachine, dat geen rekening houdt met de specificiteit van het unieke
geval, zou met recht een onrechtvaardig oordeel kunnen worden genoemd. Deze

aporie is, zoals Caputo het uitdrukt, de aporie van het steeds gegeven gebod tot fronasis, tot alerte en doortastende bezonnenheid. [AE 104]
Den'ida zelf formuleert het zo: 'Kort en goed: wil een beslissing rechtvaardig en
verantwoordelijk zijn, dan moet zij in haar eigen moment, als dat er al is, tegelijk
gereguleerd En zonder regel zijn, dan moet ze wetshandhavend zijn dn voldoende
destructief of opschortend ten aanzien van de wet om haar bij ieder geval opnieuw te
moeten uitvinden, opnieuw te rechtvaardigen, minstens opnieuw uit te vinden in een
hernieuwde affirmatie en in een nieuwe bevestiging, een bevestiging die vrij staat
van haar uitgangspunt. Ieder geval is anders, elke beslissing is verschillend en vergt
een absoluut unieke interpretatie, die door geen enkele bestaande en gecodeerde
regel in absolute zin kan of mag worden gegarandeerd.' [FL 961 KW 70]
De tweede aporie wordt 'de bespoking met het onbeslisbare' (hantise de
l'inddcidable) genoemd. Oordelen is een knoop doorhakken, een decisie maken, een
snijden. Dit snijden vindt volgens Derrida altijd plaats onder een conditie van onbeslisbaarheid. Derrida wijst niet op deze 'onbeslisbaarheid' in elke beslissing om het
beslissen te ondermijnen of het beslissen ongewenst dan wet ongeldig te verklaren.
Neen, hij wijst op de noodzaak dat we, wanneer we moeten beslissen, recht moeten
doen aan de ervaring dat bij elk oordeel iets meespeelt dat niet onder het berekenbare, de regel, gerangschikt kan worden, omdat het daar vreemd en verschillend aan
blijft. Natuurlijk: er moet beslist worden. Een beslissing zonder het onbeslisbare zou
echter een automatisme, een berekening zijn, waarvan de uitkomst al vast zou staan.
Zo gezien is het onbeslisbare datgene wat er voor zorgt dat een beslissing een beslissing is.
Onbeslisbaarheid is bij Derrida steeds tegelijkertijd de mogelijkheidsvoorwaarde
en onmogelijkheidsvoorwaarde van de beslissing en daarom moet elke beslissing die
rechtvaardig wil zijn door dit spook van de onbeslisbaarheid worden bezocht. Dit
levert een paradoxale situatie op: wel moeten beslissen, maar niet kunnen beslissen
en van dit niet- kunnen moeten getuigen, zonder te kunnen ophouden te moeten
beslissen. 'Het onbeslisbare blijft opgenomen, gehuisvest - minstens zoals een
schim, maar dan als een wezenlijke schim (une fantdme essentier) - in elke beslissing, in elk beslissingsgebeuren.' [FL 965 KW 72] Deze 'persistente schimmigheid'
deconstrueert van binnenuit elke verzekerende presentie, elke zekerheid die ons van
de rechtvaardigheid van een decisie zou kunnen verzekeren. Aldus legt Demda de
'littekens van de contingentie"2 van onze beslissingen bloot, van de macht en het
geweld die ermee gepaard gaan, maar hij wijst ook op onze onherleidbare verant-

woordelijkheid.
12 Ik gebruik hier een term van Theo de Wit, De sluiers van de democratie. Over volkssoevereiniteit en
politieke representatie, in Bulhof crt Welten (red.), Verloren Presenties, a.w.,146.
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Doch, wat is dan een helemaal rechtvaardige beslissing, wat is gerechtigheid dan

zelf in eigen gedaante? Dat weten we niet. De rechtvaardigheid zoals Derrida deze
denkt is niet van de orde van de aanwezigheid, voorhandenheid en (volledige)
maakbaarheid, al zijn we altijd geroepen zo rechtvaardig mogelijk te beslissen.
Rechtvaardigheid is er als een eis, als een idee, meent Derrida met Levinas, als een
met representeerbare idee die alkomstig is van een alteriteit en die 'de vorm' heeft
13
van een messiaanse belofte. Derrida schrijft:
'Deze tweede aporie - deze tweede vorm van dezelfde aporie - kan dit al bevestigen: als er deconstructie is van elke aanmatigende veronderstelling over de vaste
zekerheid van een rechtvaardigheid die tegenwoordig zou zijn, dan is deconstructie
zelf werkzaam op grond van een oneindige "idee van de rechtvaardigheid", oneindig
want onherleidbaar, want verschuldigd aan de ander (due b l'autre) verschuldigd
aan de ander, v66r enig contract, omdat ze (op)gekomen (venue) is - de (op)komst
van de ander als steeds weer andere afzonderlijkheid (singularite). Onoverwinnelijk
voor enig scepticisme als ze is - zoals men kan zeggen wanneer men spreekt op de
wijze van Pascal - schijnt deze "idee van de rechtvaardigheid" onverwoestbaar in
haar affirmatieve karakter, in haar eis van een gave zonder ruil, zonder circulatie,
zonder erkenning (sans reconnaissance), zonder economische cirkel, zonder berekening en zonder regel, zonder reden en zonder theoretische rationaliteit, in de zin van
de regulerende beheersing. Men kan er dus een zekere waanzin in herkennen, zo niet
aanklagen. En misschien een ander soort mystiek. En deconstructie is verdwaasd
door die rechtvaardigheid. Verdwaasd door dit verlangen naar rechtvaardigheid.'
-

[FL 965 KW 73-74]
De derde aporie is de aporie die van de 'urgentie die de horizon van het weten
verspert.' Wat wil dat zeggen? Rechtvaardigheid moge dan een oneindig nietrepresenteerbare idee zijn, maar rechtvaardigheid kan tegelijk ook niet wachten. Een
rechtvaardige beslissing is onmiddellijk, right away, vereist. Zelfs al hadden we een
zee van tijd om nadere informatie te verzamelen en zelfs al zouden we kunnen beschikken over een indrukwekkend arsenaal aan kennis, dan nog komt er een ogenblik van beslissen waaraan steeds een zekere dringendheid kleeft. In dit verband
citeert Derrida Kierkegaards Johannes de Silentio van Frees en beven:
'Het ogenblik van de beslissing is een dwaasheid', zegt Kierkegaard. Dit geldt in
het bijzonder van het ogenblik van de rechtvaardige beslissing, die ook te tijd doormidden moet scheuren en de dialectieken moet uitdagen. Het is een dwaasheid (une
jolie).Een dwaasheid, want een dergelijke beslissing is tegelijk overactief en ze
wordt ondergaan, ze houdt iets passiefs, zo niet iets onbewusts, alsof de beslisser
sltchts vrij was om zich te laten raken door zijn eigen beslissing, en alsof deze hem
overkwam van de ander. De consequenties van een dergelijke heteronomie schijnen
aanzienlijk, maar het zou onrechtvaardig zijn om de noodzaak ervan te vermijden.
Zelfs al waren de tijd en de verstandigheid, het geduld om te weten en de beheersing
van de omstandigheden, hypothetisch gesproken, onbegrensd, dan nog zou de beslissing structureel eindig zijn, hoe laat ze ook komt, een urgente en overhaaste
beslissing, die handelt in de nacht van het niet weten en van de niet-regel. Niet de
afwezigheid van de regel en een weten, maar van een hernieuwde instelling van de

n De betekenis van dit messiaanse motief bij Derrida bespreek ik in paragraaf 5.1.4.
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regel, een regel waaraan per definitie geen enkel weten en geen enkele garantie
voorafgaat.' [FL 967 KW 75-76]
Van belang is te beseffen dat Derrida hier, net als Kierkegaard in zijn 'religieuze
fase' (naar het voorbeeld Abraham) geen ophe ffing van de wetten, normen, waarden, en conventies bepleit, maar op de noodzaak wijst van een opschorting, suspensie daarvan, terwijl dit opschorten tot een nieuw instellen leidt, een herinstitueren
van de regels. Het ogenblik van de beslissing - de beslissing die om aan de eis van
de gerechtigheid te voldoen altijd te vroeg, te gehaast komt, maar tegelijk ook geen
uitstel verdraagt - is volgens Derrida een waanzinnig ogenblik omdat tijdens dit
ogenblik geen voorgegeven maatstaf of waarborg meer aanwezig is om te beslissen.
Wat Derrida over het ogenblik van beslissen schrijft lijkt veel op Kierkegaards
'nacht van het onvoorwaardelijke' die ik in hoofdstuk drie beschreef. In deze nacht,
waarin alle relatieve doelen (de algemene mijlstenen en wegwijzers) alle steunpunten (de lantaarns waarmee we ons anders helpen) en zelfs de tederste en innigste
gevoelens van overgave uitgewist zijn, verschijnt volgens Kierkegaard de authentieke mogelijkheid van het geloof of de geloofsact pas.
Hoe zit dit bij Derrida? De ontregelende nacht van het niet-weten, het uitzinnige
waanmoment van de beslissing, suspendeert de regels en de wetten tn stelt deze
weer in, stelt deze telkens herzien en opnieuw in.
Maar waarom moet men deze ontregelende nacht in? De noodzaak ervan wordt
door Derrida net als door Kierkegaard in religieuze terminologie omschreven, namelijk vanuit het appdl van een oneindige eis tot rechtvaardigheid, van een hyperbolische overmaat aan verantwoordelijkheid en gerechtigheid. Deze overmaat aan
rechtvaardigheid moet als het ware in, door en met elke beslissing een nieuwe kans
krijgen. In theologische taal: elke verantwoordelijke beslissing is een kairologisch
moment dat oils indirect aan de gerechtigheid relateert, niet als maakbare idee, maar
als niet-presenteerbare alteriteit en singulariteit. Het gaat hier om gerechtigheid die
nooit als zodanig kan verschijnen en die wie ons niet 66ns bewust worden wanneer
we de schijnzekerheden van onze puur regelgeleide oordeelsvormen niet momentaan
deconstructie f durven op te schorten.
Derrida omschrijft dit moment van opschorten en beslissen zo: 'Het is niet een
eenvoudig moment: haar mogelijkheid moet structureel tegenwoordig blijven bij de
uitoefening van enigerlei verantwoordelijkheid, wil deze verantwoordelijkheid zich
niet laten meeslepen door de dogmatische sluimer, en dus zichzelf verloochenen.
Derhalve stijgt dit moment boven zichzelf uit. Het wordt er des te beangstigender
van. Maar wie zou willen voorgeven rechtvaardig te zijn en zich tevens de angst
willen besparen? Dit moment van beangstigende opschorting ontsluit ook de interval
van de tussenruimte waar juridisch-politieke transformaties, of zelfs revoluties,
plaatshebben. Het kan slechts worden gemotiveerd, het kan zijn beweging en impuls
slechts vinden (een impuls die zelf niet opgeschort kan worden) in de eis van een
overmaat of van een supplement van rechtvaardigheid, en dus in de ervaring
van een
ontoereikendheid of van een onberekenbare onevenredigheid. Want waar zou de
deconstructie uiteindelijk haar kracht, haar beweging of motivatie vandaan halen
dan alleen weer uit dit steeds weer onbevredigde appa, voorbij gegeven bepalingen
van wat men, in bepaalde contexten, rechtvaardigheid noemt, de mogelijkheid van
rechtvaardigheid?' [FL 955-957 KW 66]
Vertaald in de termen uit het eerste hoofdstuk van deze studie: Derrida beschrijft
de rechtvaardigheid in termen van inadaequatio, van 'Erhabenheit' in de zin van
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niet-representeerbaarheid en dat houdt in: rechtvaardigheid is nooit voorhandenheid,
laat staan aanwezigheid. Neen, dat is ze precies niet. De ethiek van Derrida's denken
hangt af van een zekere affirmatie van het onbeslisbare. Een beslissing moet -in

termen uit het vorige hoofdstuk - altijd een moment van een invention de l'autre
inhouden die zowel (1) een blijvende onzekerheid net zich meebrengt als (2) een
affirmatie, een 'ja' ten opzichte van de toekomst. Derrida's niet calculeerbare rechtvaardigheid, zijn calculeren met het niet calculeerbare, het 'kairologische niet calculeerbare' dat in elke beslissing moet mee resoneren, is nooit present, moet altijd
nog komen van het/de ande«e). Het 'kairologische moment' van de rechtvaardigheid, is altijd toekomstig, een niet te stoppen 8 venir, geen present future, maar een
blijvend toekomstige toekomst, die nooit helemaal zal aankomen en blijvend naar
later uitgesteld wordt, ook al gebeurt het telkens nu.
We vinden hier opnieuw Derrida's notie van een alteriteit die zich onttrekt aan
elk aanwezig stellen in de gewone tijd. Consequentie voor de idee van de rechtvaardigheid: de affirmatie van het gans andere is de affirmatie dat rechtvaardigheid altijd
nog komen moet, structureel altijd nog komen moet, en dat er structureel een kloof
zal blijven bestaan tussen het tegenwoordige/aanwezige en rechtvaardigheid.
Er is altijd een 'moment van niet-recht in het recht', schrijft Derrida, en 'dit moment heeft steeds plaats en heeft nooit plaats in de tegenwoordige tijd. Het is het
moment waarop de fundering van het recht in de leegte of boven een afgrond hangt
opgehangen aan een zuiver performatieve daad die aan niemand en v66r niemand
rekenschap hoeft af te leggen. (..) Men "raakt" hier zonder te raken aan deze buitengewone paradox: de ontoegankelijke transcendentie van de wet ten overstaan waarvan en voorafgaand waaraan de "mens" zich ophoudt, lijkt slechts oneindig transcendent en dus theologisch, in zoverre zij, zo dicht bij hem als maar mogelijk is,
s16chts van h6m afhankelijk is, van de performatieve daad waardoor hij haar: de wet
is transcendent, gewelddadig en niet-gewelddadig, omdat zij slechts afhankelijk is
van hem die voor (devant) haar staat - en die dus eerder dan haar komt -, van wie
haar voortbrengt, haar fundeert en haar wettigt in een absolute performatief waarvan
de aanwezigheid hem steeds ontsnapt. De wet is transcendent en theologisch, dus
steeds toekomstig, steeds beloofd, omdat zij immanent, eindig en dus reeds voorbij
is. Elk 'subject' bevindt zich bij voorbaat al opgenomen in deze aporetische situa-

tie.' [FL 993 KW 96]
5.1.2 Tout autre est tout autre

Derrida komt uitvoeriger terug op Kierkegaards dwaze moment van de beslissing,
op zijn paradoxale religieuze ethiek, voorbij de ethiek, die de ethiek toch ook weer
opnieuw 'instelt', in de tekst Donner la mort.
Wat ziet hij in Kierkegaards aan Johannes de Silento toegeschreven Vrees en beven? Je zou kunnen zeggen: een christen bij wie een joodse stem doorklinkt, die
enig bevroeden heeft van een blijvend raadselachtige God die zich niet als volledige
aanwezigheid manifesteert, maar zich achter zijn geboden terug heeft getrokken. De
God dus die door de Hegeliaanse archeo-teleo-onto-theo-logen (zie Taylor in zijn
idealistische periode) schamper de God van het ongelukkige bewustzijn wordt genoemd.

Terloops gaf ik in hoofdstuk drie, toen ik Kierkegaards Godsbeeld van de volstrekte transcendentie omschreef, al een citaat uit Donner la mort. 'Als absolute
Ander', schreef ik Derrida citerend, 'is God transcendent, verborgen, een geheim,
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"jaloers op de liefde, het verzoek, het gebod dat hij geeft en vraagt om geheim te
houden".' Laat ons zeggen: Derrida herkent in Kierkegaards uitleg van de binding
van Isaak, in Kierkegaards paradox van de absolute verplichting ten opzichte van
God, waarbij het ethische wordt gesuspendeerd en een zwijgende stilte ontstaat, een
gelovige houding die een niet mededeelbaar geheim bewaart. Een overeenkomst
tussen Kierkegaard en Derrida is dat beiden een alteriteit/God op het spoor zijn die
zich nimmer volledig aanwezig laat stellen. 'Geheimhouding', schrijft Derrida, 'is
essentieel bij de uitoefening van absolute verantwoordelijkheid als sacrificiele verantwoordelijkheid.' [DM 67]
In Donner la mort volgt Derrida het spoor van Kierkegaard een heel eind, maar
niet helemaal. Ik begin met het spoor waarlangs hij Kierkegaard volgt Dankzij
Taylors permanente bekommernis met dit verhaal kennen we de route naar de offerplaats Moriah eigenlijk al. Abraham wil Isaak aan de dood prijsgeven (donner la
morO wat uiteraard een gruwel is voor zowel de verdedigers van de Kantiaanse
Moralitat als de Hegeliaanse Sittlichkeit en voor alle mensen die hun gezond verstand gebruiken. Naar normale maatstaven gemeten, is Abraham met zijn duivelse
voornemen rijp voor een TBR-inrichting.
We hebben reeds gezien dat Kierkegaard Abraham toch provocerend bewondert
om zijn geloof Wat zit daar achter? Derrida merkt op dat Frees en beven, vanaf de
eerste zin van het voorwoord, een studie over economie is. De Silentio's voorwoord
begint zo: 'Niet alleen in de wereld van de handel, maar ook in die van de ideeen
wordt er in onze tijd "ein wirkliche Ausverkauf' georganiseerd. Alles is voor zo'n
spotprijsje verkrijgbaar, dat men zich afvraagt of uiteindelijk nog iemand een bod
wil doen.' [VB 14] In deze openingszin polemiseert Kierkegaard meteen al met (wie
anders?) Hegel.

Het gaat om een 'heilseconomische' kwestie. Hegel, vindt Kierkegaard, heeft het
geloof in de uitverkoop gedaan. De Hegelianen willen het paradijs al te goedkoop en
economisch winnen. Ik heb al naar deze problematiek verwezen aan het slot van
hoofdstuk twee, toen ik opmerkte dat de Hegeliaanse heilseconomie (zichzelf verliezen om zicllzelf terug te vinden) verlies steeds omzet in dikke winst. De Hegeliaanse
heilseconomie is, vanuit de optiek van Kierkegaard, een soort koehandel met God en
de dood. Kierkegaard wil de prijs van het geloof van de weeromstuit weer opdrijven.
Dat doet hij door meer onrust, meer Erhabenheit, meer mysterium tremendum, rneer
vrees en beven in het christendom te herintroduceren waartoe het verhaal over de
binding van Isaak uitgelegd wordt.
Endh trekt de aandacht van Derrida. Bij Kierkegaard bespeurt Derrida 'een nog
immer joodse ervaring van de verborgen, geheime, afgescheiden, afwezige en mysterieuze God', een God die 'beslist zonder zijn redenen te openbaren, om van Abraham de gruwelijkste en onmogelijkste, de meest onduldbare daad te eisen: zijn zoon
Isaak ten offer aanbieden.' [DM 59]
Derrida somt enkele in het oog springende kenmerken op van Kierkegaards interpretatie van de binding van Isaak: Abraham wordt gegrepen door een mysterium
tremendum, iets angstwekkends dat komen gaat, waarvan hij (tevoren) niet weet of
kan voorzien waar dit toe zal leiden. [DM 56-57] God, die zelf afwezig, verborgen,
stil, afgescheiden en geheim is wanneer hij gehoorzaamd moet worden, houdt zijn
redenen en motieven verborgen en hoeft zijn redenen ook niet te geven, 'want anders zou God de Gans andere God niet zijn'. [DM 59] Abrahams beproeving speelt
zich af in een 'zwijgende stilte' omdat wat hem overkomt niet kan worden uitge-
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drukt in de algemeenheid van de taal: Abraham komt 'verenkeld voor God en de
dood te staan'. [DM 61] De hele sfeer van het algemeen mededeelbare en van de
ethiek wordt 'gesuspendeerd'. Het ethische is, wanneer Abraham op het bevel van
God ingaat een verleiding die weerstaan moet worden, omdat Abraham, wanneer hij
redenen zou moeten geven voor wat hij aan het doen is, ten opzichte van zijn vrouw
Sarah, of de gemeenschap, verraad zou plegen aan zijn absolute verplichting ten
opzichte van God. [DM 62-63]
In deze oneindige absolute verplichting ten opzichte van God, voorbij de algemeenheid van de ethiek, komt Abraham in een situatie terecht waarin hij moet haten
wat hij lief heeft en uit liefde een offer moet brengen aan de liefde. [DM 65] Abrahams liefde is een liefde die zichzelf loslaat, een liefde die de liefde uit liefde aan de
dood prijsgeeft (donner la mort). Een liefde die breekt met de rekenende controle
van het Hegeliaanse geven om te ontvangen. Dit offer aan God, dit aan de dood
prijsgeven van Isaak, deze verplichting die Abraham aangaat op het ogenblik dat hij
het besluit neemt God te gehoorzamen, is een dwaas moment, dat, zoals we in Force

ofLaw ook al zagen, niet meer in de naam van een hogere instantie gerechtvaardigd
kan worden. [DM 66] Deze verplichting, het ogenblik van dit dwaze besluit, is 'incommensurabel', een moment van niet-calculeerbare disproportie.
Wanneer Derrida zijn leeswijze van Kierkegaards Vrees en beven gegeven heeft,
geeft hij daar een verrassende draai aan. Hij merkt namelijk op dat Kierkegaards
interpretatie van de binding van Isaak niet alleen relevant is voor gelovigen in de
bijbelse traditie, maar een narratieve versie is van de paradox die het concept plicht
of absolute verantwoordelijkheid herbergt. Je kunt het verhaal lezen, zegt Derri(la,
als een verhaal dat over absoluut verantwoordelijk zijn gaat, waarmee wij allemaal
dagelijks te maken hebben.
In Force oflaw zagen we het ook al: rechtvaardigheid dan wel verantwoordelijkheid betekenen bij Derrida altijd een zekere ongehoorzaamheid aan universele regels. 'Men moet zich niet alleen op een ethisch verantwoordelijke manier gedragen,
maar (ook) op een niet-ethische, niet-verantwoordelijke manier, en men moet dat
doen in de naam van de plicht, van een oneindige plicht, in de naam van absolute
plicht. En deze naarn, die altijd singulier moet blijven, is hier (in Vrees en beven
HvdB) geen andere dan de naam van God als complete ander, de naamloze naam
van God, de onuitspreekbare naam van God als ander, waaraan ik gebonden ben
door absolute, onvoorwaardelijke verplichting, door een onvergelijkbare en niet
onderhandelbare plicht.' [DM 67]
God is in Kierkegaards relaas over Abraham, stelt Derrida, een naam voor de absolute andere als het volstrekt andere en als het 'volstrekt unieke'; een naam voor
datgene waaraan ik absoluut verplicht ben en waarvoor ik het ethisch-universele
paradoxaal genoeg moet suspenderen of opofferen, uit naam van de verplichting.
Het is een plicht de ethische plicht, niet vanuit de plicht, dat wil zeggen puur volgens de regels (dat wil zeggen, zuiver plichtmatig) te respecteren, want dan zou men

zijn persoonlijke verantwoordelijkheid juist uit de weg gaan en zijn plicht niet doen.
Absolute verantwoordelijkheid voor le tout autre, de absolute ander en het absolute
singuliere, moet ook altijd een veroordeling inhouden van de puur regelgeleide
ethiek, een uitzondering maken, elke plicht, elke verantwoordelijkheid en elke menselijke wet 'transcenderen'. [DM 67]
Absoluut verplicht zijn aan God en absoluut verplicht zijn aan de ander vallen in
deze interpretatie van Derrida samen. 'Plicht en verantwoordelijkheid binden mij
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aan de ander, aan de ander als ander, en binden mij in mijn absolute uniciteit aan de
ander als ander. God is de naam van de absolute ander als Anders en uniek (de God
van Abraham, 66n en uniek). Zodra ik in relatie treedt met de absolute ander, treedt
mijn absolute singulariteit in relatie met de zijne op de wijze van verplichting en

plicht.' [DM 68]
De naam God, als naam voor het tout autre, wordt door Derrida gegeneraliseerd
en wordt een naam voor een algemene structuur van de ervaring van de onvoorwaardelijke verplichting jegens de ander/ het andere in de betekenis van singulariteiten, niet alleen personen, maar ook plaatsen, dieren, talen, enzovoort. Het 'andere', stelt Derrida vinden we in 'elke ander' en in 'elk (het) andere'. Hij schrijft:
'Als God de totaal andere is, de figuur of naam van de totaal andere, dan is elke
ander, al het andere, totaal anders (tout autre est tout autre). Deze formulering ondermijnt een zekere portee van het Kierkegaardiaanse discours, maar bevestigt dit
tegelijkertijd in haar meest radicale consequenties. Het impliceert dat God, als totaal
andere, overal daar is waar iets totaal anders is. En aangezien eenieder van ons, elke
ander, oneindig anders is in zijn absolute, ontoegankelijke, eenzame, transcendente,
niet manifeste, niet oorspronkelijk aan mijn ego aanwezige (..) singulariteit, kan,
datgene wat over de relatie van Abraham tot God wordt gezegd, ook worden gezegd
over mijn relatie, zonder relatie, met elke ander als totaal andere (8 tout autre comme tout autre) in het bijzonder met mijn naasten of de mijnen, die mij even ontoegankelijk, geheim en transcendent zijn als Jahweh.' [DM 76-77]
Wat zegt dit alles over de paradoxale aporie die Derrida in het concept 'verplichting' of 'plicht' blootlegt? Wanneer ik vanuit mijn verplichting, vanuit mijn uniciteit, verplicht ben aan de absolute singulariteit van de ander, loop ik onmiddellijk het
risico absolute offers te brengen. 'Ik kan niet beantwoorden aan het appd, aan de
eis, aan de verplichting, zelfs niet aan de liefde van een ander zonder daar een andere ander, de andere anderen aan op te offeren. Elke ander is totaal anders ( Tout autre
est tout autre).' [DM 68]
Anders gezegd: wat me verplicht aan de 66n gaat ten koste van de ander en waarom ik voor deze ander kies, is nooit helemaal te rechtvaardigen: 'Vanaf het moment
dat ik in relatie ben met de ander, met de blik, het verzoek, de liefde, het bevel, de
roep van de ander, weet ik dat ik er alleen maar op kan antwoorden door de ethiek
op te offeren, dat wil zeggen, door datgene op te offeren wat mij verplicht te antwoorden en dat geldt ook, op dezelfde wijze, op hetzelfde ogenblik, voor alle anderen. Ik offer de gave van de dood, ik verraad, ik hoef de dolk niet uit te steken naar
mijn zoon op de top van de berg Moriah om dit te doen. Dag en nacht, op elk ogenblik, op alle bergen van Moriah van de wereld doe ik dit, de dolk uitsteken naar wat
ik liefheb, wat ik geacht wordt lief te hebben, naar de ander, die en die, een ander
die ik absolute getrouwheid verschuldigd ben, incommensurabel.' [DM 68-69]
God markeert 'de plek' van het tout tautre waarbij 81 het andere tout autre is.
Hier lijkt inderdaad een motief te liggen voor Derrida's herinterpretatie van Kierkegaar(is lezing van de akedah waarmee hij tegelijk een dosis Kierkegaardiaanse onrust, vrees en beven, (her)introduceert. Hij maakt er een discours over de verantwoordelijkheid van, geen geruststellend discours over de verantwoordelijkheid,
maar een verontrustend discours over de verantwoordelijkheid, over het blijvend
conflictueuze, antinomische, aporetische karakter van de verantwoordelijkheid.
Voor verantwoordelijkheid geldt hetzelfde als wat voor de rechtvaardigheid geldt:
er is nooit een volledig gerealiseerde verantwoordelijkheid mogelijk; er gaat een
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aporie in schuil. De verantwoordelijkheid aan de ander bindt mijn absolute uniciteit
aan de absolute uniciteit van de ander en is door deze band steeds een exclusieve
verantwoordelijkheid waaraan andere anderen op dat moment noodzakehjk moeten
worden opgeofferd. De keuze om juist voor deze ander te kiezen kan nooit helemaal
'algemeen ethisch theoretisch' gerechtvaardigd worden. Er bestaat hiervoor geen
sluitende 'egodicee.'
Dit betekent niet dat wij zouden kunnen of moeten ophouden ons zo verantwoordelijk mogelijk te gedragen, maar wel dat wij behoedzaam moeten zijn met de claim
(volstrekt) verantwoordelijk te (kunnen) zijn. Zij die menen te kunnen zeggen wat
verantwoordelijk is of menen geheel verantwoordelijk te zijn - in Kierkegaards termen: de brave burgers van het goede geweten - worden door Derrida beroofd van
hun iets te gemakkelijke zekerheden. Het concept van de verantwoordelijkheid of de
plicht zweeft boven een afgrond, meent Derrida. Het lexicon van de verantwoordelijkheid in het dagelijkse spreken en de axiomatiek van het recht, de ethiek en de
politiek 'zweeft' boven een onvindbaar concept.'4[DM 81]
Isaak neemt in deze interpretatie van de akedah de plaats in van alle anderen aan
wiens verzoek ik niet kan beantwoorden wanneer ik inga op het app61 van deze
unieke ander die mij, op dit moment, elk moment, in beslag neemt, dag in dag uit.
Onze wereld, stelt Derrida, is opgebouwd uit 'opgeofferde anderen', dichtbij, in de
dagelijkse omgang met mensen, waar we geregeld 'neen' moeten verkopen wanneer
iemand, - een partner, collega, je eigen kind - beroep op je doet, maar ook verder
weg de kanslozen, gemarginaliseerden, slachtoffers van armoede, onderdrukking,
oorlog en geweld van wie de gezichten ons dagelijks aanstaren in het avondnieuws
en die allemaal een beroep op mij doen. [DM 82]
Ook in religieus-politieke zin wordt er heel wat geofferd. Derrida wijst op het feit
dat Moriah, de plaats waar Abraham op het punt stond zijn zoon Isaak te offeren,
een plek is in het heilige land waar nog steeds om gevochten wordt en waarover
onenigheid bestaat tussen de drie grote monotheistische religies van het boek. Het is
de plaats in Jeruzalem waar Salomon zijn tempel bouwde en God aan David verscheen, de plek waar de moskee staat waar Mohammed zijn paard besteeg voor zijn
reis naar het paradijs, vlak boven de klaagmuur, dicht bij de via dolorosa. De drie
'monothetsmen vechten erom' stelt Derrida. Het is zinloos dit te ontkennen in termen van een naYef oecumenisme. De drie religies maken oorlog met vuur en bloed
om de alleenheerschappij over deze plaats. Elk van de drie beschouwt het eigen
particuliere perspectief als htt perspectief op deze plek en elk van de drie meent de
juiste oorspronkelijke, historische en politieke interpretatie van het messianisme en
het offer van Isaak te geven. 'De lezing, interpretatie en traditie van het offer van
Isaak zijn zelf plaatsen van bloedige, holocaustachtige offers. Het offer van Isaak

gaat elk dag door.' [DM 70]
Waarom verwijst Dernda aldus naar de actualiteit? Het offer voor God dreigt in
de concreet ingevulde messianismen van de religies van het boek, een opoffering te
worden van waar de naam van God voor staat. Er wordt aan God (de tout Autre)
geofferd zonder te beseffen dat ook iedere ander, ook de anders denkende, tout autre
is. Enigszins vrij interpreterend formuleert Timo Slootweg het verzengende gevaar
14 Zie voor een commentaar op deze problematiek Rob Moolenaar, Spreken, denken, differentie. Het
sjibbolet van de wet· alteriteit, gast-vriendschap en het messiaanse motief in het denken van Jacques
Derrida, in W.F.C.M. Derkse e.a. (red.), Subliem niemandsland, a.w., 88-102.
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dat Derrida blootlegt in deze bloedige logica van het offeren aan 'de gans Andere'
aldus:
'De historische bepaalde 'concrete' vormen van messianisme zijn steeds zo
overtuigd geweest van hun gelijk, dat ze de bereidheid hebben verloren om in naam
van het Andere, afstand te doen van wat hen zo bekend en dierbaar is (afstand doen
van het Zelfde; van de eigen familie, van Isaac) zoals nota bene Abraham hen dat
voordeed. Omdat zij niet bereid zijn zich volledig te geven (zich geheel te riskeren)
zijn zij ook niet rijp voor de genade Gods die de erfenis vormt van het offer van
vader Abraham. Hun gebed wordt niet verhoord en het Andere is dan ook niet ontvankelijk voor hun volstrekt misplaatste en bloedige offer van hun 'heilige oorlog'.
Ongevoelig voor de paradox van hun geloof en liefde voor het Andere (voor de
singulariteit daarvan) voltrekken ze het offer zonder zich nog verder te laten vermurwen door de andere Ander (van wie ze zouden moeten houden alsof het hen zelf

betrof).

,15

5.1.3 Matteils en het 'do ut des '

Derrida volgt Kierkegaards spoor in Vrees en beven een heel eind, heb ik gezegd,
maar niet helemaal. Hij struikelt met name over het slot, omdat daarin een kwestie
terugkeert die Kierkegaard aan het begin aansnijdt: de kwestie of geloof kan ontaarden in een hypocriete heilseconomie, een economie van het do ut des.
Kierkegaard, heb ik laten zien, heeft deze strategie al ontmaskerd waar hij opmerkt dat sinds de kritiek van Jezus op hen die de eerste plaats innemen (Lucas 14,
10), de echte strebers achteraan gaan zitten. Derrida laat echter zien dat ook Kierkegaard, ondanks zijn onophoudelijke kritiek op Hegel en Hegels minzame portret van
Abraham, desalniettemin met Hegel in een christelijk triomfalistische valkuil terecht
dreigt te komen of, op zijn minst, afbreuk doet aan wat Derrida Kierkegaards 'nog
immer joodse ervaring van de verborgen, geheime, afgescheiden, afwezige en mysterieuze God' noemt. Dat gebeurt op het moment dat hij (overigens zonder de vindplaats in de Schrift te noemen) het offer van Abraham probeert te prechristianiseren. [DM 90] 'Want God', schrijft Kiergeaard, 'ziet in het verborgene,
kent elke nood, telt alle tranen en Hij vergeet niets.' [VB 129] Een verwijzing naar:
"(..) en je Vader die in het verborgene ziet, zal het je lonen".' (Matteus 6,4; 6,6;
6,18)

Van welke orde is dit 'lonen'? Wordt hier toch niet, vraagt Derrida, een uitwisseling, een ruil, beloofd, waarmee de vrijgevigheid van het geloof en offer van Abraham teniet wordt gedaan? En wanneer dat het geval is, hoe belangeloos is een offergave dan nog? 'Abraham' stelt Derrida, 'is in de positie van niet-ruil (non-dchange)
met God, hij is in het geheim omdat hij niet met God spreekt en van hem geen antwoord noch een beloning verwacht.' [DM 91] En hoe zit het met Kierkegaard? Niet
alleen bij Hegel, maar ook bij hem zijn sporen aanwezig van een christelijke overtuiging dat de mens moet sterven on, wedergeboren te worden, gebroken moet worden om heel te worden, dat we onszelf moeten verliezen om onszelf te vinden. Gebeurt dat allemaal met het oog op het in ontvangst nemen van een 'hemels loon?'

'1 Timo S\ootwes, Geschiedenis en ethiek Historisch besef in de traditie van Hegel, Heidegger en
Derrida, Leende 2000,225.
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We raken hier aan de kern van de kritiek waarmee Derrida de essentialistische
oppositie tussen 'christenen' en 'joden' en Kierkegaards vermeend superieure
christelijke naastenliefde bestookt. Kierkegaard pretendeert immers, hebben we in
hoofdstuk drie gezien, dat het onvoorwaardelijke karakter van Gods liefdegebod pas
door het christendom serieus is genomen. Wanneer het bijbelse gebod tot onvoorwaardelijke naastenliefde christelijk zelfingenomen wordt ingevuld, meen Derrida,
wanneer de christelijke heilseconomie een geven is om terug te ontvangen, regeert er
dan toch niet een exclusivistische 'magische' manipulatieve interesse, die afbreuk
doet aan de liefde voor de ander als de ander/Ander?
In hoofdstuk drie hebben we al gezien dat 'het offer van Christus' ook voor Kierkegaard hoger staat dan dat van Abraham. Het is de culminatie van Gods toenadering tot de mensen, wanneer Christus in zijn dood de plaats inneemt van de zondaars, zonder zelf zondaar te zijn.
We horen bij zowel Hegel als Kierkegaard de echo's van de 'losprijstheologie'
van Origines en Augustinus (de dood van Christus is een aan Satan betaalde losprijs
omdat Satan door de zondeval de rechten over de mens heeft gekregen) van Anselmus' 'satisfactietheologie' (Christus kruisoffer brengt genoegdoening voor de oneindige belediging van God) en van de 'substitutietheologie' van Luther (vrijwillig
droeg Christus de vervangende straf die ons toekwam). Stuk voor stuk elementen
van een heilseconomie die geinterpreteerd kan worden als een ruileconomle, een
economie van zonde en verlossing, die gebaseerd is op een onto-theo-logische Godvoorstelling waar God de rol van grote 'Boekhouder' en 'Crediteur' opgedrongen
wordt en waarbij het 'offer' van Christus en de kleine opofferingen van ons, kleine
debiteuren, de munt is waarmee schuld moet worden afgelost.
Derrida verwijst aan het slot van Donner la mort naar Nietzsche die in de Genealogie van de moraal deze 'vlaag van genialiteit' (Geniestreich) van het christendom bespot. Wanneer de Paulijnse 'economie van de redding' in een Anselmiaans/Lutheraans genoegdoeningschema wordt geplaatst, vindt, laat Derrida met
Nietzsche zien, een 'auto-deconstructie' plaats van het geloof. 16 Er is een oneindige,
onbetaalbare schuld, die God alleen aan zichze(f kan terugbetalen waardoor God
allereerst aan zichzelf teruggeeft (dat is allesbehalve een 'geven om niet') en waardoor de met oneindige schuldenlast opgezadelde mens gedwongen wordt een lange
termijn investering te doen in het geloof met het oog op de eigen redding - eveneens
welbegrepen eigenbelang. Wordt de christelijke boodschap 'God is onvoorwaardelijke liefde en vergeving om niet' daarmee inderdaad niet van binnenuit ongeloofwaardig gemaakt? Raakt het verschil tussen geloof (fbi, croyance) en een kredietsysteem (cruance) in dit soort voorstellingen van zaken niet zoek? [DM 107] En is
de niet-economische inzet van de geloofsact, het 'ja-zeggen' ten opzichte van het
onverwachte, niet voorzienbare, tout autre, hier niet omgeslagen in een nogal benepen onto-theo-logische boekhouderij, zowel van de kant van God als van hen die in

het geloof'investeren'?

17

16 rk ontleen de term 'auto-deconstructie' aan Caputo's commentaar op deze passage uit Donner la mon
in TP 216-219.
17
Kierkegaard meent zel f dat de vermaning om in het verborgene te bidden een niet-economisch principe
is. Doedens wijst op Daden van liefde waarin de onverzoenbare tegenstelling regelmatig terugkeert
tussen wat Kierkegaard de christelijke wijze van denken noemt en anderzijds de economische
rationaliteit vart de calculatie, wederkerigheid en groei. Doedens, Het eenvoudige leven, a.w., 365.
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Derrida's kritiek op het geloof als een schuld- en kredietsysteem ligt in verlengde
van zijn kritiek op Hegel. Naar aanleiding van Hegels lelijke portret van de joden is
in hoofdstuk twee van deze studie al opgemerkt dat in Hegels 'christelijke religie
van de liefde' volgens Derrida iets grondigs misgaat met de onvoorwaardelijke liefde (agapd) tot de naaste. Ter correctie citeerde ik het evangelie volgens Matteus.

'Maar jullie hebben gehoord dat er gezegd is: U zuit uw naaste liefhebben en uw
v(/and haten. Maar ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie je vervolgen,
dan zijn jullie kinderen van je Vader in de hemel, want die laat de zon opgaan voor
slechten en goeden, en Hij laat het regenen over de rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als je liefhebt wie jou lief heeft, welk loon verdien je dan? Doen de
tollenaars dat ook niet? Als je alleen je broeders groet, wat voor bijzonders doe je
dan? Doen de heidenen dat ook niet? Jullie zullen dus onverdeeld goed zijn, zoals
jullie hemelse Vader onverdeeld goed is.' (Matteus 5,43-48)
Daarmee heb ik nu nlt de evangelist geciteerd die volgens Derrida, als je hem op
een bepaalde christelijk-zelfingenomen manier leest, een subtiel maar toch berekenend loon- en salarissysteem introduceert. I8
Maar Matteus roept toch op tot de naastenliefde, zelfs 'liefde tot de vijand'? Zeker, maar waartoe? Wanneer hij aanspoort tot barmhartigheid, bidden en vasten
keert bij Matte(ls tot drie keer toe de formule terug '(..) en je Vader die in het verborgene ziet, zal het je lonen.' Matteus introduceert een dualisme tussen enerzijds de
'schijnheiligen' of'hypocrieten' die 'te koop lopen met hun barmhartigheid', die 'in
het openbaar op de hoeken van de straat staan te bidden' en 'die vasten om op te
vallen bij de mensen' en anderzijds de 'echte heiligen', die 'barmhartigheid betrachten in het verborgene', 'bidden in de binnenkamer' en 'van wie het niet opvalt
dat zij vasten'. Dit alles mondt uit in de tegenstelling: 'Verzamel geen schatten op
de aarde, waar mot of houtworm ze aantast en waar dieven inbreken om ze te stelen.
Maar verzamel schatten in de hemel, waar mot noch houtworm ze aantasten en waar
geen dieven inbreken om ze te stelen. Want waar je schat is, daar zal ook je hart
zijn.' (Matteus 6,19-22)
Uiteraard, Matteus roept op tot de onbaatzuchtige naastenliefde en tot hulp aan de
verschoppelingen, maar sluipt met deze metaforiek over 'hemelse schatten verzamelen' 'en 'waar je schat is, zal je hart zijn' toch ook niet een 'economisch' ofberekenend principe binnen? Wordt het 'innerlijke', het hart, vraagt Derrida, hier niet de
opslagplaats van hemels kapitaal van goederen die nooit aangetast kunnen worden
door enige 'devaluatie'? [DM 93] En ben je wanneer je van je hart een schatkamer
maakt waarin je hemelse beloningspunten verzamelt, wel helemaal van hypocrisie
gevrijwaard? Matteus lijkt afl)reuk te doen aan de bijbelse overtuiging dat God 'de
zon laat opgaan voor slechten en goeden, het laat regenen over de rechtvaardigen en
onrechtvaardigen' en geven bijgevolg onbaatzuchtig behoort te zijn, zonder onderscheid des persoon en zonder waarom.
It Derrida
associeert Matteus sterk met Hegel die in de geschiedenis van het christelijke antisemitisme
een dubieuze rol heeft gespeeld. Zie Hegels nogal haatdragende portret van de joden in hoofdstuk twee,
waarin een sterk op Matteus gebaseerde christenen-versus-de-joden logica wordt uitgewerkt. Natuurlijk
gaat het hier om een volstrekt uit zijn context gerukt citeren van Matteus en kunnen er in het Nieuwe
Testament ook omgekeerde voorbeelden gevonden worden - 'de redding komt immers uit de Joden'
(Johannes 4,22) - maar juist Matteos is nogal eens gebruikt als bewijsplaats voor de opvatting dat de
joden, omdat ze de zoon van God vermoord hebben, een vervloekt volk zijn.
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Matteus stelt steeds, betoogt Derrida, dat zij die in het verborgene, buiten het
daglicht, in het geheim doen wat ze moeten doen, daarvoor een grote beloning zullen ontvangen in de hemel. God kijkt door het uiterlijke vertoon van de huichelaars
heen en werpt een licht op wat er echt in het hart gebeurt. Dit alziende innerlijke
goddelijke licht, dat de ziel geheel en al doorziet, stelt Derrida, betekent dan wel dat
ik geen vermogen meer heb om het geheim te kunnen bewaren. Er is geen ontsnappen aan zo'n alziende blik mogelijk. Wanneer God alles weet en alles kan zien wat
in het hart (in het innerlijk) plaatsvindt, kan het 'heb je vijanden lief en bid voor wie
je vervolgen' toch weer omslaan in situatie waarin je niets te kiezen en te geven
hebt, in een afgedwongen transactie waar je uit berekenend eigenbelang wel aan
mee moet doen, omdat er een uiterlijk onzichtbare boekhouding over bijgehouden
wordt. Een boekhouding die de tijdelijke verliezen omzet in een oneindige restitutie
waarmee wat er als altruYstisch gedrag uitziet t6ch narcisme zijn kan.
Kortom: er gaat hier voortdurend een dreiging schuil dat het in het vooruitzicht
gestelde hemelse loon het doel van de opoffering wordt, hoezeer deze beloning door
Matteus ook in hemelse termen wordt gevat. [DM 94-95] Het gevaar van een hetdoel-heiligt-de-middelen geloof, dat alles behalve een geloof is 'om niet', bespookt
bepaalde verwoordingen van het evangelie zelf. Bovendien, klinkt in de manier
waarop Matteus over de hypocriete tollenaars en heidenen spreekt, in een tekst die
over de onvoorwaardelijke liefde voor de naaste als ander handelt, niet toch een
zekere superioriteitspretentie door, die de gepropageerde onbaatzuchtigheid uiterst
ambigu maakt? La surenchJre du spiritualisme dvangilique risque 8 chaque instant
de se renverser. [DM 104]

5.1.4 Excursie: Derrida over de religie
Betekent dit dat Derrida de religie in het algemeen en het christendom in het bijzonder afwijst? Hoe 'plaatst' Derrida de religie eigenlijk? Om deze vraag te kunnen
beantwoorden nnoet ik het spoor van Donner la mort verlaten en een excursie houden over Derrida's complexe religiebegrip. E6n zaak is zeker: Derrida heeft niet veel
op met de conventionele religies voorzover zij de mensheid blijven verdelen en uit
naam van behoud van het eigene met elkaar slaags raken wat in extremis tot 'bloedi-

ge, holocaustachtige offers' kan leiden. In Donner la mort schetst hij, door overigens enigszins selectief uit het evangelie volgens Matteus te citeren, een portret van
een kleingelovig christendom waarmee hij laat zien dat waarden die het christendom
zegt uit de dragen, - de onvoorwaardelijke liefde tot de naaste gemakkelijk kunnen
omslaan in hun tegendeel. 19
Betekent dit dan dat hij zich puur kritisch tot de godsdiensten verhoudt? Ja en
neen. Enerzijds levert Derrida kritiek op de feitelijke bestaande 'religies van het
boek.' Anderzijds betoogt hij dat in de religieuze tradities en voorstellingswereld
interpretatiesleutels te vinden zijn die ons in staat stellen onze werkelijkheid nu te
begrijpen.
Hij geeft een korte samenvatting van zijn visie op de religie in de tekst Foi et savoir. In deze tekst stelt Derrida de secularisatiethese ter discussie en spreekt hij over
de terugkeer van de religie heden ten dage. Wij denken steeds te weten wat religie is
en waar het met de religie naar toe gaat, maar, meent hij, er is nooit iets geweest en
-

8 Ik kom hier nog op terug in paragraaf 5.3.5 van dit hoofdstuk
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er zal ook nooit iets zijn dat identificeerbaar 66n en identiek met zichzelf is en dat
door iedereen in dezelfde zin religie wordt genoemd. We vinden niet 66n 'wezen'
van de religie onder de religies, maar diverse cryptes dispersdes dans un champ nonidentifiW. IFS 54 GW 58]
Waar de Aujkkirer en de Seinsdenker -geen vrienden van elkaar - menen dat God
en de religie ontmaskerd respectievelijk geweken zijn in het wereldomvattende Gestell,

ziet de rest van de wereld, zodra men de televisie aanzet, een wereldwijde

overname van de media en de gedigitaliseerde publieke ruimte van onze informatiemaatschappij, precies door de religie. Er is sprake van een revival van allerhande
christelijke en niet-christelijke 'ethische reveils' conservatismen en 'fundamentalismen' die zelotisch van zich laten horen en in extremis in het meest gruwelijke geweld ontaarden.20 De religie is een fantoom dat, zodra men denkt het uitgedreven te
hebben, in en buiten Europa, terugkeert, met een verschil. Het nooit helemaal identificeerbare karakter van de religie dringt zich steeds weer aan ons op en dwingt ons
om er rekenschap over af te leggen. De repeterende terugkeer van de religie vraagt
om een antwoord, er moet worden geantwoord. Derrida herhaalt daarom een opmerking van Genet: 'Edn van de vragen die ik niet zal kunnen ontwijken is die van de

religie.' [FS 86 GW 99]
De religie keert niet alleen terug in de vorm van allerhande 'fundamentalismen',
maar ook in de filosofie, waarvan de deconstructiefilosofie zelf een voorbeeld is. Op
radicale wijze geeft Derrida een voortzetting van Levinas' logica van het & Dieu/adieu. Deze houdt enerzijds een radicale kritiek op de religie in, maar anderzijds
ook een wending t6t de religie. Derrida maakt zich sterk voor wat hij een 'religie
zonder religie' noemt, of,

in Spectres de Marx,

een 'messianisme zonder messianis-

,21

Hierin keert 'het onoverwinnelijke verlangen naar gerechtigheid' terug uit
Force OfLaw. [FS 28 e.v. GW 30 e.v.] De 'religie zonder religie' kan volgens Derme.

rida niet worden gedeconstrueerd en wordt door hem verwelkomd.
'Hetgeen aldus onherleidbaar is voor iedere deconstructie (..) is misschien een
bepaalde ervaring van een emancipatoire belofte; het is misschien (..) een messianisme zonder religie, het messiaanse zelfs zonder messianisme, een idee van gerechtigheid - dat wij altijd onderscheiden van het recht en zelfs van de rechten van
de mens - en een idee van democratie - dat wij onderscheiden van zijn tegenwoordi,22
ge concepten van zijn vandaag de dag vastgestelde predikaten.

5.1.4.1 De woestijn in de woestijn
Er is bij Derrida dus nog wel plaats voor de religie, maar het gaat hier om een religie
eerder in de lijn van de emancipatiebelofte van de Verlichting, een religie die Derrida een religie 'binnen de grenzen van de zuivere rede' noemt en zelfs 'universeel.'
[FS 23 GW 24-25] Deze universele religie moet niet opgevat worden als een onesize-fits-all 'redegeloof dat door sommige Aufklarer wordt gepropageerd, maar als
een religie van de rede die verlicht is over zichzelf en inziet dat zij geloof aan haar
20 Ontleend aan Caputo's commentaar op Derrida's Foi etsavoir in TP 152 e.v.
21 Het gaat hier om een belofte van het onmogelijke, om 'cen messiaanse openheid voor wat komt, dat wil
zeggen, voor het gebeuren dat men niet als zodanig kan verwachten en derhalve niet tevoren kan
herkennen, voor het gebeuren van de vreemdeling zel f,voor hem of voor haar voor wie men steeds een
22

pick moet leeg laten.' Derrida, Spectres de Marx, a.w., Ill.
Derrida, Spectres de Marx, a.w.,102. Vertaling ontleend aan Van der Sijde, Het literaire experiment,
a.w., 313.
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zijde nodig heeft om goed en rechtvaardig te kunnen functioneren.23 De 'religie
zonder religie' van Derrida draagt de kenmerken van een geradicaliseerde en gegeneraliseerde apofatische theologie waarin God radicaal anders is, een volstrekle
alteriteit (tout autre) en waarin Hij op geen enkele manier geidentificeerd kan worden. Derrida's 'religie zonder religie' is een radiale kenose van de religie waarin
permanent afscheid wordt genomen van elke identificatie met of van God. Een beweging dus van permanente zelfkritiek binnen de religie zelf
Derrida gebruikt het woord 'verwoestijning' van de religie om deze deconstructief 'gelouterde' en 'ontledigde' terugkeer van de religie aan te duiden. Het woord
'woestijn' heb ik aan het begin van dit hoofdstuk reeds genoemd toen ik schreef dat
Taylor in Erring de woestijnervaring heeft willen overschreeuwen, de ervaring van
de stilte van Gods verdwijnen, de ervaring van Gods desertion (verlatenheid).
Welnu, deze ervaring van een 'woestijnachtige (Gods)verlatenheid' waar elke
ontotheologische aanwezigheidsmetafysica (aanwezig stelling dan wel identificatie
van God) op stuk loopt, noemt Derrida ook, zonder daaruit af te leiden dat God
'dood' is. De woestijn wordt door hem in verband gebracht met de aporie, de grenservaring - daar waar de taal aan haar intrinsieke grens komt, daar waar het subject
zichzelf verliest. Thema's die van oudsher bekend zijn binnen de traditie van apofatische theologie. In de tekst Sauf le nom24 (Behoudens de naam) met een commentaar op de mystieke negatieve theologie van Angelus Silesius lezen we:
' Man muss noch uber GOtt
(..) 'Wo sol ich dann nun hin?
Ich muss noch Ober GOtt in eine wiiste ziehn
ofook

Die Einsamkeit
Die Einsamkeit ist noth: doch sey nur nicht gemein:
So kanstu Oberall in einer Wusten seyn

(..) De woestijn, is dat met de paradoxale figuur voor de aporie? Geen v66rgetrokken of verzekerde doortocht, geen route in elk geval, hooguit sporen die

geen betrouwbare paden zijn, de wegen zijn met gebaand, of het moet zijn dat het
zand ze al weer bedekt heeft. Maar de niet-gebaande weg, is dat ook niet de

voorwaarde voor de beslissing of het gebeuren, welke erin bestaan het pad te ontsluiten, voort te trekken, dus voorbil te gaan?' [SL 52 GA 56-57]

Maar, hebben we gezien, in het vorige hoofdstuk toen ik het 'niet-concept' dijRrance beschreef, Derrida houdt distantie van de negatieve theologie voorzover daarin
een grensoverschrijdend 'voorbijgaan' wordt geintendeerd in de betekenis van een
23
24

Zie daarvoor Caputo TP 155.
In deze tekst

becommentarieert Derrida de prachtige teksten van Angelus Silesius zoals het aporetische:

'Geh hin, wo du nicht kanst: sih wo du sihest nicht: Hor wo nichts schallt und klingt, so bistu wo GOtt
stelt
spricht.' Derrida ziet er zowel een ontotheologie in als een radicale kritiek op de ontotheologie. Hij
dat er een zekere verwantschap en affiniteit is tussen zijn deconstructiefilosofie en negatieve theologie
wat betreft het verlangen naar het anders laten zijn van het gans andere.

257

'versmelting' of 'vereniging' met een hoogste zijnde. Daarom maakt Derrida een
deconstructieve vertaling van de negatieve theologie (een herhaling met een verschil) om deze van haar onto-theo-logisch karakter te ontdoen. In deze gedeconstrueerde versie van de negatieve theologie wordt de Godsnaam geheel ontledigd en
komt het voor de mens erop aan d er Gott um Gottes willen lasse.25 In deze 'geradicaliseerde negatieve theologie' moet ( 1) alleen de naam van God (sauf le nom)
behouden en bewaard blijven 6n (2) kan de naam van God alleen behouden blijven
op voorwaarde dat deze naam zichzelf steeds ook weer uitwist in een radicale kenose van het discours. 'God "is" de naam', schrijft Derrida in Sauf le nom, 'voor die
grondeloze verzinking, van de eindeloze verwoestijning van de taal. Maar het spoor
van dit negatieve proces schrijft zich in, in en op als het gebeuren (dat wat komt, dat
wat er is en altijd bijzonder is, dat wat in deze kenose de meest beslissende voorwaarde vindt voor zijn komst of voor zijn opgang).' [SL 56 GA 59]
Wat betekent dat? God, stelt Rico Sneller, 'is de naam voor het "gebeuren" o f het
"aankomen" (evenement, afgeleid van venir, "komen") van de verwijzing, de opening van de afgrond onder de taal. Dit gebeuren is een gebeuren dat zich voltrekt,
zich altijd al voltrokken heeft, en dat zich nooit niet voltrekt. De naam "God" duidt
niet iets aan wat stabiel in zichzelf rust, maar "iets" wat ("iemand die") gebeurt. God
, 26
is niet, Hij gebeurt.
Dit apofatische beeld van de woestijn uit Saufle nom keert terug in de Foi et sa-

voir Derrida spreekt in beide teksten niet alleen over de 'woestijn' maar ook over
een 'woestijn in de woestijn'. Een 'afgrond' die een ambigue en in zich zelf reeds
verdubbelde quasi-transcendentale mogelijkheidsvoorwaarde vormt in de ingewikkelde zin van Derrida, een mogelijkheidsvoorwaarde die geen statische permanentie
is, zich altijd terugtrekt en aldus plaats biedt aan alles waaraan ze zich onttrekt. Het
gaat hier om een 'abstractie van de woestijn', een nooit aanwezig te stellen of dialectisch op te heffen 'an-archische oorsprong' die 'ouder' is dan alle bekende religies en die deze religies (inclusief de in de woestijn geboren religies van het boek)
mogelijk maakt. Deze 'woestijn in de woestijn', deze 'grondeloze grond', deze volstrekte en onbepaalde alteriteit is, stelt Derrida 'niet de woestijn van de openbaring,
maar een woestijn in de woestijn, of de abstractie van woestijn, die de andere woestijn van de openbaring mogelijk maakt, opent, doorboort of eindeloos uitbreidt.' [FS
26 GW 28]
Deze altijd al geweken en nooit aanwezig te stellen 'anarchische oorsprong' laat
altijd sporen na van de eigen uitwissing door blijvend weerstand te bieden aan alles
waaraan ze zich onttrekt. Aan deze lege en onbepaalde altijd als uitgewiste ambigue
woestijnachtige 'oorspronkelijk verdubbel(le of tweevoudige oorsprong' geeft Der-

rida twee namen: 'het messiaanse' en kh6ra.
5.1.4.2. Het messiaanse

De 'woestijn in de woestijn' of 'abstractie van de woestijn' wordt door Derrida in
verband gebracht met wat men een 'oerbelofte' zou kunnen noemen, een kans en
een 'oermystiek ja' op een altijd nog uitstaande mogelijkheid van een niet antici25

Dit is een uitdrukking van Meester Eckhart die de mystieke theologie van Silesius beinvioed heeft en
door Derrida wordt besproken in Comment ne pas Parler D6ntgations PS 535-596. Ook in Sat(f le
nom keren noties van Eckhart terug, men name het thema Ge/assenheit. Ik kom hier op terug in
parragraaf 5.3.5.
26
Rico Sneller, Inleiding, in GA 27.
-
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peerbare toekomst, waartoe hij de termen 'het messiaanse' of 'messianisme zonder
messianisme' gebruikt. Het betreft een 'messiaanse dimensie' waarvan de naam
weliswaar ontleend is aan de tradities van de religies van het boek maar die van
geen enkel concreet messianisme afhankelijk is, die geen enkele bepaalde openbaring volgt en daarom strikt genomen niet toebehoort aan een van de Abrahamitische
religies. Bij deze 'messiaanse dimensie' keert de thematiek terug uit Force of Law:
ja-zeggen op de toekomst of op het komen van andere 'als manifestatie van de gerechtigheid, maar zonder verwachtingshorizon en zonder profetische aankondiging.'
[FS 27 GW 29] Het gaat hier, meent Derrida, om een 'zich bloot stellen aan een
absolute verrassing'. En, ook al doet het messiaanse zich voor 'in de fenomenale
gedaante van vrede of gerechtigheid', dan nog geldt dat rekening moet worden gehouden met goed En kwaad omdat het bij een radicale blootstelling aan het onverwachte (het wachten zonder te verwachten) nooit om een vooraf gegeven zekerheid
kAn gaan. Precies daarom wijst hij op de noodzakelijkheid van geloof, hoop en gastvrijheid. Hij schrijft in Foi et savoir:
'Een onuitroeibaar verlangen naar gerechtigheid blijft verbonden met dit wachten. Per definitie is ze van niets zeker; ze wordt door geen enkel weten, geen enkel
bewustzijn, geen enkele voorspelbaarheid en geen enkel programma gewaarborgd.
Deze abstracte Messianiteit hoort van meet af aan tot de ervaring van het geloof, van
de gelovigheid en het krediet die onherleidbaar zijn tot het weten, en van een vertrouwen dat elke verhouding tot de andere "fundeert" in de getuigenis. Alleen deze
gerechtigheid die ik van het recht onderscheid, stelt ons in staat -aan gene zijde van
de "Messianismen" - te hopen op een universele cultuur van de bijzonderheden, een
cultuur waarin de abstracte mogelijkheid van de onmogelijke vertaling zich niettemin kan aankondigen. Ze staat vooruit ingeschreven in de belofte, in de geloofsdaad
of in het beroep op het geloof dat elke taalact en iedere aanspraak van de ander
doordringt. De universaliseerbare cultuur van alleen dit geloof (van geen ander, of
"
dus: voor elke ander) maakt een "rationeel" en universeel vertoog over de "religie
mogelijk. Deze logischerwijze van alles ontdane Messianiteit, dit geloof zonder
dogma dat zich waagt in het duister van de absolute nacht, kunnen we niet vatten in
een of andere uit onze traditie stammende oppositie, bijvoorbeeld die van rede en
ratiomystiek. Het manifesteert zich waar in een onbuigzaam overwegen de louter
fundament
van
de
wet het
doet
ddze
namelijk
dat
verschijnen:
paradox
nele analyse
de wet van de wet, de instelling van de instelling, de oorsprong van de constitutie een "performatieve" gebeurtenis is die niet kan behoren tot wat ze fundeert, inaugureert of rechtvaardigt. Zulk een gebeurtenis blijft ongerechtvaardigd binnen de logica van wat zij openlegt. Ze is de beslissing van de ander in het onbeslisbare.' [FS
28-29 GW 30-31]
Derrida grijpt hier terug op de aporetiek rond het 'mystieke fundament van de
wet' uit Force of Law. W e zagen reeds dat het fundament van de wet, de performatieve gebeurtenis van de wet, niet kan behoren tot hetgeen zij fundeert, op grond
waarvan Derrida met Montaigne en Pascal concludeert dat de rede de mystieke
grond van het gezag moet onderkennen. Het gaat hier om een beslissing omringd
door het onbeslisbare, om de onderkenning van de niet fundeerbaarheid van het
fundament van het recht of de wet zelf. Lees in deze context ook de met (totale)
fundeerbaarheid van de geopenbaarde godsdiensten. Een niet fundeerbaarheid echter
die de wet, het recht en de (geopenbaarde) godsdienst paradoxaal genoeg tegelijk
ook pas mogelijk maakt. Derrida omschrijft het zo:
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'Waar deze grond grondt terwijl hij instort, waar hij verdwijnt onder de bodem
van wat hij fundeert, op het ogenblik waarop hij, zich verliezend in de woestijn, tot
en met het spoor van zichzelf en de herinnering van het geheim verliest, moet de
"religie" wel beginnen en herbeginnen: quasi-automatisch, mechanisch, machinaal,
spontaan (..) In voor en tegenspoed, zonder enige zekerheid en zonder enige antropologische horizon. Zonder deze woestijn in de woestijn zou er geen geloofsdaad
zijn, geen belofte geen toekomst, geen verwachting zonder verwachting van de dood
en van de ander, geen relatie tot de singulariteit van de ander. Waar ze de traditie die
haar draagt ontwortelt en a-theologiseert zonder aan geloof te verzaken, maakt deze
abstractie (deze woestijn in de woestijn!) een universele rationaliteit vrij samen met
de politieke democratie die er niet van kan worden losgemaakt. Daarin schuilt de
kracht van deze woestijn in de woestijn (zoals de kracht van wat sprekend lijkt op,
maar onherleidbaar is tot de negatieve weg die zich een spoor trekt vanuit een

Grieks-joods-christelijke traditie).' [FS 29 GW 31]

Kh6ra
De tweede naam voor 'de woestijn in de woestijn' is het aan Plato ontleende woord
kh6ra, waaraan Derrida een heel eigen betekenis geeft. Het is de 'plaatsloze plaats

van een absolute verruimtelijking' die 'absoluut onaangedaan blijft' voor 'de verwikkelingen van een historische openbaring', of van een 'antropologische ervaring'

terwijl zij er wel een mogelijkheidsvoorwaarde voor is. Het lijkt hier om een 'evenknie' van di#drance te gaan. Derrida stelt: 'Er is een bijbelse woestijn, er is een
historische woestijn, maar wat ik een "woestijn in de woestijn" noem is deze plaats
die de historisering weerstaat, die, ik zal niet zeggen "vooraf' gaat aan, omdat dit
chronologisch is, maar die niet te herleiden is tot een historisering, humanisering,
antropo-theologisering van een openbaring (..). Daar verwijs ik naar als ik hier het
woord khdra gebruik.' [GG 76]
Kh6ra toont zich nooit onthuld en kan niet worden onthuld, 'niet omdat zij obscuur is, maar omdat zij niets te maken heeft met de gave, of met openbaring. Maar
deze plek van weerstand (resismnce), deze absolute heterogeniteit ten opzichte van
de filosofie en de joods-christelijke geschiedenis van de openbaring, (..) is niet simpelweg in staat van oorlog met wat zij weerstaat. Zij is ook, wanneer ik dat verschrikkelijke woord mag gebruiken, de mogelijkheidsvoorwaarde die de geschiedenis mogelijk maakt, door deze te weerstaan. Zij is ook de plaats van de niet-gave die
de gave mogelijk maakt door haar te weerstaan. Zij is de plaats van niet-verlangen.
Het khdra verlangt niets en geeft niets. Zij is wat het plaatsvinden en de gebeurtenis
mogelijk maakt. Maar kh6ra gebeurt niet, geeft niet, verlangt niet. Het is een verruimtelijking en een absolute heterogeniteit.' [GG 76]
In Foi et savoir schrijft Derrida: Kh6ra 'heeft nooit een geloof aanvaard en nooit
zal ze zich laten sacraliseren, heiligen, humaniseren, theologiseren, cultiveren, historiseren. (..) En dit alles kan zelfs niet in het presens worden gezegd want kh6ra presenteert zich nooit als dusdanig. Ze is noch het Zijn, noch het Goede, noch God,
noch Mens, noch Geschiedenis. Ze zal er zich steeds tegen blijven verzetten en altijd
zal ze de plaats zelf geweest zijn van een eindeloze weerstand (..). Khdra. een gans
andere, zonder gelaat.' [FS 31 GW 33-34]
5.1.4.4 Een 'niet dogmatische doublure' van de religie
Waarom maakt Derrida ruimte/plaats voor kh6ra, deze 'absoluut universele plaats'
die nooit te herleiden is 'tot wat we openbaring, openbaarbaarheid (revealability)
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geschiedenis, religie, filosofie, bijbel, Europa enzovoort' noemen? Hij zoekt, zegt
hij, naar 'een ruimte voor een universele politiek', naar 'een mogelijkheid de grenzen te kunnen overstijgen van onze gemeenschappelijke context -christelijk, joods,
islamitisch en filosofisch.' Hij merkt er dit over op:
'Ik denk dat deze referentie aan deze niet-geschiedenis en niet-openbaring diepgaande en ernstige politieke consequenties heeft. Ik gebruik de problematiek van de
deconstructie en negatieve theologie als een opstap (,threshold) naar de definitie van
een nieuwe politiek. Ik spreek dit niet uit tegen Europa, tegen het jodendong het
christendom of de islam. Ik ben aan het proberen een plek te vinden waar een nieuw
discours en een nieuwe politiek mogelijk zou kunnen zijn. Deze plek is de plaats van
de weerstand (resistance) - misschien is weerstand niet het beste woord - maar van
dit niet-iets binnen het iets, de niet-openbaring binnen de openbaring, de nietgeschiedenis in de geschiedenis, het niet-verlangen binnen het verlangen, de onmogelijkheid. Ik zou de ervaring van deze onmogelijkheid graag willen vertalen in wat
we ethiek en politiek kunnen noemen. Misschien, en dit is mijn hypothese, zo niet
mijn hoop, kan wat ik hier zeg vertaald worden, achteraf, in het joodse discours, het
christelijke discours en het islamitische discours, wanneer zij de verschrikkelijke
dingen die ik nu naar voren breng kunnen integreren. Alleen om het nog eens te
onderstrepen, het is geen oorlogsmachine die ik hier lokaliseer maar een ander type,
een andere plaats voor vragen, in feite de kwestie van de plek.' 27 [GG 76-77]
Met de kwestie van het khdra of van de plek (lieu) probeert Derrida een 'onmogelijke plaats' te vinden die per definitie onafhankelijk is van enige specifieke be-

zetter

of bezitter, waarop niemand bij voorbaat recht heeft en 'van waaruit' de be-

staande grenzen (het afsluitende beroep op een eigen en uitzonderlijke plek) overstegen kunnen worden. We dienen hier steeds te bedenken dat het woord 'het onmo-

gelijke' bij Derrida geen puur negatieve categorie is. Ook hier gaat het om een 'inventie van het andere' als een 'inventie van het onmogelijke' waarin gebroken wordt
met wat tevoren reeds als mogelijk wordt beschouwd c.q. verwacht kan worden: de
andersheid en singulariteit van de inventie van het andere als het onmogelijke zal de
vooraf gegeven kaders (moeten) doorbreken.
Caputo maakt daarover deze opmerking: 'Nog woestijnachtiger dan de bekendere
woestijnen - dan het Niets dat het Dasein angst aanjaagi de mystieke Gottheit, of
dood van God - kan khdra, de woestijn in de woestijn, niet toegeeigend, niet herinnerd worden. Khdra is een zaak van nieuwe tolerantie, niet van de bekende christelijke of Verlichtingstolerantie, dat heimelijke manieren zijn om hetzelfde op zijn
plek te houden, maar een tolerantie "die de afstand zou respecteren van de oneindige
alteriteit van de singulariteit" en die gerechtigheid zou respecteren als een dis-

junctie van het geschillende/verschillende.' 28 [TP 146]Derrida stelt dat hij geen
oorlog tegen de religies van de openbaring wil voeren, maar dat hij datgene zoekt
(de lege plek, de 'woestijn in de woestijn') wat hen mogelijk maakt dn wat hun ex-

27 Zie Voor een korte omschrijving van de thematiek van de plek (Ort) bij Derrida, Snellers inleiding bij
de Nederlandse vertaling van Sauf le nom in GA 28-33. Zie ook Taylors opstel nO nOt nO, in NO 28-54
28 Caputo citeert hier Spectres de Marx, a.w., 49. Als ik het goed begrepen heb verbetert Rico Sneller
Caputo omdat Derrida de naam 'woestijn in de woestijn' of 'de tweede woestijn' nict aan khdra zou
toeschrijven. Maar dat is, zoals uit de boven omschreven citaten van Derrida over khdra is gebleken, in
mijn ogen niet het geval. Snellers verwijt dat Caputo hier 'ongelijk' heeft en 'verwarring' zou stichten,

klopt in mijn ogen dus niet. Sneller, Het Woord is schrift geworden, a.w.,501 noot 26.
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clusiviteitclaims (de claim op een eigen, unieke, in bezit te houden of te nemen plek)

kan openbreken of openhouden.
Hij lijkt zichzelf daarmee in een traditie van Kant, Hegel, Levinas en op een bepaalde manier ook Heidegger te plaatsen: een traditie waarin vanuit de filosofie
kritiek wordt gegeven op het religieuze dogmatisme, niet om de religie af te schaffen, maar om haar te verlossen uit haar dogmatische sluimer. Een traditie qui
consiste 8 proposer un doublet non dogmatique du dogme, un doublet

philosophique, mitaphysique, en tout cas qui « rdI,Wte » sans religion la possibiliti
de la religion. [DM 53]
Het onderscheid dat Derrida maakt tussen het dogma en 'de niet dogmatische
doublure' van het dogma, loopt in elk geval parallel met het onderscheid tussen
enerzijds het 'algemene messianisme' of het 'messianisme zonder messianisme', en
anderzijds de concrete messianismen van de religies van het boek. Het 'messianisme
zonder messianisme' is dan Derrida's 'niet dogmatische doublure van de religie', in
de betekenis van een structurele ontledigde religie, zonder mensheid verdelende
blikvernauwing waartoe al te rigide dogmatisme kan leiden. Anders gezegd: de
religie wordt hier herhaald, maar met een verschil.
Andere consequentie: het denken van Derrida is ook zelf, op een bepaalde wijze,
een religieus discours. Bij Derrida vindt dus geen simpele secularistische afrekening
plaats met de religie, maar juist een niet dogmatische doublure van de religie, waarin
de religie door de woestijn van de deconstructie wordt geleid, wat een offer vraagt
van het economische en de wet van het eigene, de oikos die de concrete religies van
het boek lijken te domineren.
'Zonder aan geloof te verzaken' pleit Derrida voor een radicale openheid voor
een alteriteit zonder naam, zonder identiteit, zonder historische gegevenheid of specifieke openbaring, een geloof sans savoir, sans avoir, sans voir, 29 een wachten
zonder verwachten, op het gebeuren van een komende alteriteit, opgevat als een niet
anticipeerbare toekomst, waarmee een 'onuitroeibaar verlangen naar gerechtigheid'
gepaard gaat en een kans voor een 'universele cultuur van de bijzonderheden'.
Meer nog dan een terugkeer van God houdt Derrida's 'kale' of 'ontledigde' religie een pleidooi voor geloof in, voor 'gelovigheid en het krediet die onherleidbaar
zijn tot het weten.' Precies omdat wij niet kunnen voorzien wat het andere is en wie
de andere is, exact omdat we de regels van het recht altijd een moment dienen te
suspenderen om rechtvaardig te kunnen blijven en de ander/het andere recht te doen,
hebben we altijd vertrouwen nodig en geloof Geloof is daar nodig, waar we niet
(voor)zien, waar we blind zijn, waar we geen standaardprogramma af kunnen draaien, maar waar we ons toch verantwoordelijk willen gedragen en de ander/het andere
recht willen doen. Dus is geloof eigenlijk voortdurend nodig. Elke dag. Niet alleen
in de kerk of thuis, maar bijvoorbeeld ook op de effectenbeurs. Uitgedrukt in een
repeterend refrein uit Derrida's tekst Mdmoires d'aveugle over, geloof en blindheid:
30

Je ne sais pas, il faut croire.
Met andere woorden, er is een structureel niet weten, van waaruit de passie van
het geloof pas ontstaan kAn en dat het geloof als geloof levend houdt. Een geloof
dat, omdat het op een nooit herinnerbare 'niet-historische' of 'an-archische' niet-

29 Jacques

Derrida, Parages,

Paris 1986,25.

30 Derrida, Mtmoires d'aveugle, a.w., 130
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'gefundeerd', door elke nieuwe generatie, die zich met het geloof en de
verantwoordelijkheid wil inlaten, opnieuw begonnen moet worden door middel van
een herhaling met een verschil.
oorsprong

iS

5. J.5 Een ethiek van de gave

Nu we enige kennis hebben genomen van Derrida's verhouding tot het verschijnsel
religie keer ik terug naar Donner la mort waarin Derrida op het sluipende gevaar van
een met het Matteus-evangelie gegeven christelijke zelfingenomenheid en hypocrisie wijst. Verwijt de pot de ketel hier niet dat hij zwart ziet? Wat is het oogmerk van
deze kritiek?
Het is niet Derrida's bedoeling de strijd tussen joden en christenen weer op te rakelen of, hebben we net gezien, de religie 'de oorlog te verklaren.' Hij confronteert
het denken in termen van geven om te ontvangen met zijn 'niet dogmatische doublure van de religie', een ontledigde 'essentieloze religie', waarin een meer excentrische liefde ruimte krijgt, die de zelfgenoegzaamheid, het eigenbelang en de eigendunk onder het mom van naastenliefde en nederigheid, probeert te weerstaan en te
doorbreken. In Donner la mort begrenst Derrida de 'economisering' van het geloof
en laat hij zien dat het credo van het geloof het intrinsieke gevaar loopt te ontaarden
in een crediet-systeem waardoor de gave van het geloof kan verworden tot een gif.
Donner la mort is een bouwsteen van Derrida's hyper religieus-ethische dthique du
don.

Wat houdt deze in? Met de zuivere onbaatzuchtige gave is het gesteld als met de
rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid: er gaat een aporie in schuil die ervoor
zorgt dat evenzeer de gave een categorie is van het niet voorhanden onmogelijke of
gans andere. Een gave is in de gewone zin van het woord een gave van iemand, een
intentioneel subject, die iets wil geven (vouloir donner) aan een ander. 31 Wanneer
sprake is van een identificeerbare gever, een identificeerbare ontvanger en een identificeerbaar object (de gift), wordt de gave een identificeerbare transactie tussen
subjecten over een object en wordt de 'gave-gebeurtenis' uitgewist omdat het geven
zo steeds een uitruil van 'presentjes' wordt.
Waarom is dat zo? Wanneer A object X aan C geeft, wordt C, zodra hij zich bewust wordt dat hij iets gekregen heeft, iets verschuldigd aan A, al was het maar een
kort dankjewel. Vanaf dat moment heeft C geen zuivere gave gekregen, maar een
schuld opgelegd gekregen. Het geldt als onbeschoft om niet 'terug te doen' waarmee
de ruilwerking in gang wordt gezet. En A, hoe bescheiden ook, heeft niet zuiver
gegeven, maar iets genomen onder het mom van geven, omdat A zich krediet eigen
heeft gemaakt. Dat kan een materieel, symbolisch of 'stil' krediet zijn, slechts in de
geest van de gever, wanneer deze ervoor gekozen heeft anoniem te blijven, maar dan
nog blijft het een 'stil' heimelijk toegeeigend krediet.
Bij een onbaatzuchtige gave, stelt Derrida, mag echter geen sprake zijn van wederkerigheid, terugkeer, ruil, tegengift, of schuld en dat betekent, paradoxaal genoeg, dat zowel de gever als de ontvanger niet in staat zouden moeten zijn de gave
als gave te herkennen. Hoe meer men het eigen geven bewust is, des te meer zal het
een gave zijn die circulair terugkeert naar het zelf - een exitus met het oog op een
reditus. Dan wordt de gave 'ruilhandel' en een instrument van zelf-herkenning,
M Jacques Derrida, Donner le temps, I. La fausse monnaie, Paris 1991,43.
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egodicee en narcistische (zelf)dankbaarheid, analoog aan de hermeneutische cirket
van het zelfverlies met het oog op een dieper zelfbegrip.Hier komt de formule nog
eens die we vaker bij Derrida aantreffen: de condities die de gave mogelijk maken,
maken haar tegelijk ook onmogelijk.32
Derrida wil hiermee geen 'scepticisme' propageren, want, zoals reeds eerder opgemerkt, zijn discours is een discours de l'autre, waarmee een verlangen naar invention de l'autre als het onmogelijke gegeven is, dat uiteraard een onmogelijk dusir
au-deld du ddsir is.33 Bij de gave in deconstructieve zin, Als deze al bestaat (le don,
s'U y en a) moet iets gans anders en singuliers de circulaire tijd doorbreken van de
symmetrie en wederkerigheid van het geven en weer teruggeven. De gave moet van
de orde zijn van de excentrische tijd, een 'kairologisch' exorbitant niet-economisch
moment, waarin de cirkel van de 'gewone tijd' doorbroken wordt, zoals op het
waanzinnige paradoxate grensogenblik, waarop Kierkegaards Abraham een geloofssprong maakte, de dolk hief, zonder te weten waar dit toe zou leiden, en toen pas

zijn zoon, door de ingreep van de engel, op de vatreep 'terugkreeg.'
'Er zou alleen een gave bestaan, op het ogenblik waarop het paradoxale ogenblik
(in de zin van wat Kierkegaard zegt over het paradoxale ogenblik van de beslissing
dat een waan is) de tijd uiteen scheurt. In deze zin zou men de tijd van de gave nooit
kunnen hebben. In elk geval, de tijd, het "tegenwoordige" (prdsent) van de gave is
niet langer denkbaar als een nu, dat wil zeggen, als een tegenwoordigheid gevangen

in een temporele synthese. ,34
Nochtans, Als de gave het onmogelijke is, waar we nooit op zullen stuiten, is precies de gave datgene, meent Derrida, waar we steeds ook naar verlangen. Wanneer
de gave een andere naam is voor het gans andere, voor het onmogelijke, denken we
aan de gave, noemen we haar, verlangen we ernaar, ondanks en dankzij het feit dat
we haar nooit zullen ontmoeten in een hier en nu volledig aanwezig fenomeen. 35
Kan dat, zuiver belangeloos verlangen en liefhebben van iets waarvan je weet dat
het er niet volledig zijn kan en waarvan je weet dat je het niet helemaal hebben kan?
Neen en toch ook weer wel, enigszins, in meerdere of mindere mate. De gave moet
verstaan worden in quasi-transcendentale zin. Wat dit bij Derrida betekent is, hebben we in het vorige hoofdstuk gezien. Er speelt een niet Hegeliaans dialectisch
ophefbaar 'dubbelspel', een conjunctieve disjunctie of disjunctieve conjunctie. Het
verlangen naar het onmogelijke, le dair au-deld du disir, aan gene zijde van de
ruilhandel, is altijd al binnen 6n buiten -een buiten in het binnen- elke economische
cirkel van de ruil. Deze cirkel heeft de gave net zo hard nodig als dat de gave niet
buiten de cirkel kan (blijven). Het is namelijk precies het verlangen naar de gave, de
passie de cirkel te buiten te gaan, die de cirket steeds in beweging zet, ook al zal het
verlangende subject er niet volledig buiten kunnen blijven.
De ruilcirkel is afhankelijk van wat er door buiten gesloten wordt: de gave. Ik ga
op weg 'aangedreven' door een passie voor het onmogelijke, de zuivere gave, waarbij ik snel zal ontdekken dat ik geen zuiver onbaatzuchtig verlangen ben, maar dat ik
het ben die Wil geven (en terugkrijgen). Waarmee ik ontdek dat ik een economisch
behoeftig wezen ben dat onvermijdelijk in de ruilcirkel gel[nvolveerd is. Daar kan ik
32
33

34
33

Derrida,
Derrida,
Derrida,
Derrida,

Donner /e temps, a.w., 38. Zie ook Caputo TP 163.
Donner le temps, a.w., 46.
Donner le temps, a.w., 21.
Donner le temps, a.w., 47
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nooit simpelweg blijvend buiten treden. Het is onuitvoerbaar om voergoed en defide cirkel te stappen. Zelfs in mijn meest belangeloze liefde gaat altijd
nog een rest eigenliefde of narcisme schuil zonder welke mijn relatie tot de ander
niet zou kunnen bestaan. Ik ga een relatie aan met de ander vanuit mijn beperkingen.
Wat ik vervolgens w61 kan doen is de cirkel zoveel mogelijk open proberen te
houden voor het andere, onverwachte niet-eigene, waarmee de zelfgecentreerde baan
van de cirkel onderbroken wordt in de richting van een wat genereuzere koers, een
wat minder 'beperkte' of 'ingehouden' economie. Ik moet dus steeds een balans
zoeken in de tussenruimte tussen enerzijds de zuivere gave, (als die al bestaat) en
anderzijds de zuivere economic, (als die al bestaat) en vanuit deze 'tussenruimte' zo
gastvrij en goed mogelijk proberen te geven om de ander. Want: tout autre est tout
autre, waarvan ik kan houden, maar waaraan ik in elk geval verplicht ben omdat ik
36
er verantwoordelijk voor ben.

nitief buiten

5.1.6 God als mogelijkheid een geheim te bewaren

Derrida's ethiek van de gave behelst steeds een poging tot ontwrichting van Hegels
op de gedachte van de wederkerigheid (onderlinge ruil tussen God en mens) gebaseerd incarnatiebegrip.37 Incarnatie houdt bij Hegel volgens Derrida een volledige
'fenomenologisering' van het oneindige in het eindige in, een Erscheinen van het
oneindige in de Schonheit, waarvan ook Kierkegaard al vond dat dit in wezen een
Grieks-heidens denken is.

Spil in deze Hegeliaanse incarnatietheologie is ook weer het 'zoenoffer' dat bij
Hegel een wederkerig ruilmiddel is -het beste wat God kan doen is sterven. De mens
ruilt bij Hegel met God, om de fel begeerde onsterfelijkheid te verkrijgen. En God
presenteert bij Hegel, in, door en met zijn eigen tegendeel, zichzelf aan zichzelf: een
vestzak broekzak operatie, een dconomie restreinte, een 'uitgave' om er zelf beter
van te worden. Daarmee zou dan ook nog eens een exclusieve (universeel 'christelijke') bepaling van het eeuwige in het tijdelijke gegeven zijn, die bovendien volledig onthuld of aanwezig zou kunnen worden gesteld door middel van de absoluut
idealistische logica van de dubbele negatie. Timo Slootweg merkt daarover op:
'Hegels liefde (bei-Sichsein im anderssein) gaat voor Derrida gewoon wat al te
zelfverzekerd af op het andere en de ander als een moment van de eigen ziel en
zaligheid. Daarmee wordt inderdaad, zoals Heidegger al constateerde de openbaring
van het geloof verspeelt. Het ware geloof en de ware liefde staan altijd voor de opdracht zichzelf te riskeren en weg te geven zonder daarbij tegelijk de revenuen in
ontvangst te nemen. Dat lijkt trouwens ook meer in lijn met wat Jezus zelf voorleef-

36 Ik Inaak hier gebruik van Caputo's samenvatting van Derrida's paradoxale logica van de ruilcirkel en
de gave in TP 170-173.
37
Derrida's ethiek van de gave richt zich steeds tegen de gedachte van de wederkerigheid die bij Hegel
een centrale rol vervult. Hij zet hiermee een thema van Levinas voort die de gedachte van de
wederkerigheid bekritiseert en de relatie tot de ander als principieel asymmetrisch denkt. Levinas
schrijft: 'De wederkerigheid is een structuur die berust op een oorspronkelijke ongelijkheid. Wil de
gelijkheid haar intrede doen, dan moet het mogelijk zijn dat mensen meer van zichzel f eisen dan van de
ander, dan moeten zij verantwoordelijkheden voelen waarvan het lot der mensheid afhangt, en zich in
deze zin apart van de mensheid opstellen.' Emmanuel Levinas, Het mensek/ke gelaar. Essays van
Emmanuel Levinas, Bilthoven 1975, 47. Zoals we in het vorige hoofdstuk gezien hebben bekritiseert
Dcrrida Levinas' 'totale kritiek' op de reciprociteit ook. Zie paragraaf 4.2.1.8 'Levinas en de religieusethische dimensie van 'difftrance'.'
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de. Voor wie met hem wenst voort te leven staat tenminste de zekerheid van het
savoir absolu op bet spel. Hij lijkt zich juist steeds te hebben ingezet voor de risee
van het systeem en de macht van Hetzelfde. Is niet het Koninkrijk Gods zoals hij dat
voorstond juist ook bedoeld voor de marginalia? Door het leven van Jezus dringt

zich daarom als nooit tevoor de nood van het nog-niet en het niet-meer van de Goddelijke aanwezigheid aan de gelovige op. Gaat het bij hem ook niet steeds om een
liefde die zich waagt aan de wees en de bastaard; zijn zij soms niet van alle tijden?
Rechtvaardigheid lijkt zich daarom altijd te moeten bekommeren om wat juist niet
als de verschijningsvorm - de parousia - van het Ene en Hetzelfde geldt. Diff&ranee
zet zich in voor 'quasi-Hegelianisme (een Hegelianisme 'zonder reserves') dat op
weg naar het negatieve weet te ontsnappen aan de cldture van de Hegeliaanse Auf
,38

hebung.

In Donner la mon bekritiseert Derrida de metaforiek van het volledige Erscheinen en 'kunnen doorzien', niet alleen met betrekking tot de alziende blik Hegels
'absolute weten', maar ook wat betreft de alziende blik van God waarnaar ook Kierkegaard aan het slot van Frees en beven verwijst. Hij schrijft:
'Om zich te bevrijden van afgodische of iconische gemakkelijkheden, dus van
zichtbare beelden en altijd gemaakte voorstellingen, moet men misschien deze zin
en je Vader die in het verborgene ziet, zal het je lonen" anders verstaan dan als een
stelling over wat God, dit subject, dit zijnde, deze X zou zijn, die enerzijds reeds
66

bestaat, en die ook, anderzijds, daarenboven, voorzien zou zijn van attributen als
vaderschap en het vermogen om het verborgene te doorgronden, om het onzichtbare
te zien, om beter in mij te zien dan ik zelf, om machtiger en innerlijker aan mij zelf
te zijn dan ik zelf. Men moet ophouden aan God te denken als iemand die daar, hoog
verheven, transcendent en verder - op de koop toe - in staat is, beter dan welke door
de ruimte draaiende satelliet ook, alles te zien in het allerverborgenste van de allerinwendigste plaatsen.'
Zo formuleert Derrida een adieu & Dieu, een onto-theo-logie-kritisch afscheid van
de onto-theo-logische Godsvoorstelling. Houdt dit ook een definitief afscheid in van
God? Neen. Hij gaat door met deze suggestie:
'Misschien moet men, in navolging van het joods-christelijk-islamitische bevel,
maar op het risico dit tegen deze traditie te keren, God en de naam van God doordenken zonder deze voorstelling of afgodische stereotypie - en dan zeggen: God is
de naam van de mogelijkheid voor mij een geheim te bewaren dat van binnen, maar
niet van buiten zichtbaar is. Zodra deze structuur van bewustzijn, van met zichzelfzijn, van spreken, dat wil zeggen: onzichtbare zin voorbrengen, er is, zodra ik in mij,
dankzj het onzichtbare woord als zodanig, een getuige heb die de anderen niet zien,
en die tegelijk anders is dan ik en innerlijker aan mijzelf is dan ikzelf ben, zodra ik
een geheime relatie met mijzelf kan onderhouden en niet alles zeggen,
zodra er geheim en geheime getuige in mij is, is er dat wat ik God noem (een 'er is') wat ik God
in mij noem, noem ik mij (heet ik) God: een zin die moeilijk te onderscheiden is van
God 'noemt (roept) mij', want op die voorwaarde noem ik mijzelf (heet ik) of ben ik
in het geheim genoemd (geroepen). God is in mij, hij is absoluut "ik", hij is de

38

Slootweg, Geschiedenis en ethiek, a.w., 209-210.
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structuur van onzichtbare innerlijkheid die men, in Kierkegaardiaanse zin, subjectiviteit noemt.'39[DM 101 e.v.]
Wat betekent dit? Derrida lijkt hier te verwijzen naar de ervaring dat het appal en

bevel van het tout autre ook een alteriteit in mij zelf is. God, als mogelijkheid voor
mij om een geheim te bewaren, is een voorwaarde voor de subjectiviteit. Het betekent op zijn minst dat ik van mij zelf kan (blijven) verschillen en dat ik een met
helemaal te onthullen innerlijkheid handhaaf, die ik nooit helemaal naar buiten kan
ik nooit hebrengen. God, het geheig de geheime getuige in mij, zorgt ervoor dat
lenmal met mijzelf samenval.40
God 'als mogelijkheid om een geheim te bewaren' betekent op zijn minst dat God
nooit aanwezig kan worden gesteld en dat geloof geen zeker weten kan zijn. Het
gaat steeds om een geheig waarin we geroepen zijn, maar dat we niet kunnen determineren en waarover we niets gefixeerds kunnen weten. Het geheim in Derrida's
zin is het geheim dat er geen geheim 'als zodanig' is, het 'geheim' van een primerdiale deling van het geheim. Het gaat hier om een 'geheim' dat, zoals de dORrance
of 'het spoor' nooit 'als zodanig' kan verschijnen, dat nooit in een determineerbare
inhoud aanwezig kan worden gesteld.
Over het geheim zegt Derrida: 'Het geheim als zodanig, als geheim, scheidt
meteen al een negativiteit af en stelt die in, het is ontkenning die zichzelf ontkent. Ze
loochent zichzelf. Deze loochening overkomt het (geheim) niet toevallig, ze is wezenlijk en oorspronkelijk. (..) Het raadsel waarover ik hier spreek (..) dat is de deling
van het geheim. Niet alleen van het delen van het geheim met de ander (..) Maar

allereerst het geheim gedeeld in zichzelf, zijn "eigen" verdeling, dat wat het wezen
van het geheim deelt, door te beginnen zich te verliezen, zich te verbreiden, dus zich
te verbergen, als geheig in een onthulling: door zijn verberging te verbergen. Er is
geen geheim als zodanig, dat loochen ik.' [PS 557 HS 54-55]
Caputo formuleert het 'geheim' van Derrida's deconstructiefilosofie als volgt:
'We zijn (voor zover we weten) niet in een wereld geboren met een vaste (hardwired) verbinding met het Zijn zelf, met de waarheid zelf, of het goede zelf. (..) Ons is
geen geprivilegieerde toegang gegeven tot Het Geheig tot enig gekapitaliseerd
Know-It-All Geheig niet voor zover wij kunnen weten. Het geheim dat er niet zo'n
Geheim is, dat er niet zo'n toegang is tot Het Geheim, is wat Jacques Derrida bedoelt met het absolute geheig de meer oorspronkelijke ervaring van het geheim.'
[MR 1 ]

5.2 TWEEDE HERHALING VAN KIERKEGAARD DOOR TAYLOR NA ERRING

Kierkegaards en Derrida's thematiek van een blijvend ontoegankelijk 'geheim' en
een nooit herinnerbare alteriteit, speelt eveneens een belangrijke rol bij Taylors in
wat ik zijn differentiefilosofische periode genoemd. V66r Derrida heeft Taylor op
verwantschap gewezen tussen de deconstructiefilosofie en Kierkegaard. Misschien
is het mede dankzij hem dat Derrida zich uitdrukkelijker met Kierkegaard is gaan
bezighouden: ' Het is alsof Taylor voorvoeld heeft dat Derrida met een tekst over

Vertaling bewerkt ontleend aan Sneller, Het woord is schrift geworden, a.w., 387-388.
40 Ik volg hier Sneller, Het woord is schrift geworden, a.w.,389
41 In de artikelen van Taylor worden sorns toespelingen gemaakt op persoonlijke contacten tussen hem en
Derrida. Demida verwijst enkele keren naar Taylor in Saufie nom.
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Kierkegaard in de slag was. In de bundel Nots uit 1993 bespreekt hij Derrida's Force Of Law. In dit artikel met de naam Not Just Resistance schrijft Taylor: 'Derrida
noemt Kierkegaard slechts 66n keer in Force of Law. "Het ogenblik van de beslissing is een waan, zegt Kierkegaard." Het gebrek aan enige nadere beschouwing over
Kierkegaards geschriften is zeker geen ontkenning van de betekenis van zijn werk
voor de onderwerpen die Derrida navorst in dit essay en elders. Integendeel, Kierkegaards afwezigheid wordt zo'n overweldigende aanwezigheid dat de lezer begint te
vermoeden dat dit met zonder betekenis is.' [NO 76] Het is jammer dat Taylors
artikel geschreven is net voor dat Derrida's tekst over Kierkegaard, Donner la mort
in 1992 verscheen, zodat hij zich heeft moeten beperken tot een commentaar op
alleen Force OfLaw.42
Ik neem Not Just Resismnce tot uitgangspunt voor mijn reconstructie van Taylors
deconstructieve herinterpretatie van Kierkegaard uit zijn differentiefilosofische
periode. De toon van Not Just Resistance (en van de andere essays uit deze bundel
Nots) verschilt van die van Erring.43 NO 72-94] Taylor lijkt geluisterd te hebben
naar de talloze waarschuwingen van Derrida dat zijn denken geen verabsoluteerd
nihilisme en relativisme is.44 Het artikel zou een mooie gelegenheid zijn geweest om
nog eens zelfkritisch terug te kijken op Erring, maar Taylor doet dat nauwelijks. Hij
merkt op dat deconstructie wel degelijk een bron is van ethische reflectie. Er moet,
vindt hij, een dialoog op gang gebracht moet worden tussen Kierkegaard en Derrida,
om een middenweg te zoeken tussen enerzijds resignerende wereldvlucht in een
transcendent domein aan gene zijde van deze wereld en anderzijds resignatie die de
wereld neemt voor wat deze is. Beide 'resignaties' worden door Taylor 'nihilisme'
genoemd, dat 'inherent is aan de negatie van het "Neen-zeggen" en de affirmatie van
het "Ja-zeggen".' [NO 4] Dus toch een kleine zelfkritische toespeling op Erring2
In zijn differentiefilosofische periode is Taylor andermaal en nog steeds op zoek
naar an unthinkable third tussen de theologische basisparadigma's van Hegel en
Kierkegaard, dat wil zeggen, tussen enerzijds een zuiver immanentisme dat de wereld neemt zoals deze is en anderzijds een dualisme dat 'Neen' zegt tegen deze wereld, uit naam van een betere transcendente wereld. Taylor zoekt dit 'ondenkbare
derde' nu via een alternatieve interpretatie van Nietzsches leer van de eeuwige wederkeer waarin hij breekt met Thomas J.J. Altizers uitleg daarvan.
In Altizers Nietzscheaans Hegelianisme of Hegeliaanse Nietzscheanisme, 'is de
leer van de eeuwige wederkeer geen hypothese over de natuur of de kosmos, maar
de uitdrukking van een radicale affirmatie van de totaliteit van de ervaring in al zijn
ambiguReit. Als zodanig is Altizers Nietzscheaanse "Ja-zeggen" een dialectische
"negatie van de negatie" en de existentiele realisatie van een totale presentie waarin
verleden en toekomst samenkomen in een heden dat compleet werkelijk (actuaO is.
Daarom betoogt Altizer dat "alle belofte, alle toekomstige hoop en verwachting, aan
hun einde komen in de dood van God." Dit verlies van de hoop leidt niet tot wan42 Taylor noemt het verschijnen van Donner la mort in de eerste eindnoot.
43 In dit artikel geeft Tayor een resumt van zijn door Derrida's differentiefilosofie geherinterpreteerde
Kierkegaard. Zie ook, Secretions, in TE 171-201, Transgression, in AL 305-353 en het slot van DI 310319
44 Ik schrijf expres

'lijkt' omdat ik meen dat Taylor ook in zijn differentiefilosofische periode sterk aan
zijn Nietzscheaans/Hegeliaanse relativisme blijft vasthouden. Zie mijn commentaar vanaf paragraaf
5.2.4.
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hoop maar is een aanleiding tot vreugde (r€/oicing) die niet langer naar een gene
zijde van het heden (the present) kijkt: 45 [TE 79-80]
Anders gezegd, Altizers dubbele negatie, waarin "Neen" wordt gezegd tegen
Barth's "Neen", is een schoolvoorbeeld van een aanwezigheidsmetafysica. Taylor
schrijft: 'Altizers "Neen" tegen Barth's 'Neen" is tegelijkertijd een "Ja" ten opzichte
van een radicale immanentie waarin elk spoor (vestige) van transcendentie is uitgewist. In de Hegeliaanse termen waar Altizer zich herhaaldelijk op beroept, brengt de
negatie van de negatie een totale affirmatie met zich mee, die elk spoor van onverzoende andersheid overwint.' [TE 76] Dit voorbehoudloze beamen van het heden,
hebben we gezien, met de 'uitwissing van elk spoor van transcendentie', is evident
een doelstelling die Erring heeft voortgebracht waardoor ook Erring nog in schema
van een aanwezigheidsmetafysica gevangen blijft. 46 [ER 114 168]
Men kan Nietzsches eeuwige wederkeer echter ook anders uitleggen, meent
Taylor nu, meer in de lijn van Derrida, die, zoals we in de verkenende schets van
zijn filosofie in paragraaf 4.2 gezien hebben, bij Nietzsche, net als bij Kierkegaard,
een ontkrachting aan het werk ziet van Hegels metafysica van de volkomen herinnering. Hegel wordt volgens Derrida door Nietzsche geconfronteerd met een opposante logica van de herhaling (eeuwige wederkeer) volgens welke het herhaalde
nooit het identieke kan zijn, maar een terugkeer van hetzelfde is, op steeds andere
wijze. Taylor grijpt bij zijn nieuwe interpretatie van Nietzsches eeuwige wederkeer
niet alleen terug op Derrida's dd» ance, maar ook op de uitleg van de eeuwige
wederkeer van Maurice Blanchot, de Franse schrijver en filosoof die Derrida sterk
beYnvloedt.47 Taylor is in zijn differentiefilosofische periode misschien nog wel
enthousiaster over hem dan over Derrida. Taylor vat de visie van Blanchot zo samen:

'In tegenstelling tot Altizers lezing van Nietzsche, is Blanchots beschrijving van
de eeuwige terugkeer onloochenbaar terugwaarts georienteerd. Blanchot interpreteert de toekomst niet als een re-presentatie van het heden (present) maar leest de
toekomst in het verleden en het verleden in de toekomst om het heden (the present)
te benaderen bij wijze van een omweg door het verleden en toekomst heen. Wanneer
de terugkeer eeuwig is, zal deze niet alleen nooit eindigen, maar is deze eveneens
nooit voor het eerst begonnen. Bij afwezigheid van een enig ware oorsprong, is niets
origineel, hetgeen niet wil zeggen dat de oorsprong louter niets is. Wanneer niets
oorspronkelijk is, is alles, inclusief het al, secundair. Als echter alles secundair is, is
er altijd iets kwijt en ontbreekt er iets aan alles. Datgene wat altijd verloren is, is een
verleden dat een "oneindig verleden" is, omdat het nooit voor het eerst aanwezig is
geweest. Wat niet present is geweest, kan niet ge-re-presenteerd worden. In deze
herlezing van Nietzsches eeuwige wederkeer is het "niet presenteerbare vooraf'
Taylor citeert Thomas J. J, Altizer, Eternal Recurrence and the Kingdom of God, in D.B. Allison (red.),
The New Nietzsche: Contemporary Stiles of Interpretation,New York 1917,140.
46
In Erring neemt Taylor Altizers denken nog sterk over omdat hij 'de dubbele negatie' hier nog inzet.
Naarmate hij vertrouwd raakt met het Franse differentiedenken gaat hij zich steeds verder van Altizers
'aanwezigheidsmetafysica' verwijderen. Zie daarvoor mijn, It is (Un)finished. Mark C. Taylor over
45

Thomas J.1. Altizer, in R. 1. Peeters e.a., De onvoltooide verleden tijd.

Negen bijdragen tot een

bezinning op de traditie, Tilburg 1992,99-118.

47 Zie Taylors bespreking van Blanchot ook onder de titel Nots in AL 219-253. Nederlandse inleiding:
Annelies Schulte Nordholt e.a., Het wakende woord Literatuur, ethiek en politiek bj Maunce Blanchot,
Nijmegen 1997.
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datgene wat Blanchot omschrijft als "het schrikwekkende aloude" (the tenibingly
ancienO. Dit radicale verleden is geen subject van een Hegeliaanse Erinnerung,
noch in de betekenis van opnieuw verzamelen (recoHection) noch in de betekenis

van opnieuw aaneenvoegen (remembering).' [TE 80-81]
Het gaat hier, stelt Taylor, om een "een buiten van de tijd in de tijd" en om een
tegenstelling die onverzoenbaar is, ook al sluiten het binnen en buiten van de tijd
elkaar niet helemaal uit. Het "buiten van de tijd in de tijd" is wat in het vorige
hoofdstuk, bij mijn omschrijving van Derridas d(#drance, een 'disjunctieve con-

junctie' of 'conjunctieve disjunctie' is genoemd, die aan de Hegeliaanse Aufhebung
ontsnapt. Ook bij Blanchot treffen we een breuk aan met de rechtlijnige lineaire
tijdsopvatting en een soort 'vierde dimensie', een tijd/ruimte van herhalingen, die de
mogelijkheid van zelfgenoegzame zelfaanwezigheid onmogelijk maakt of telkens
uitstelt omdat deze dimensie in geen enkele temporele modaliteit in gewone rechtlijnig lineaire zin, verleden, heden of toekomst, volledig aanwezig gesteld kan worden.
Een 'dimensie' die altijd ouder of eerder is en die niet anticipeerbaar blijft, een
tijd/ruimte van herhalingen tot in het oneindige die elke identiteit of aanwezigheid
mogelijk maakt die elke aanwezigheid tegelijk ook telkens laat verschillen, uitstelt
en nachtrtiglich maakt.
Taylor schrijft: 'Als een resultaat van een onverzoenbare tegenstelling, van "een
buiten van de tijd in de tijd", "is" het verleden waarnaar wij verlangen altijd toekomst en "is" de toekomst waarnaar wij vurig verlangen altijd verleden. Bij absentie
van een verleden dat nooit present was, keert de droom van de presentie eeuwig
terug, om een nachtmerrie te crearen van een toekomst die nooit zal arriveren. Wanneer de ontmoeting met het verleden nooit heeft plaatsgevonden, moet het verleden,
paradoxaal genoeg, altijd nog komen. L'avenir met andere woor(len is a venir.' [AL
241] Deze 'nachtmerrie van een toekomst die nooit zal arriveren' noemt Taylor de
'niet-ervaring' of'de niet plaats' (nonplace) van het 'niet' (not): Zo vertaalt hij wat
Blanchot het pas noemt, het anachronistische nooit her-inner-bare of representeerbare 'niet' (pas) dat zich altijd buiten de eigenlijke tijd (timeproper) bevindt. [TE 81]
Men komt dit 'niet', deze disruptieve grens (limen), waartoe de onto-theo-logie
geconstrueerd is om nia te denken, op het spoor door deze tegen zichzelf te keren
door middel van een schrijfstrategie die zich van de principieel onmogelijke taak
kwijt het onzegbare ongezegde van de onto-theo-logie te zeggen. Men moet dan met
Blanchot een stap (pas) zetten naar het buiten in het binnen van de aanwezigheidsmetafysica (le pas au-dela) in de richting van het telkens terugkerende niet (pas) dat
voorgoed au-delh de Hegeliaanse herinneringsarbeid zal blijven vallen. [TE 222223148 De 'stap' naar 'het gene zijde' is hier tegelijk ook 'het ontbreken van het aan
gene zijde' in de zin van een afwezigheid van een laatste toereikende grond of oorsprong van het discours.
Met behulp van Blanchot vooral formuleert Taylor een nieuwe Heideggeriaanse
mantra in zijn werk: het ongedachte, ongevraagde, ongezegde, vergetene, moet gedacht worden, de 'differentie als differentie', die in de westerse onto-theo-teleologie -met name die van Hegel- ongedacht is gebleven. In termen uit het eerste
hoofdstuk van deze studie: Taylors denken is geen denken van het schone meer,
48

Taylor grijpt hier terug op een boek van Blanchot, Le pas au-de/8, Paris 1973 en op het commentaar
van Derrida op Blanchot in Parages.
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maar een denken van het sublieme affect, voor zover zich daarin 'het voorgoed niet
representeerbare andere en singuliere doet gevoelen dat nooit in ruimte en tijd gerepresenteerd (re-present-ed) kAn worden.' [DI 30 TE 220 AR 44-45]

5.2.1 Een 'ndgation sans jin ' en het falen van de taal

Erring veranderde differentiefilosofische interTaylor
wijst
op de samenhang tussen ethiek en religie
pretatiekader van waaruit
binnen de deconstructiefilosofie. Opvallend is dat Taylor bij zijn bespreking van
Derrida's Force of Law niet zozeer het opschudding verwekkende thema 'niet deconstreerbare rechtvaardigheid' centraal stelt, maar het woord resistance, weerstand,
tegenstand of verzet benadrukt. Voor een denker die tevoren nog het grootse Diony-

Dit

is grofweg het ten opzichte van

sische Ja-zeggen beleed, een verrassende term.
De weerstand waarover Taylor spreekt is geen gewone weerstand. Het blijkt om
een synoniem te gaan voor het woord 'negatie' dat in Taylors denken voortdurend
een belangrijke rol heeft gespeeld. Het gaat hier niet meer om de Hegeliaanse dialectische dubbele negatie (dubbel 'neen' is bij Hegel immers een 'ja'), maar om een
door Blanchot en Derrida geYnspireerde gedeconstrueerde uitvoering hiervan, een
negatie, door Taylor met Derrida de-negatie genoemd, waarin de opposities niet
onverzoend tegenover elkaar blijven staan (het dualistische 6f het ene 6f het andere
van Kierkegaard) noch verzoend worden tot een impliciete eenheid (het zowel het
ene als het andere van Hegel) maar waarin de opposities bij elkaar worden gebracht
zonder verzoend te worden (noch het ene, noch het andere: het denken in termen van
een onverzoenbare disjunctieve conjunctie of conjunctieve disjunctie van de Franse
differentiefilosofie).49 Deze de-negerende beweging heft de opposities niet op, maar
affirmeert telkens hun blijvende onverzoenbaarheid tussen hun bij elkaar horen in.

Taylors opstellen uit zijn differentiefilosofische periode zijn geextensiveerde
'verontkennende', 'loochenende', 'de-negerende' oefeningen van niet-dialectisch
schrijven. Dat wil zeggen, het zijn proeven van een geradicaliseerde want gedeconstrueerde A ujhebung, een ndgation sans jin, die telkens gepaard gaan met een herinschrijving van een iedere keer terugkerend 'exil' van de schrijver, een confrontatie
met een 'aanwezige afwezigheid' of'afwezige aanwezigheid' van een differentie en
een met dat niet niets is, dat nimmer volledig aanwezig kan
worden gesteld of adequaat benoemd kan worden. [AL 253] Een gerecontextualiseerde terugkeer van 'de grondruis van het niets' waartoe ex-oneindigheidstheoloog
Taylor, hebben we geopperend, zichzelf steeds lijkt te verhouden. In navolging van
Derrida, maar vooral van Maurice Blanchot, beoefent Taylor een 'moeten praten om
te kunnen zwijgen', een schrijfstrategie in de taal, met de taal, tegen de taal, waarin
woorden worden gezocht die, op een bepaald moment, 'de soevereine stilte herintroduceren die de gearticuleerde taal interrumpeert.' [ED 386]
Deze 'stilte' die dwars door de taal heenloopt en dus aan de taal intern is, kwamen we reeds tegen in Force Of Law waar Derrida over 'het mystieke fundament'
van de wet spreekt in relatie tot een 'oorspronkelijk geweld'. Het oorspronkelijke
geweld in de taal is ook een structureel geweld. Dit geweld heeft bij Derrida, evenals
bij Blanchot, te maken met het onvermijdelijk verlies, de structurele vernietiging,
interval, d((Rrance,
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Dit Franse met Hegel tegen Hegel denken waarbij men neo-Kierkegaardiaans weigert het verzoenlijke
zijn verzoenende rol te laten spelen, heeft Taylor in kaart gebracht in Altari(y.
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van het singuliere/andere in de algemeenheid van de gewone begrippelijke taal. Dit
onvermijdelijke verlies wordt reeds omschreven door zowel Hegel als Kierkegaard.50 Het grote verschil tussen enerzijds Hegel en anderzijds Kierkegaard, Heidegger, Blanchot en Derrida is dat laatstgenoemden stellen dat de verloren onmiddellijkheid nimmer ten slotte weer dialectisch opgeheven kan worden in hogere
identiteit van identiteit en differentie. Zij plaatsen tegenover de dialectische herinnering en Aufhebung van de onmiddellijkheid of singulariteit in de 'concrete algemeenheid' een paradoxale logica van de herhaling waarin met elke representerende

herhaling een differentie ontstaat die door deze herhaling zelf wordt geproduceerd.
De herhaling produceert een differentie die - in Heideggers termen - het onmiddellijke 'meest nabije' blijvend ontoegankelijk 'het meest veraf maakt: 1
In de woorden van Blanchot, die net als Kierkegaard en Derrida, Hegels Aufhebung van de negativiteit tegen zichzelf keert of de-finaliseert: 'Het onmiddellijke,
dat juist door zijn aanwezigheid elke mogelijkheid tot aanwezigheid te buiten gaat,
is oneindige aanwezigheid van wat radicaal afwezig blijft, een aanwezigheid die
steeds oneindig anders is dan zijn aanwezigheid, aanwezigheid van de ander in zijn
andersheid: niet aanwezigheid. ,52 In de taal van Derrida: 'Het unieke denken en
invoegen binnen het systeem, dat is de geste van het oerschrift: oergeweld, verlies

van het eigene en eigenlijke, van absolute nabijheid, van de aanwezigheid bij zichzelf, verlies in werkelijkheid van wat nooit plaats heeft gevonden.' [GR 164-165]
Het andere, het onmiddellijke, en unieke onttrekt zich vanwege de singulariteit
structureel aan de algemeengeldigheid en mededeelbaarheid.
Doch, daar waar de orde van de logisch-discursieve taal niet sluit, wat deze nooit
helemaal doet, kan men een spoor vinden van wat door deze taal uitgesloten wordt.
Het andere en de andere zijn slechts gegeven als zich onttrekkend aan de act van
afbakening en algemene mededeelbaarheid.53 En wat de deconstructieve 'denegerende' schrijfstrategie in feite doet, tegelijk met de taal en tegen de taal, is het
onzegbare 'buiten in het binnen' van de gewone conceptuele taal 'evoceren', niet

aanwezig stellen, want dat kan niet. Het gaat dan om een permanente 'herinschrijving' van wat Taylor 'het falen van de taal' en 'de crisis van het woord' noemt. [AL
340]

Ook Taylor gebruikt bij de evaring van het falen van de taal dus het beeld van de
woestijn. De woestijn is de leegte waar de taal aan haar grenzen raakt en het meesterschap over de woorden verliest Het gaat hier om een equivalent van wat Derrida
ook wel het 'zwijgen in de taal' noemt. Uitgedrukt in de woorden van een schrijver
Edmond Jabts, waarvoor Taylor in zijn differentiefilosofische periode steeds meer
bewondering krijgt: 'Je gaat de woestijn niet in om je identiteit te vinden, maar om
die te verliezen, omje persoonlijkheid te verliezen, om anoniem te worden. Je maakt
enkele zinnen uit paragraaf 3.1: 'De onmiddellijkheid is de realiteit', schrijft Kierkegaard,
'de taai is de idealiteit, het bewustzijn is de tegenspraak. Op het ogenblik dat ik de realiteit onder
woorden breng, is de tegenspraak gegeven, want datgene wat ik onder woorden breng, is de idealiteit.'
En Hegel stelt 'dat de zintuiglijke zekerheid niet kan zeggen wat het bedoelt (meint), omdat taal de
onmiddellijkheid aan een negatie onderwerpt door particulariteit tot universaliteit te verheffen.'
51 Zie voor Taylors leeswijze van Heidegger bijvoorbeeld, The Nonabsent Absence of the Holy, in TE
50 Ik herhaal

105-121.
52
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Maurice Blanchot, L 'Entretien infini, Paris 1961, 54. Vertaling ontleend aan Frank van den Veire, De
imaginaire bevreemding, in Schulte Nordholt e.a., Het wakende woord, a.w.,75 noot 4.
Usseling, Derrida over tekst en context, a.w., 27.
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jezelftot leegte. Je wordt stilte. Het is heel moeilijk om in de stilte te leven. De echte
stilte is de dood en dit is verschrikkelijk. Je moet stiller worden dan de stilte om je
heen. Dan gebeurt er iets buitengewoons met je: je hoort de stilte spreken.' [DI 270]
Taylors discours uit zijn differentiefilosofische periode is een discours rond ddze
stilte die gepaard gaat met wat hij, duidelijk beYnvloed door Heidegger, the withdrawal ofthe sacred noemt. [AR 45]
5.2.2 Volhardende onzekerheid

Laten we nu Taylors opstel Not Just Resistance over Derrida's Force of Iaw gedetailleerder bekijken. De openingszin luidt: 'We zijn aan het vergeten', ja we zouden
zelfs al vergeten kunnen hebben, wanneer en hoe weerstand te bieden.' Taylor verwijst naar onze 'postmoderne cultuur van het simulacrum' waarin de scheidingslijn
tussen echt en onecht vervaagt en waarin ook de ruimte en tijd om in verzet te komen geminimaliseerd wordt. Het is niet langer duidelijk of weerstand nog mogelijk
is of juist voorgoed onmogelijk is geworden, stelt Taylor. Bovendien kan men er
nooit zeker van zijn of weerstand rechtvaardig Oust) of niet rechtvaardig (notjust)
is. 'Misschien is weerstand (resistance) niet genoeg; misschien is iets anders onvermijdelijk, iets dat niet alleen/rechtvaardige weerstand (,not just resistance) is.' 54 [NO
73]

Daarmee lijkt Taylor direct enkele centrale thema's over te nemen uit Derrida's
Force OfLaw: (1) In de deconstructiefilosofie is de kwestie aan de orde van de 'ethische weerstand' tegen de powers that be en tegen de Hegeliaanse dialectiek waarin
het andere/de ander gereduceerd wordt tot een op te heffen moment binnen de
(zelf)ontplooiing van het Ene en Hetzelfde.55 (2) Het is nooit gewaarborgd zeker of
deze ethische weerstand volledig rechtvaardig kan worden genoemd. (3) Deze ethische weerstand is geen pure 'negatieve' houding. Er gaat een affirmatie mee gepaard
van een alteriteit die zich nimmer adequaat laat representeren en die de gevestigde
standaard van wat voor rechtvaardigheid doorgaat doorbreekt.
'Weerstand', schrijft Taylor, 'wordt altijd indirect uitgevoerd "in de naam van"
een an-archisch "vooraf' dat onbenoembaar moet blijven. Weerstand is, per slot van
rekening, secundair, en als zodanig een antwoord op dat wat door de weerstand
wordt gevolgd. Dit volgen echter is een volgend "niet" (its following, however, is a
following "not') dat niet alleen negatief is. Zoals het 'weer' van weerstand ('re' of
resismnce) impliceert, schrijft de weerstand dat wat hij weerstaat opnieuw in. Dus
houdt weerstand een onvermijdelijke dubbelheid in: hij affirmeert wat hij lijkt te
ontkennen en ontkent wat hij lijkt te affirmeren. Weerstand heeft datgene nodig en
moet daarom onvermijdelijk herhalen wat hij niettemin niet sanctioneren kan.' [NO
73]

Hoe dienen we deze ingewikkelde logica te interpreteren? Taylors discours is
veel meer dan in Erring een discours geworden rond een blijvende onbeslisbaarheid,
aporie of double bind in de zin van Blanchot en Derrida. Het gaat hier om wat ik een

nigation sans fin heb genoemd, waarin het subject zich betrokken weet op een alte54
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Taylor speelt hier met de dubbele betekenis van het woordjust, dat 'rechtvaardig' kan betekenen, maar
ook 'alleen' of'slechts.'
De term 'ethische weerstand' zoals deze gegeven is met het gelaat van de ander dat de opperste macht
van het ik buitenspel zet, is strikt genomen cen term van Levinas. Zie Emmanuel Levinas, De totaliteit
en het oneindige, Baam 1987, 231.
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riteit die zich steeds ook onttrekt (in dit geval 'rechtvaardige weerstand') en waarvan
elke positiviteit en aanwezigheid telkens weer gebroken wordt zodra men deze onder woorden tracht te brengen. Voor Derrida is de 'volhardende onzekerheid' die
hiermee gepaard gaat, hebben we gezien, geenszins een belemmering om er een
'onuitroeibaar verlangen naar gerechtigheid' op na te blijven houden. Bij Taylor
echter komt een Nietzscheaans sceptische aap uit de mouw:
'Hoewel we in een eeuw leven van alle mogelijke typen fanatieke moralismen, is
het niet langer voor de hand liggend dat ethiek mogelijk is. Noch is het duidelijk wat
het voor de ethiek zou betekenen onmogelijk te zijn. Terwijl andermaal een eeuw
zijn einde tegemoet treedt, lijken we het punt te benaderen dat Nietzsche voorzien
heeft aan het einde van de vorige eeuw. Misschien is de hevigheid van het contemporaine moralisme, dat, zo zou ik willen benadrukken, niet ethisch is, een symptoom
van het impliciete besef dat we zowaar 'voorbij goed en kwaad' zijn gegaan. Door
de vraag naar de weerstand (resistance) aan de orde te stellen zijn wij geroepen dit
"aan gene zijde van" - dat omschreven moet worden als noch goed noch slecht - te
analyseren. Hoe moet dit "aan gene zijde" begrepen worden? Is het aan gene zijde
dat niet ethisch is, de mogelijkheidsvoorwaarde voor de moraliteit? Veronderstelt de
ethiek iets dat niet ethisch is? En zou dit niet-ethische iets met religie te maken heb-

ben?' [NO 73-74]
Wat deze laatste vragen betreft weten we het antwoord al dat Derrida in Force of
Law geeft. Ethiek veronderstelt iets wat niet ethisch is, een bekrachtiging van de wet
houdt een performatief en interpretatief geweld in dat zdlf buiten de wet valt. En ja,
ethiek heeft bij Derrida met religie te maken. De ethiek heeft bij hem, net als bij
Kierkegaard, de religieuze suspensie van de ethiek nodig om rechtvaardige ethiek te
kunnen blijven, om bewoond en bespookt te kunnen blijven worden door de belofte
0-venir) en het gebod van een onvoorstelbare, buitenproportionele, overboden gerechtigheid.
Maar wat zou dat met 'goed noch slecht', met Nietzsches Jenseits von Gut und
Base te maken kunnen hebben? Natuurlijk, je kunt deze uitspraak intelpreteren,
tegen de door Nietszches elitaire 'pathos van de distantie' ingegeven bedoeling in,
als andere naam voor 'onuitroeibaar verlangen naar gerechtigheid' waar Derrida van
droomt en die niet deconstrueerbaar is. Maar d66t Taylor dat hier?
Derrida zelf spreekt in Force ofLaw niet over gerechtigheid Jenseits von Gut und
Bose die 'in neutrale zin goed noch slecht is' (wat zou dat zijn?) of slechts over
verzet, weerstand of negatie, die nodig is om de gewone 'regelethiek' te kunnen
overwinnen, maar eveneens over een door en met de onophefbare alteriteit gegeven
idee van een niet deconstrueerbare gerechtigheid die onoverwinnelijk is voor het
scepticisme. Wanneer men deze idee van een niet deconstrueerbare gerechtigheid
'noch goed, noch slecht' noemt, verdwijnt uit het zicht dat Derrida's gerechtigheid
8-venir structureel naar het kwetsbare, de slachtoffers van de aanwezige en gevestigde orde verwijst:6 Op zijn manier is Derrida weldegelijk 'stichtelijk.' Hij propa56 In het opstel Adveneasing: Forget Not bijvoorbeeld legt ook Taylor zelf enig 'moralisme' aan de dag.
Hij verwijst naar een foto van Thaise prostituees die massaal door het aids-virus besmet worden. Er is
veel concreet onrecht dat onzichtbaar wordt gemaakt door middel van rechtvaardigingspogingen van de
gevestigde orde (wat is, hoort ook zo te zijn). NO 166-221. Erring, hebben we gezien, is eveneens een
voorbeeld van een poging SoHen en Sein volstrekt te verzoenen. Taylor zoekt nu ruimte voor de
mogelijkheid van een kritiek.
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geert zelfs, zoals we in Donner la mort gezien hebben, een radicale verantwoordelijkheid voor de naaste, een 'hyper-ethiek'.
Keren we terug naar Taylors tekst. Not Just Ristance is een bijdrage aan het programma dat Taylor zich in zijn differentiefilosofische periode ten doel stelt: reaamine the dil»rence between Hegel and Kierkegaard by rethinking Hegelian identity
and Kierkegaardian altarity in and through Derhdean d/drance. [TE 75]. Het gaat
dus niet om een simpele teruggreep op Kierkegaard. Kierkegaard heeft de neiging,
stelt Taylor, een klassiek transcendentiebegrip te hanteren waarin God oneindig en
kwalitatief verschilt van de wereld waardoor God puur aan het zelf en de wereld geoppositioneerd wordt. Daarom moet Kierkegaards alteriteit geYnterpreteerd worden in
termen van Derrida's d((Rrance en omgekeerd. [AR 40] In Not Just Resismnce is
Taylors aanpak als volgt: eerst geeft hij een door zijn nieuwe differentiefilosofische
interpretatiekader bekeken samenvatting van de hoofdmotieven uit Frees en beven,
vervolgens laat hij zien hoe deze terugkeren in Derrida's Force OfLaw.
Waar liggen de gewijzigde accenten in dit nieuwe 'gerecontextualiseerde' of 'gedeconstrueerde' Frees en beven? Laten we 66rst nog even terugkijken naar de 'oude'
versie. In de hoofdstuk drie van deze studie hebben we gezien wat Kierkegaards
Frees en beven inhield bezien vanuit Taylors Hegeliaans-Nietzscheaanse God-isdood-theologische blikveld. Het boek is vanuit deze optiek een tragische uiting van
ongelukkig bewustzijn dat de wereldvlucht propageert, "Neen-zegt" tegen de wereld
zoals deze is, verscheurende paradoxen koestert, het subject of de enkeling verabsoluteert, het geloof onkritisch en maatschappelijk irrelevant maakt en weigert een
algemeen toegankelijke taal te zoeken voor het geloof.
Dit beeld verandert radicaal: Abrahams gehoor geven aan de gans Andere, blijkt
nu, heeft niets van doen met een slinkse poging via een beroep op een direct contact
met God zelf, onder de algemeenheid van de Kantiaanse Moralittit uit te komen of
met een starre weigering de verzoeningsarbeid van de Hegeliaanse Sittlichkeit in
ontvangst te nemen, maar met de ervaring van een paradoxale double bind: Abraham is blijvend gebonden aan de universele wet, die tegelijk moet worden gesuspendeerd, om bekrachtigd te blijven. Het verhaal heeft ook niets met een verabsoluteerd individualisme te maken, maar juist met het inzicht dat de algemeenheid van
de rede en de moraliteit (hdt thema van Taylors differentiefilosofische periode) de
singulariteit niet kan doorgronden, vatten en verinnerlijken, hetgeen ook leidt tot een
situatie waarbij de universaliteit noodzakelijk en altijd al incompleet is.
Want, stelt Taylor nu, Kierkegaard maakt een onderscheid tussen individu en enkeling. Het individu is degene die een bepaalde identiteit krijgt in en door de universele structuur van rede en moraal. De enkeling of het enketvoudige 'verwijst naar
die dimensie van de menselijke existentie die met uitgedrukt of gerepresenteerd kan
worden in algemene universele termen. Het enkelvoudige is "incommensurabel" met
het universele en blijft daarom exterieur aan de wet.' [NO 78]
Kortorn, Kierkegaard verwoordt juist dat wat Hegel steeds maar niet waar wilde
hebben: de universele rede heeft een grens of wordt van 'binnenuit' begrensd door
het singuliere en het andere dat niet in de rede kan worden 'opgenomen.' Andere
belangrijke consequentie: omdat Abraham de ethische orde suspendeert in de naam
van iets dat voorbij gaat aan en exterieur is aan de hele morele orde, vlucht hij niet
in een asylum ignorantiae maar doet hij recht aan het inzicht dat we op eindige wijze
in de oneindigheid leven, waarbij zekerheid oneindig is opgeschort. Er zijn zaken die
nimmer tot de orde van het weten en het algemeen mededeelbare behoren. De zwij-
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gende Abraham, de gelovige (fait/jitlone) zwijgt omdat hij niet anders kan, omdat hij
op een absolute alteriteit stuit die niet uitspreekbaar is. Evenmin vlucht hij voor zijn
verantwoordelijkheden. 'Integendeel, hij blijft verplicht aan het belang van morele
handelingen. Deze verplichting (commitment) echter wordt altijd getemperd door een
onzekerheid die het besef van de alteriteit voor altijd begeleid. Deze volhardende onzekerheid is datgene wat onontkoombaar vrees en beven creeert. Acht geven op de
onvermijdelijke roep van de Ander is de huivering lijden van wat de horror religiosus

is.' [NO 83]
Taylor duidt Kierkegaards relaas over Abrahams onophefbare suspensie tussen het
ethische en religieuze nu als een 'proto-deconstructivistische' omschrijving van het
onvermijdelijke falen van de taal. Net als Derrida en Blanchot omschrijft Kierkegaard
de relatie tot het gans andere als een relatie van de enkeling of het verenkelde tot een
absolute singulariteit die nimmer in de algemeenheid van de taal kan worden uitgedrukt en slechts te 'evoceren' is via wat Kierkegaard 'indirecte communicatie' noemt.
Taylor schrijft: 'De retrait van het onuitspreekbare is de mogelijkheidsvoorwaarde van
het spreken. Bijgevolg, spreken is altijd, in een bepaalde zin, niet spreken; elk woord
wordt geschaduwd door een unheimliche (uncanny) dubbelganger die het (woord)
onvolkomen maakt. In de niet-afwezige afwezigheid van het spoor van dit gebrek is
alle zeggen een niet zeggen.' 57 [NO 80]
Wat Taylor nu 'de-negeren' of'weerstand bieden' noemt, is de terugkeer van Kierkegaards 'indirecte communicatie' waarmee Kierkegaard volgens Taylor eveneens het
singuliere onzegbare gans andere probeerde te evoceren door telkens het falen van de
taal te ensceneren. De "naam" voor dit falen is het onuitspreekbare, stelt Taylor, en
een van de pseudoniemen van dit nimmer adequaat benoembare is God, wiens 'verwoestende macht van niet-aanduiding' (een term van Blanchot) de passie van het
begrijpen aanspoort. Het begrijpen duwt zichzelf naar haar grens door zich alle mogelijke moeite te geven te denken wat het niet kan denken. Taylor stelt: 'Dit paradoxale
gebaar is onvermijdelijk, want het begrijpen constitueert zichzelf door "binnen in"
zichzelf een grens in te schrijven, die het niet kan omvatten. De grens, rand of limiet
die het begrijpen afbakent markeert de niet-plaats van een differente differentie en een
andere Ander die door Kierkegaard omschreven wordt ofwel als "oneindig en kwalitatief verschillend" of als "kwalitatieve heterogeniteit".' [NO 80]
De 'zwijgende stilte' waar Abraham op stuit, is de 'diepe stilte' van de absolute differentie zelf En deze differentie, meent Taylor, kan alleen gezegd worden door middel
van een ont-zeggen, door middel van een reeks van 'verplaatsingen' waarin de tegenwoordigheid voortdurend wordt uitgesteld. Toegespitst op de transgressieve act van
Abraham: 'Verward in een reeks substituties en supplementen, "vindt de transgressie
plaats" zonder plaats te vinden. Het is een gebeurtenis die een niet-gebeurtenis is, een
onmogelijke gebeurtenis die de eventualiteit van het onmogelijke zou kunnen zijn.'
[AL 350] Kortom, Kierkegaards relaas over Abraham gaat over een zekere passie voor
een 'niet-weten', over wat bij Derrida een invention de l'autre heet, een invention de
l7mpossible, waarin iets niet anticipeerbaars gans anders en singuliers 'doorbreekt' en
waarin een ogenblik gebroken wordt met de orde van hetzelfde en het welbekende,
waarin, zoals Derrida schrijft, 'wanorde ontstaat in de vredige indeling der dingen.'
[PS 11]

57

Zie ook het slot van Disfiguring waarvan Taylor hier sommige gedeelten herneemt. D/ 314 e.v.
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5.2.3 Kracht, aporie, paradox en grens
Wezenlijke elementen van dit Kierkegaardiaanse 'denken van de grens' keren volgens
Taylor terug in Derrida's Force Of Law. Voordat hij deze overeenkomsten uitwerkt
merkt hij op dat Derrida ook in deze tekst weer in discussie is met Hegel. Taylor
accentueert het woord 'kracht' dat in het werk van Derrida een belangrijke rol speelt
en volgens Taylor 'een figuur is van de niet-figureerbare d(#drance.' [NO 84]
Kracht veronderstelt dat er niet 66n la,acht is, maar zoals Nietzsche al inzag, een
veelheid van la:achten - die nimmer tot stilstand kan worden gebracht en getotaliseerd. Kracht, stelt Taylor, bestaat niet. 'Er zijn alleen krachten gevangen in een
oneindige strijdigheid.'
Taylor wijst erop dat Derrida, hoewel de bron niet geciteerd wordt, in Force OfLaw
een deconstructie geeft van de in Hegels Fenomenologie van de Geest gelegde relatie
tussen wet en kracht. Hegel spreekt over de wet in termen van kracht en over de
kracht in termen van wet. Maar, merkt Taylor op, Derrida leest Hegel subversief en
keert diens inzichten tegen zichzelf Terwijl Hegel het differentiele karakter van
kracht onderkent, subsumeert hij deze differenties onder een meer omvattende eenheid. Derrida's d(#drance echter kan niet genegeerd worden. DAAr gaat een belangrijke overeenkomst schuil tussen Derrida en Kierkegaard: 'In de Hegeliaanse dialectiek is andersheid altijd voorlaatst omdat andersheid tenslotte weer tot identiteit
wordt herleid, terwijl bij Kierkegaard, net als bij Derrida, sprake is van een herhaalde terugkeer van een niet te omvatten alteriteit die elke wettige structuur en alle
structuren van wetten intemimpeert, verplaatst en opent.' [NO 86]
Daarin speelt problematiek die Derrida, zoals we gezien hebben, aan de orde stelt
in zijn 'quasi-fenomenologie' en ethiek van de gave. 'Voor Derrida', stelt Taylor, 'is
de wet altijd nog eens een versie van de wet van ruil, die communicatie en gemeenschap mogelijk maakt. Hoewel het kenteken van deze ruil kan varieren van vrouwen
en geld tot offers en woorden, is elke ruileconomie een gesloten structuur waarbinnen elkaar wederkerig erkennende opposities circuleren.' [NO 86-87] Maar, deze
calculeerbare ruileconomie moge dan wettig, planbaar, voorspelbaar en beheersbaar
zijn, daarmee is de wet nog niet rechtvaardig in de niet calculeerbare en niet deconstrueerbare betekenis van rechtvaardigheid waarop Derrida wijst.
Taylor citeert Derrida's Force of Law : 'Rechtvaardigheid blijft voorgoed "niet
calculeerbaar; zij eist van ons dat we met het niet calculeerbare calculeren".' [NO
87] Rechtvaardigheid is bij Derrida 'heterogeen en heterotropisch.' Taylor gebruikt
de naam 'hetero-topisch', een dis-place, die "exterieur" is aan de wet.' Hoewel zij
'buiten' de wet staat, is rechtvaardigheid niet exact wetteloos. Zij bevindt zich aan
gene zijde van elk ruisysteem dat gemaakt is om de balans tussen goed en kwaad,
waar en vals in evenwicht te houden. 'Rechtvaardigheid', schrijft Taylor, 'is noch
goed of slecht, waar noch onwaar. Het is een "gave aan gene zijde van de ruil en

distributie".' [NO 87]
Dat klopt, maar laat Taylor hier niet iets wezenlijks weg van wat Derrida zegt?
Het moment van de suspensie, zonder welke deconstructie in feite onmogelijk is,
hebben we gezien, 'kan slechts worden gemotiveerd, kan zijn beweging en impuls
slechts vinden (een impuls die zelf niet opgeschort kan worden) in de eis van een
overmaat Of van een supplement van rechtvaardigheid, volgens Derrida. Het gaat
hem om kans bieden aan onbekende, onvoorstelbare of andere rechtvaardigheid, aan
een 'hyper-rechtvaardigheid' zelfs en dat is geen 'rechtvaardigheid die noch goed,
noch slecht is', althans, niet in de sceptische betekenis van deze uitdrukking. Taylor
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lijkt Derrida hier nog steeds als

een scepticus te lezen of zijn scepticisme aan de
tekst van Derrida op te dringen58 Ik kom hierop zo aanstonds terug.
Terecht merkt Taylor op dat de gave van de gerechtigheid aan gene zijde van de
ruil een gave is die geen wederkerigheid toelaat, niet 66ns een antwoord door middel
van een dankjewel of het tonen van dankbaarheid. Het gaat om een coup de don die
een absolute dissymmetrie instelt waardoor het verantwoordelijke subject onmogelijk kan beantwoorden aan datgene waaraan hij of zij verschuldigd is. In termen die
sterk aan Levinas doen denken en die in Erring zeker nooit langs de voltooid nihilistische censuur hadden kunnen komen: 'Schuld en zonde (debt and guilt) zijn niet
secundair aan een oorspronkelijke onschuld, want het subject is altijd al onderwor,59
pen (sub-jected) aan een ander en is bijgevolg oorspronkelijk schuldig.
Aan welke ander is het subject verschuldigd? Dat is moeilijk te zeggen, stelt
Taylor omdat dit andere het systeem van de wederkerigheid en de ruileconomie te
buiten gaat. Het is wat Derrida l'alturitd absolue noemt. Taylor schrijft: 'Derrida's
"absolute alteriteit" herfigureert Kierkegaards "oneindige kwalitatieve differentie .
wat zij beide omschrijven als "het gans andere"- un tout autre.' [NO 87]
In Donner la mort zal Derrida Kierkegaards/Levinas' niet-reciprociteit en 'Gans
Andere' weliswaar 'deconstrueren' of 'verstrooien' ('dissemineren') in tout autre
est tout autre, maar het is waar: zowel Kierkegaard als Derrida proberen te beantwoorden aan de roep van een tegelijk aanwezige en afwezige alteriteit die op de
grens (limen) van de taal klinkt en die zelf die grens is. 'Door het begrijpen naar zijn
grens te duwen krijgt Kierkegaard een glimp van een onnoemelijke grens die hij
"absolute differentie" noemt. Deze buitengewone heterogeniteit markeert en hermarkeert de grens van de menselijke ervaring. Abraham benadert deze grens, of,
preciezer uitgedrukt, deze grens benadert heng op de berg Moriah.' [NO 81]
Taylor grijpt hier terug op wat hij steeds over Kierkegaard heeft gezegd: het gaat
bij Kierkegaard om een passie voor de grens van de taal, een passie voor een nietweten, waarmee, zo blijkt nu veel duidelijker dan voorheen, niet zomaar een
'sprong' in de irrationaliteit gegeven is, maar een tegelijk arglistige en affirmatieve
paradoxale dubbele beweging waarin mdt de rede, tegen de verschil afdichtende
begrips- en identiteitsdrang van de rede in, een blijvende en intrinsieke incommensurabiliteit wordt blootgelegd tussen wat mededeelbaar is in algemene toegankelijke
conceptuele mal en het telkens unieke blijvend onbegrijpelijke andere.
Het gans andere is bij zowel bij Kierkegaard als bij Derrida singulier en dit singuliere of unieke is niet mededeelbaar in de algemeenheid van de taal. 'Omdat de
regel het singuliere altijd schendt en het singuliere de regel schendt, bevatten de wet
en het singuliere een geweld dat noch toevallig noch vermijdbaar is.' [NO 88] Elke
proclamatie of bekrachtiging van de wet houdt volgens Derrida, zoals we gezien
hebben, een performatief en interpretatief geweld in dat ztlf buiten de wet valt. Zo

geheten "eerste" principes C'first- principles), merkt Taylor dan ook op, 'zijn niet
kom hierop terug in paragraaf 5.2.4.
bij Not just Resistance wijst Taylor op de sterke invloed van Levinas op Derrida's
Force ofLaw, met name wat betreft 'de heteronome relatie tot anderen, het gelaat van de ander dat over
mij regeert, waarvan ik de oneindigheid niet kan thematiseren en waarvan ik de gijzclaar ben'. NO 261.
Taylor merkt op dat zowel Kierkegaard als Lievinas Derrida beinvioeden en dat het daarom nodig zou
zijn de overeenkomsten en verschillen tussen Kierkegaards chnstendom en Levinas' jodendom
gedetailleerder te onderzoeken. Dat is exact wat Derrida in Donner la mon zal doen. In paragraaf 5.3 4
kom ik hier nog op terug.

38 Ik

59 In de derde noot
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eerst, maar secundair aan een ander dat zij nooit kunnen omvatten.' Precies op dit
punt merkt Derrida op, in termen die volgens Taylor virtually Kierkegaardian zijn,
dat de wet transcendent en theologisch is, en bijgevolg altijd aan het komen, altijd
beloofd, maar ook altijd al weer voorbij. De wet is 'gefundeerd' op een 'niet gefundeerde grondslag' op een, zegt Taylor met een term van Levinas en Blanchot "niet

presenteerbaar vooraf' [NO 89]
Wat betekent dat? De singulariteit van de niet gefundeerde grondslag van de wet
(haar mystieke grondslag) genereert een mysterie dat de rede niet kan ontwarren.
'Wanneer de rede de singulariteit probeert te vatten, ongeacht of het om het absoluut singuliere gaat dat God wordt genoemd of deze ene singuliere enkeling, een
uniek individu - stuit de rede op onoplosbare aporieen.' [NO 90] Het is alsof Taylor
hier t6ch al Derrida's tout autre est tout autre op het spoor is uit Donner la mort.
Voorts stelt hij: 'Derrida's aporieen functioneren op een wijze die structureel gelijkvormig is aan Kierkegaards absolute paradox. Aporie en paradox markeren en
hermarkeren de grens van de rede. Omdat deze grens niet binnen de rede geincorporeerd kan worden, wordt zij ingesloten door een exclusie waardoor de rede zichzelf
constitueert. De terugtrekking van de grens van de rede maakt de ruimte vrij waarin
de rede zelf opkomt.' [NO 90]
En 66n van de namen van dit terugtrekpunt, meent Taylor, is God. God is dan 'de
naam voor het onuitspreekbare zonder welk de taal niet zou kunnen spreken. God is,
in andere woorden, de stilte wiens eeuwige terugtrekking de taal mogelijk maakt.'
[NO 90] In Force ofLaw noemt Derrida deze stilte waar de taal aan zijn grens, aan
-

de grens in de taal zelf komt, aan de grens in de performatieve kracht van de taal
zelf, het mystieke (le mystique). Taylor zegt: 'De taal getuigt daarom indirect van
een alteriteit, die zij niet kan kennen.' [NO 91]
Deze stilte, deze mystieke 'afgrondelijkheid' van de wet, zorgt er ook voor dat de
beslissing, zoals Derrida met Kierkegaard stelt, nooit puur regelgestuurd gedrag kan
en mag zijn, doch ook altijd een ogenblik van waan met zich mee brengt. 'Voor
Kierkegaard en Derrida is een beslissing een unieke gebeurtenis, uitgevoerd door
een enkel subject. Omdat het singuliere de regel altijd ontgaat, is de beslissing onvermijdelijk een blinde sprong die een onvermijdbare onzekerheid inhoudt en een
absoluut risico.' [NO 91] Dat is wat bij Kierkegaard de teleologische suspensie van
het ethische heet. Deze term past veel beter bij waar het hier om gaat, meent Taylor,
dan het woord 6poch2 dat Derrida gebruikt in Force of Law. [NO 91]
Wat dit betreft wordt hij op zijn wenken bediend, want in Donner la mort zal
Derrida, zo hebben we gezien, deze theologische suspensie van het ethische uitgebreid becommentarieren en een nieuwe betekenis geven. Met elke beslissing moet
het beslissende subject de wet een moment suspenderen en vervolgens weer opnieuw institueren en dit ogenblik van beslissen, de beslissinggebeurtenis, gaat de
gereguleerde economie van het beredeneerde voorspelbare onherroepelijk een moment lang te buiten. 'Het niet calculeerbare, dat door elke ruileconomie verondersteld wordt, brengt een onzekerheid met zich mee die bijna ondraaglijk is.' [NO 92]
Ondanks de angst en onzekerheid die met dit niet calculeerbare gans andere gepaard
gaat, gaat er van dit 'gans andere', dit 'iets' dat tegelijk ook 'niets' is (dat niet dialectisch genegeerd maar ge-de-negereerd aan de essentialistisce oppositie tussen
'iets' en 'niets' ontsnapt) eveneens een appdl uit, 'een apptl dat altijd al heeft
plaatsgehad en dat nooit voor het eerst geklonken heeft maar altijd al in herhaling
vervallen is (een rappel, een 'herhaalde 'oproep' of 'aanmaning'). Het is een appal
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all<omstig van het "andere", dat echter afwezig is als referent, maar waarvan het de
,60
leegte of afwezigheid zijn die roepen.
Taylor vat de roeping waaraan de deconstructie hier moet beantwoorden als volgt
samen: 'De roep (l'appeD van de deconstructie is de roep van een ander/het andere
die/dat "aankomt" door een oneindig uitstel. Hoewel nooit present, is dit andere niet
afwezig. Deze niet afwezige afwezigheid van alteriteit impliceert een "niet calculeerbare disproportie" in alle rationele en morele berekening. Het is precies deze
onvermijdelijke disproportie die oproept tot weerstand.' [NO 93]
Aldus maakt Taylor inderdaad aannemelijk dat bij Derrida, zoals uit het latere

Donner la mort blijkt, Kierkegaardiaanse motieven doorklinken die te maken heb-

ben met Kierkegaards hartstocht voor het niet-weten, of voor de grens van het weten
6n met de structurele overeenkomst tussen wat bij Kierkegaard paradox heet en bij
Derrida aporie. Toch noemt Taylor in mijn ogen een belangrijke overeenkomst tussen Derrida en Kierkegaard niet. Kierkegaard is, hebben we gezien, niet alleen een
denker van de grens, maar ook een pleitbezorger van het geloof. En op een bepaalde
manier is Derri(la dat ook. Dit aspect blijft in mijn ogen onderbelicht.

5.2.4 Taylors 'religie zonder redding'
Ik zal dit proberen aan te tonen. Als uitgangspunt neem ik de neiging van Taylor, die
ik al genoemd heb, namelijk Derrida's 'onuitroeibare droom' van rechtvaardigheid
'goed noch slecht, waar noch onwaar' te noemen. Waarom doet hij dat? Waarom
legt hij de nadruk op het feit dat de fundering van de wet nimmer gewaarborgd
rechtvaardig kan zijn en minder op het gegeven dat Derrida gelooft in de hyperbolische rechtvaardigheid die onovenvinnelilk is voor het scepticisme,
Antwoord: om dit te kunnen beamen moet je met Derrida kunnen zeggen: Je ne
sais pas, Ufaut croire. En dit is Taylor een brug te ver. Terecht stelt hij dat Derrida
op de limiet van het recht en de wet wijst terwijl hij hun noodzaak niet vernietigt.
Maar wijst hij daarmee ook op de limiet van de rechtvaardigheid?
Ja en neen. Ja, omdat wat voor feitelijk existerende rechtvaardigheid doorgaat, in
de ogen van Derrida, nooit perfecte rechtvaardigheid zijn kan. Neen, omdat Derrida
tegelijk ook stelt dat we kans moeten bieden aan en moeten blijven geloven in komende gerechtigheid.Wat rechtvaardigheid 'is' in eigen gedaante weten we niet,
maar de droom van een 'overboden rechtvaardigheid' is volgens Derrida nietdeconstrueerbaar en mdt zijn discours de !'autre gegeven.
Daar plaatst Taylor deze opvatting tegenover: Sincejustice is never trulyjust, the
law ofjustice must always be resisted. This resistance is not in the name of a higher
justice but witness to an other that is not just. 'Weerstand vindt niet plaats in de
naam van een hogere gerechtigheid maar getuigt van een ander/iets anders dat niet
rechtvaardig is.' [NO 94] Dat is welbeschouwd beslist wat anders als de oneindig
"idee van rechtvaardigheid" due 8 l'autre waarover Derrida spreekt. Daarom nog
eens de woorden van Derida zelf: 'Rechtvaardigheid in zichzelf, als zoiets al bestaat,
buiten of boven het recht uit, is niet deconstrueerbaar. Evenmin als de deconstructie
zelf, als zoiets al bestaat. Deconstructie is de rechtvaardigheid.'
Aan het slot van Not Just Resistance citeert Taylor Derrida's Force of Law nog
eens.'Deconstructie', stelt Derrida in dit citaat, 'is allerminst een neutralisering van
60 Sneller, Het Woord is schrift geworden, 425 noot 19.
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het belang van rechtvaardigheid of een ongevoeligheid ten opzichte van rechtvaardigheid.' Integendeel, het is 'een overtroevend opbieden inzake de eis tot rechtvaardigheid, het is de gevoeligheid voor een soort wezenlijke onevenredigheid, die bij
zichzelf overschrijding en ontoereikendheid moet inschrijven. Dit brengt ertoe niet
alleen de theoretische begrenzingen, maar ook de concrete onrechtvaardigheden aan
de kaak te stellen (..)' [FL 955 KW 65]
De enigszins moedeloze en defaitistische conclusie die Taylor daaruit trekt luidt
aldus: 'Omdat structuren van onderdrukking zichzelf eindeloos herhalen, is de strijd
van de weerstand eindeloos.' [NO 94] Geloof in het met elke beslissing gegeven of

terugkerende 'kairologische moment'ontbreekt. Hoewel Derrida zelf uitdrukkelijk
stelt dat zijn 'idee van de rechtvaardigheid', net als de 'deconstructiefilosofie', niets
te maken heeft met een scepticisme, eindigt Taylor t6ch met een sceptische noot:
'Op dit late uur, - en welk uur is niet altijd reeds laat? - is de enige ethiek die mogelijk blijft een ethiek die haar noodzakelijke verwikkeling onderkent met het onmo-

gelijke,' [NO 94]
Taylor gebruikt een belangrijk 'signaalwoord' van Derrida's differentiefilosofie:
het onmogelijke. Het onmogelijke tout autre waarvoor Demda zich open wil stellen,

de onmogelijke rechtvaardigheid waarop we nooit de hand kunnen leggen, maar die
precies ook datgene is dat we steeds ook een moment kans moeten bieden.
Taylor geeft echter een Andere betekenis aan het onmogelijke. Hij 'bepleit' geen
paradoxale passie voor een 8-venir van het onmogelijke, geen openheid voor de niet
anticipeerbare kans van nog komende gerechtigheid, een uitweg uit de impasse waar

geen uitweg is, maar stelt dat het om een onvermijdelijke 'verwikkeling' met het
onmogelijke gaat, waarvan al zeker is dat er nooit een uitweg zal komen. Taylor
besluit met een sceptisch 'beslissen is altijd niet beslissen; en niet beslissen is altijd
weerstand bieden. Maar weerstand is met genoeg. The Other that calls not, calls for
not just resistance.' [NO 94]
Hoe we deze zin exact moeten lezen blijft enigszins raadselachtig. Wat Taylor in
Not Just Resistance met zijn eindeloos te herhalen niet alleen/niet rechtvaardige
strijd van de weerstand bedoeld, wordt duidelijker aan het slot van zijn boek over
kunst en religie Disfiguring. Hierin maakt hij onderscheid tussen (1) 'moderne abstracte kunstenaars', die een iconoclasme aanhingen en volgens Taylor het absolute
wilden representeren door middel van de verwijdering van de figuratie; (2) 'modernpostmoderne kunstenaars' van 'het idealisme van het beeld', die het figuratieve juist
weer rehabiliteren en een oneindige vermenigvuldiging van beelden genereren
waarin zich niets meer toont buiten het beeld, waarin beeld en werkelijkheid volledig gaan samenvallen; (3) postmoderne kunstenaars sensu strictissimo, die tussen
iconoclasme en iconolatrie, tussen abstractie en figuratie, de representatie tegen
zichzelf willen keren, het niet-presenteerbare willen presenteren door middel van
een figuratie vervormende representatie die tegelijk ook een de-presentatie is. De
beeldende kunst variant op wat ik eerder als 'ver-ont-kenning' of 'de-negatie' omschreef.61

Welnu, Kierkegaard wordt in Disjiguring benoemd tot de wijsgerige voorloper
van dit postmodernisme 'in strikte zin.' Dit is niet de 'gewone' Kierkegaard, die in
Journeys to Selfhood van ontologisch dualisme beschuldigd werd, maar de
61 Voor een samenvatting van Taylors

Disfiguring zie Karelse, Dwaten a.w., 47-64.
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a/theologisch 'omgeduide' Kierkegaard. Kierkegaards esthetische opvoeding, stelt

Taylor, onthult geen presentie van een goddelijk hier en nu, 'maar ensceneert een
niet presenteerbare retrait die iedereen gescheurd/gebarsten/gapend achterlaat (an
unpresenmble retrait (retreat) that leaves everyone gaping).' [DI 314 NO 80] Omdat
Kierkegaard de theo-esthetische identificatie van religie met esthetiek geweigerd
heeft, stelt Taylor, heeft hij een a/theo-esthetische ethiek van de weerstand mogelijk
gemaakt, de weerstand dus waarover Not Just resistance spreekt.
Van welke aard is deze 'ethiek van de weerstand'? 'Als religie niet langer geconcipieerd kan worden als naar redding leidend, wordt het mogelijk re-ligare opnieuw
te denken als een double bind die inhoudt wat Kierkegaard omschrijft als een dubbele beweging, die noch louter positief noch louter negatief is. Het doel van deze
beweging is repressie minimaliseren. Hoewel de eliminatie van de repressie een
utopische droom is en bijgevolg het Koninkrijk nimmer zal arriveren, is wanhopen
of cynische regressie niet het enige antwoord dat ons ter beschikking staat. Geconfronteerd met een double bind aan structuren die onvermijdelijk zijn en toch inadequaat, zijn wij geroepen een niet te reduceren niet-dialectische dubbele beweging te
ensceneren die de negatie niet negeert, maar van ons eist te verwijlen bij het negatieve door voorgoed de repressie te weerstaan die structuren onvermijdelijk opleggen. Omdat repressie eeuwig terugkeert, is de strijd van de weerstand eindeloos.'
[DI 318]
Taylor omschrijft hier een 'oneindige opdracht' binnen een op een double bind
gebaseerde 'religie' die niet langer naar redding leidt. Dat bedoel ik met de scepsis,
die bij Taylor doorklinkt.
Wat zou dat zijn, een sceptische religie die niet meer in komende redding gelooft? Is geloven in redding, willen beantwoorden aan de roep van een alteriteit
wiens afwezigheid naklinkt als roep om onoverkomelijke bekommernis om meer of
komende rechtvaardigheid, niet een belangrijk kenmerk van Derrida's 'nietdogmatische doublure' van de religie? De 'woestijn in de woestijn', waarover Derrida spreekt, maakt immers 'de geloofsdaad, de belofte en de toekomst' mogelijk [FS
29 GW 31]
Precies omdat deconstructie geen scepticisme of relativisme is, geen afgesloten
maar ontledigd geloof is, is de toekomst volgens Derrida niet noodzakelijk reddeloos
verloren of bij voorbaat reeds vastgelegd. We kunnen nooit gewaarborgd zeker weten wat de toekomst brengt. Natuurlijk heeft rechtvaardigheid ook te maken met
'repressie minimaliseren', een nobel doel, zeker gelet op het nihilisme dat Taylor in
Ening te berde brengt. Maar is daar alles mee gezegd? Taylor voert welbeschouwd
een merkwaardige Kierkegaard en Derrida ten tonele, een Kierkegaard en Derrida
die zich neerleggen bij het realistisch haalbare. En dat zijn geen lieden die in de
komst van het tout autre als het onmogelijke, een 'hyperbolische rechtvaardigheid'
geloven.
Kierkegaards 'niet dialectische' dubbele beweging' waarnaar Taylor aan het slot
van Di ilgiring en in Not Just Resismnce verwijst, heeft bij Kierkegaard zelf alterminst allereerst te maken met 'repressie minimaliseren', maar met 'de beweging van
het geloof, niet met 'maakbaarheidsgeloof, maar met hartstocht voor het geloof als
geloof in het onvoorziene, het niet-anticipeerbare, het tout autre als het onmogelijke.
Geloof is hier een antwoord op de grenzen van het maakbare, een houding tot het
niet beschikbare en onvoorzienbare.
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In hoofdstuk drie zagen we immers: 'Door het geloof zag Abraham niet af van Isaak, maar kreeg hij juist Isaak.' De gelovige blijft altijd, schreef ik in paragraaf 3.1.3
Taylor citerend, 'paradoxaal in het bestaan ingebed en staat altijd in de spanning
tussen de onverzoenbaarheid van het eindige en oneindige. Niet de definitieve Auf
hebung van deze spanning, maar de aanvaarding ervan, de bevestiging van het paradoxale en suspensieve karakter van de keuze voor het geloof, is voor Kierkegaard
de meest authentieke vorm van individualiteit.' Het betekent minimaal dat we recht
doen aan het inzicht dat we op eindige wijze in de oneindigheid leven, waarbij zekerheid oneindig is opgeschort, tegen de achtergrond waarvan geloven hoe dan ook pas
zin heeft.
lets soortgelijks speelt bij Derrida. Een beslissing, heb ik gezegd, moet bij hem
altijd een moment van onbeslisbaarheid inhouden, waarmee telkens opnieuw kans
geboden wordt aan een niet anticipeerbare invention de l'autre hetgeen zowel (1)
een blijvende onzekerheid met zich meebrengt als (2) een affirmatie, een 'ja', ten
opzichte van de toekomst. Derrida's niet calculeerbare rechtvaardigheid, zijn calcu-

leren met het niet calculeerbare, het 'kairologische niet calculeerbare' dat in elke
beslissing moet mee resoneren, is inderdaad zoals Taylor stelt nooit present, moet
altijd nog komen van het/de ander(e). Maar bij Derrida gaat het, net als bij Kierkegaard, eveneens om een verwachten zonder te verwachten van wat komt, in het geval
van Force ofLaw komende gerechtigheid, waarvan we nooit zeker kunnen zijn, een
gerechtigheid die wie niet kunnen kennen, maar waarin we wel kunnen geloven: -je
ne sais pas, it faut croire.

'Maar over geloof hoor je nooit iemand spreken', klaagt Kierkegaard. 'Wie
spreekt er tot lofvan die hartstocht?' [VB 38] Ik zou zeggen: Derrida. En daar moet
dan ook de schok liggen die Force of Law bij Taylor teweeggebracht zal hebben.
Derrida staat op een bepaalde wijze dichter bij Kierkegaard dan hij zelf voor mogelijk heeft gehouden. Wat Taylor moeilijk kan plaatsen is dat zowel Kierkegaard en
Derrida pleiten voor een hartstocht die Taylor nooit echt op waarde heeft kunnen
schatten: de passie die geloofheet
Zeker, in 66n van zijn teksten brengt Taylor het inzicht dat juist het uitstel van de
presentie de ruimte voor het geloof cretert als volgt onder woorden: 'Het is precies
de onmogelijkheid het einde te realiseren, die aan de apocalyptische verbeelding
haar kracht verleent. Verre van het geloof onmogelijk te maken, creeert het oneindi,62
ge uitstel de tijd en de ruimte voor het gelovige visioen.
62 Mark C. Taylor, Terminal Faith, in P. Heelas (red.), Religion, Modernity and Postmodemity, Oxford
1998,53. Wat dit theologisch kan inhouden werkt Taylor niet nader uit. Op zijn minst is er kritiek mee
gdmpliceerd op Taylors karikaturale schets van Gods 'alwetendheid' en 'voorzienigheid' in Erring.
Het vooral ook door Kierkegaard aangesneden thema van de nog open toekomst in God, als kritiek op
theologie waarin Godsgeloof met Grieks-heidens determinisme en met neo-platoons herinneren
vereenzelvigd wordt, is treffend verwoord door theoloog Piet Schoonenberg: 'God kent ons zowel in
onszelf als in Hemzelf, want wij bestaan in onszelf en in God, en Hij bestaat in zichzelf en in ons...De
volheid van Gods kennen is cen volheid van intuitie, niet een collectie van ideeen, als ware Gods weten
een soort superbibliotheek of super-computer. Maar de vrije toekornst, die wij niet kunnen kennen, kent
God die? Op gevaar af voor een godslasteraar gehouden te worden, antwoord ik: neen. Maar ik meen
toch juist met deze ontkenning God te eren, want wat ik hem niet wil toeschrijven is een niets, een
onkenbaarheid. De toekomst, precies als vrij, ligt nog niet in het heden en bestaat eenvoudig
niet... Kennis van de vrije toekomst - nogmaals: precies als vrije toekomst - kan daarom noch aan de
mens noch aan God worden toegeschreven... Evenmin als het niet kunnen realiseren van een
tegenspraak Gods almacht verkleint, verkleint het niet kennen van het innerlijk onkenbare Gods
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Maar kan Taylor z6lf in deze hartstocht van het geloof meegaan? Ik vrees van
niet. Hij geeft de 'droom van het komende Koninkrijk' op, aan het einde van Disfugering. Hij zet er zijn theo-esthetische utopisme aan de kant. Waarom? Omdat het in
zo'n Paradise

Now

geloof om een maakbaarheidsideologie gaat, een plan, een pro-

ject. Dit projectgeloof, ziet Taylor nu in, blijkt een leugen te zijn. In zijn termen: het
theo-esthetische utopisme blijft geloven in de aanwezigheid van het Koninkrijk
Gods ofwel elders ofwel hier en nu, terwijl het Koninkrijk nooit werkelijk plaats kan
hebben, nooit present kan zijn. De conclusie die Taylor daaraan verbindt luidt: 'In
theologische termen betekent dit dat we de droom van de redding moeten laten varen.' [DI 317]
De redenering is hier: het onmogelijke, een 'verlossing' die niet volstrekt aanwezig zijn kan, daarin kun of moet je niet geloven. Waarom niet? Omdat het onmogelijk is in de betekenis van simpelweg niet op eigen kracht realiseerbaar en niet direct
in het verlengde liggend van wat men verwacht. Taylor meet religieuze noties steeds
aan hun realiseerbaarheid en waarschijnlijkheid en kan onophoudelijk niet uit de
voeten met de 'onmogelijke mogelijkheid' van iets anders, van iets onwaarschijnlijks, dat nog kan komen als een dief in de nacht. Taylor gelooft niet in de 'inbreuk'
van wat Derrida ergens 'de noodzakelijke (in)breuk van het komen van een ander
noemt, de ander die men altijd Elia kan noemen, als Elia de naam is voor het on,63
voorzienbare andere waarvoor een plek bewaard moet worden.
Taylor gooit de
deur naar de toekomst (van het geloof) letterlijk dicht aan het slot van Diktitguring:
The door is closed, closed tightly; there is no upper room. IDI 3111
Voor een tekst die over Kierkegaard pretendeert te gaan, eindigt Disfiguring in
elk geval met een in wezen niet-Kierkegaardiaanse stellingname. Want in een Kierkegaardiaans geloofskader houdt de toekomst onvoorziene mogelijkheden in die
incommensurabel zijn met het verleden en daarom ook met voorafgaande actualiteit.' [JS 177] Het feit dat het Koninkrijk Gods niet beschikbaar is en aanwezig kan
worden gesteld is vooral een belemmering voor het maakbaarheidsgeloof niet noodzakelijk voor het geloof. Taylor stelt nu onomwonden dat het theo-esthetische
maakbaarheidsgeloof grootheidswaan is gebleken. Maar dit geloof is nu juist wat
vanuit de optiek van Kierkegaard en Derrida ongeloofof 'aanwezigheidsmetafysica'
moet heten, omdat het niet-beschikbare hierin, door middel van een eigenmachtige
greep van de mens, beschikbaar wordt gemaakt.
Precies de gedeconstrueerde echo's van Kierkegaards 'eulogie op het geloof
klinken door in Derrida's religieus-ethische ethiek of niet-dogmatische doublure van
de religie die afhangt van een zekere affirmatie van het onbeslisbare 'zonder aan
geloof te verzaken'. Derrida houdt de deur naar (geloof in) de toekomst juist open
door op het ethisch-religieuze karakter van de deconstructie te wijzen, op de noodzaak van 'een religie zonder religie', een religie sans savoir, sans avoir, sans voir
die niettemin van komende gerechtigheid blijft dromen.64 Derrida's 'messianisme
zonder messianisme' is een manier om vast te houden aan geloof dat geen weten is,

63

alwetendheid.. Eerder dart God te lasteren, eren wij Hem door te zeggen dat Hij de vrije toekomst niet
kent... Pict Schoonenberg geciteerd door Houtepen, 771eologen op zoek naar God, a.w., 80.
Derrida geciteerd door Caputo TP xxv-xxvi. Hij citeert, Ulysse gramophone. Deux Mots pour Joyce,
Paris 1987, 120-121.

64

Derrida, Parages a.w., 25.
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maar waarin onuitroeibaar verlangd wordt naar een komende gerechtigheid voorbij
alle verwachtingpatronen en voorstellingsvermogen.
Taylor gebruikt twee filosofen van de hartstocht voor het geloof bij uitstelg Kierkegaard, maar op een bepaalde manier ook Derrida, om juist een beslist ongeloof te
belijden. Hij heeft steeds de neiging de grens tussen geloof en ongeloof niet onbeslist te laten, maar tegen het geloof te beslissen, omdat de 'woestijngang van de
volhardende onzekerheid', waar men alleen kan overleven dankzij een je ne sais

pas, il faut croire, hem allerminst bekoort.
5.2.5 Taylors a/theologie van het gemis en de dissatisfactie

Waarom niet? Het is tenslotte een oord waar hij geen bevrediging kan vinden. Ik zal
zo aanstonds laten zien waarom niet. Eerst wil ik benadrukken dat Taylor allerminst
ongevoelig is voor het religieuze. Sterker nog, het werk uit zijn differentiefilosofische
periode kun je een religieus discours noemen. Het is echter geen discours over een tia'
ten opzichte van de toekomst, maar over een verlies, over de permanente terugtrekking
of desertion van God. Taylor pendelt voortdurend op een neer tussen de betekenis van
het woord God als enerzijds een 'concept' in de zin van Hegel, waar de naam van God
een andere naam is voor presentie, dat wil zeggen de God van de onto-theo-logie en
aanwezigheidsmetafysica en anderzijds God als 'niet-naam' voor de grens in het binnenste van de taal waarin de Hegeliaanse conceptualiteit juist geheel en al verzinkt.
Het is alsof bij Taylor, net als bij Hegel, tussen begrijpen en niet-weten nog steeds
geen derde bestaat waarin de hartstocht van het geloof ruimte kan krijgen. De God
van de onto-theo-logie is dood, zegt Taylor. Wat resteert na de dood van deze God van
de aanwezigheidsmetafysica is wat hij the sacred noemt. Zijn vertaling van wat bij
Derrida d(#drance heet en bij Blanchot God 'als naam voor datgene wat de verdwi/ning van de naam laat verschijnen' [NO 11].
Hier speelt hetzelfde probleem enigszins als in Erring. Bij Derrida zelf is dgirance

God niet, noch iets 'sacraals', maar een quasi-transcendentale mogelijkheidsvoorwaarde voor God en 'het sacrale.' Taylors 'sacrale' blijft daarentgen trekken van d(#drance houden en is in zekere zin het 'niet-resultaat' van de 'denegerende schrijfoefeningen' die hij in deze periode uitoefent waarin contact wordt gezocht met de steeds
ondenkbaar blijvende grens van de taal en waarin een permanente herinschrijving
plaatsvindt van 'de leegte' of 'het niet.'Bij Taylor klinkt wel kh6ra door, 'het messiaanse' veel minder. Taylor omschrijft zijn 'sacrale domein' zo: 'Het sacrale is in de
tijd als datgene dat altijd al voorbij is en, daarog altijd nog aan het komen. Schrikwekkend oud en vreselijk afgelegen, is het sacrale nog radicaler tijdelijk dan het meervoudige heden. Door middel van een metaleptische omkering keert het verleden, dat
nooit present was, eeuwig terug als een toekomst die nooit aankomt om herhaaldelijk
de presentie te dislocaliseren, die niet is.' [AR 45]
Op allerhande ingewikkelde en minder ingewikkelde wijzen probeert Taylor 'de
oneindige roep' van dit 'sacrale' en 'andere' te omschrijven, maar om een erg bevredigende ervaring gaat het bij deze double bind enndgation sans fin niet
'De dubbele binding van religie is de existentiele enscenering van de de-negatie van
God. Zelfs in de dood - speciaal in de dood - (Gods dood maar ook in de dood die
soms "mijn eigen" dood wordt genoemd) blijft God ons vanuit een afstand achtervolgen, een afstand die steeds dichterbij komt. Geloven met God klaar te zijn zou
precies zo geruststellende oplossing zijn als in Gods bestendige presentie geloven
Anders dan God, wiens eeuwige presentie sommige gelovigen bevrediging oplevert,
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brengt het sacrale, dat nooit present is zonder afwezig te zijn, een ontevredenheid
(dissatisfaction) die geen rust kent. In het spoor - in het eindeloze spoor - van de dood
van God creeert de verlating (desertion) van het sacrale een gebrek/gemis dat ons in
gemis (wanting) achterlaat. "Mijn" gemis (wanO is niet mijn eigen gemis maar het
gemis van een ander die ik nimmer kennen kan. (..). Ik moet antwoorden, maar ik kan
niet antwoorden. Gevangen in deze onmogelijke double bind, antwoord ik door niet te

antwoorden.' [AR 47]
Taylor raakt hier aan de rand van een 'gebed' tot het tout autre en kiest hier woorden die vlakbij de positie van Derrida liggen. Maar het gaat in mijn ogen toch om een
herhaling van Derrida met een beslissend verschil.
Wat ontbreekt is, wat ik eerder Derrida's oermystieke 'ja' heb genoemd en de open
hoop, het 'wachten zonder te verwachten', op de niet anticipeerbare toekomst die daar
bij hoort. Het onvermijdelijke 'niet weten' van Kierkegaard en Derrida roept bij Tar
lor geen hartstocht voor het onmogelijke op, maar eerder rouw om wat niet beschikbaar is en blijft. Het gaat bij Taylor allereerst om een ervaring van iets wat lijkt op een
"oorspronkelijk" gel,rek/gemis' ("on'ginaig" lack). [AR 42] 'Dit gebrek/gemis, dat
noch de absentie is van een presentie noch de presentie van een absentie, is geen archd, maar een anarchd dat de grond die 66ns zeker leek ver-wijdert (re-moves). Deze
ongrond die elke Urgrund ondergraaft is niet voorhanden en bijgevolg ongrijpbaar en
onbegrijpelijk. Hij weerstaat de grip (der Gr(#) van het Begrip (der Begr(#). (..) Eerder
dan een aankondiging van een redding, brengt het niet kennen van het sacrale het besef
van de onmogelijkheid van een genezing met zich mee: [AR 42-43]
Niet volledig kunnen kennen en de blijvende onzekerheid die daar mee samenhangt, wordt door Taylor in wezen nog steeds Hegeliaans geinterpreteerd, namelijk als
geen volledige 'genezing' kunnen bereiken, dat wil zeggen: w66t hebben van het feit
dat men nooit helemaal interpretatief kan thuiskomen in de wereld ofwel wttt hebben
van het feit dat men niet volledig kan weten. To know not is to know nothing. 77:is
learned ignorance is not the opposite of knowledge but is the knowledge of ignorance
that knows that it does not know. [AR 43] De grenservaring van het 'tekort' en van het
niet-weten, is voor Taylor geen grens waardoor de passie van het geloof pas zinvol
wordt en waarop de paradoxale geloofssprong naar de overkant (van de wanhoop) kan
worden gemaakt, maar leidt tot het zelfinzicht dat uitzichtloos 'lijden' (ongelukkig
bewustzijn) een blijvend bitter lot is. De thematiek van de double bind (tegelijk moeten beantwoorden aan twee tegenstrijdige principes) en van het 'oorspronkelijke tekort' is bij Taylor geen aporie met een kans voor een invention de l'autre, geen 'ja' op
de toekomst die een niet-anticipeerbare uitweg zou kunnen banen waar geen uitweg is,
maar 'eerder een confrontatie van de mens met zijn eigen onmachi zoals het ongelukkig bewustzijn het zelf terugwerpt op zijn eindigheid.'65
Precies omdat Taylors ongelukkige versie van het differentiedenken steeds naar de
terugkeer van de ervaring van onvermijdelijke onmacht leidt, moet op den duur wel
onvrede ontstaan met deze filosofie. In zijn meest recente werk neemt Taylor dan ook
met enig venijn afstand van 'de eindeloze mantra van de singulariteit, differentie en

andersheid' die hij zelf in zijn differentiefilosofische periode veelvuldig herhaald
heeft. [AR 2]
65

Heyde, De maat van de mens, a.w., 46. Heyde meent dat dit ook opgaat voor het denken van Derrida,
maar daarmee onderschat hij in mijn ogen precies de niet-tragische, affirmatieve, toekomst openende
rol die het uitzien naar het gans andere bij Derrida vervult
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Wasom-. The eternal return of the same violates the very singularity poststructuralists claim to evoke. [HI 270] Anders gezegi Derri(la's strategie van de invention
de l'autre kan bij Taylor de ervaring niet ongedaan maken van de eeuwige terugkeer
van hetzelfde in de zin van het zinloze en doelloze rad van heteromorfe differenties
waar naar de aard der zaak niets buiten kan vallen. In zijn meest recente werk, in wat
ik zijn postmoderne cultuurfilosofische periode heb genoemd, beschrijft Taylor deze
kringloop en structuur van de heteromorfe differenties onophoudelijk. Hij geeft zijn
Nietzscheaans/Hegeliaanse eeuwige terugkeer van hetzelfde de naam: virtual reali(y.
Daarin keren enkele basiskenmerken terug van Taylors ontologie van het relativisme.
Firmal reality staat bij hem voor een 'netwerkstructuur' waarbinnen al wat is verschijnt en verdwijnt en waardoor alles altijd al bemiddeld wordt. Het ever, neverchanging-same uit Erring. Het is een 'domein' dat ergens tussen het reele en het ideele 'gesitueerd' moet worden en dat echt noch niet-echt genoemd kan worden. [HI
334] Deze netwerkstructuur bestaat uit niets anders dan een oppervlaktespel van eindeloos naar elkaar verwijzende (intedacing) betekeniselementen zonder referentie
naar een wereld 'op zich'.
Taylor grijpt dus weer terug op de niet-aporetische eenduidigheid van zijn Nietzscheaans/Hegeliaanse wereldbeeld uit Erring. Hij beschrijft een gedefinaliseerd en van
alle metafysische diepte ontdaan Hegeliaans Concept, een alomvattende nontotalizing
structure that nonetheless acts as a whole. Ilil 325]
De term virtual reality functioneert in het meest recente werk van Taylor eveneens
als een metafoor voor onze postmoderne culturele conditie waarin het reele virtueel is
geworden en het virtuele reeel, waarin zowel de zuivere realiteit verdwenen is als de
zuivere schijn en waarin niets overblijft dan een errant play of signs, waarin het 'simulacrum' regeert zonder enige referentie. De Amerikaanse stad Las Vegas staat wat
Taylor betreft model voor deze spektakelmaatschappij waarin 'de dood van het transcendentaal betekende' (God, bedoelt Taylor daarmee) een wereld heeft gebracht
waarin niets buiten het geheel bestaat, waarin niets meer bestaat buiten het beeld.
'Wanneer er niets aan gene zijde van het teken is, is het beeld alles. Hoogte, diepte en
interioriteit vallen uiteen in een oneindig spel van oppervlakkigheden. Te midden van
deze oppervlakkigheid blijft niets diep.' [AR 26]
Nogmaals, daarmee grijpt hij terug op de kern van zijn Nietzscheaanse wereldbeeld
uit Erring, zonder de alternatieve 'ontsnappingsroute', de oorsprongsmythe van het

chtonische die daarin nog aangehangen wordt, om zich actief tegen Derrida's 'mantra'
van het singuliere en tout autre te keren. In zijn lezing Betting on Fegas, uitgesproken tijdens de conferentie Religion and Postmodernism, stelt Taylor onomwonden:
Deconstructive strategies have become distressingly familiar and thus in all to many
cases we know the argument before we read the text. IGG 242]
De pot verwijt de ketel hier dat hij zwart ziet, want in deze lezing haalt Taylor, in
het bijzijn van Derrida, opzettelijk zijn absoluut relativistische distressingly familiar
alle referentie ontkennende Amerikaanse deconstructivistische jargon uit Erring weer
van stal, waarvan Derrida uitdrukkelijk afstand neemt: Le# to float.»eely, signsfigure
other signs in an errant play that is as endless as it is pointless. The point of pointlessness is

nothing

-

absolutely nothing. 66 [GG 241] Taylor kan zelfs niet in Derrida's

66 Opmerkelijk is de vraag die Derrida Taylor voorlegt na zijn lezing over Las Vegas als metafoor voor de
Verenigde Staten, nan,elijk of hetzelfde verhaal met een zelfde strekking en methodiek ook zou kunnen
opgaan voor de gevangenissen in de Verenigde staten. Hoe staat het kortom met de droom van
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volledig ontledigde 'religie zonder religie' geloven en evenmin is het 'messianisme
zonder messianisme' aan hem besteed. God wordt bij Taylor niet 'ontledigd' in een
generaliseerde en geradicaliseerde negatieve theologie, maar, na de rouw om zijn
verdwijnen uit zijn differentiefilosofische periode, andermaal en onherroepelijk dood
verklaard.
Waarom is Taylor zo blijvend gehecht aan 'de dood van God'? Zie wat Taylor in
zijn differentiefilosofische periode overkomen was: ondanks alle bezwerende formules die hij erover heeft uitgestort, leek hij nu zelf een 'ongelukkige dwaler' door
de woestijn geworden te zijn, een beoefenaar van een diep tragisch religie van een
oorspronkelijke schuld en verplichting due d l'autre, van 'ongelukkig bewustzijn'
dus, exact waar hij zich steeds met hand en tand tegen verzette. De 'differentiefilosofische Taylor' die met Derrida Kierkegaard 'rehabiliteerde' was, zo blijkt uit
Taylors meest recente geschriften, niet tcht 'verwikkeld in het onmogelijke' maar in
'ongelukkig bewustzijn'. Taylors ongelukkige bewustzijn is het ongelukkige bewustzijn van Sisyfus die steeds arbeid moet verrichten waarvan hij al weet dat hij er
nooit mee klaar zal zijn en die derhalve steeds opnieuw begonnen zal moeten worden. 67

'Omdat repressie eeuwig terugkeert, is de strijd van de weerstand eindeloos,'
schrijft Taylor immers. Het verschil tussen Sisyfus (het ongelukkig bewustzijn van
de eeuwige terugkeer van 'hetzelfde niets') en Abraham (het ongelukkige bewustzijn van de ridder van het geloof in wat komt) lijkt klein, maar is beslissend. 'Wanneer de Andere "Kom" roept, volgt Abraham. Hij laat de vrede en zekerheid van de
huiseconomie achter zich en dwaalt (vandrer) nog eens een door de open ruimte van
de woestijn. "Een vreemdeling (Fremmed) zijn, in exil zijn" ( i Udloedinghedj, stelt
het karakteristieke lijden (Lidelse) van de religieuze
Kierkegaard, "is
precies
De
mens".' [AL 347]
vraag is hier: gaat het om alleen maar om 4/den aan het
permanente exil, of is er ook sprake van uitzien naar het onverwachte dat komen
gaat, naar wat de impasse doorbreekt, de hartstocht dus naar het onmogelijke, de
passie van het geloof?

Liever dan te vertrouwen en op goed geluk de stap te wagen hebben we een onuitroeibare zucht tevoren te weten wat komen gaat, we willen graag weten wat de
sterren ons vertellen over ons lot en onze toekomst. Abraham breekt daarmee. Hij
trekt op bevel van God de woestijnnacht in van het niet-weten en een tout autre, niet
anticipeerbare toekomst. Hij komt met horten en stoten, met angst en beven, tot een
ander inzicht, tot geloof De beslissende schakel tussen weten en onvermijdelijk
niet-weten, tussen het reeds bekende en het niet anticipeerbare gans Andere, is bij
Abraham en bij Kierkegaard het geloof, terwijl Sisyfus lijdt omdat hij bij voorbaat
weet dat wat hij doet blijvend tot niets zal leiden en die zinloosheid van zijn inspanning zal aanhouden, zonder dat hij er ooit van verlost zal zijn. Hij zit klem, de steen
gerechtigheid in de Amerikaanse Las Vegas-cultuur van het simulacrum? Ten koste waarvan gaat deze
'nephemel' op aarde? Wat wordt hier verdrongen, vergeten en uitgesloten? Het duurt lang tot Taylor
inziet dat Derrida de vraag naar dit verdrongene van Las Vegas stelt en hij het niet over virtuele, maar
over echte gevangenissen heeft met de daarbij horende politieke problematiek die in de Verenigde
Staten op bijzondere wijze speelt. De gevangenissen zijn er overvol, het aantal uitgevoerde
doodstraffen neemt schrikbarend toe en er worden zeer jonge kinderen zwaar gestraft. GG 243.
67 Zie de slotparagraaf van hoofdstuk twee van deze studie.
68 Het is alsof Taylor religie en lijden nog steeds als synoniemen beschouwd, als ongelukkig bewustzijn.
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die hij torst zal eindeloos terug blijven rollen. Dat is inderdaad de 'nachtmerrie van
een reeds afgesloten toekomst die nooit zal aankomen', waarover Taylor spreekt
naar aanleiding van Blanchot.
Taylor geeft een zekere absurdistisch-doemerige exitentialistische uitleg aan Derrida's differentiefilosofie waarin gelijkenis blijft bestaan met wat William Hamilton,
zoals we in hoofdstuk drie zagen, 'de geestverwanten van Altizers God-is-dood
theologie' noemt, 'de religieuze existentialisten - die dan wel geen God hebben,
maar het helemaal niet zo leuk vinden dat ze het zonder hem moeten doen.' Taylors
versie van 'de deconstructie' is en blijft een discours rond de disappointment en de
repeterende terugkeer van de vraag hoe deze te boven te komen. [AR 254-255]
Bij hem overheerst, zo lijkt het, een Kierkegaardiaans besef van de absurditeit
van het bestaan zonder geloof, waaraan Albert Camus in Le mythe de Sysiphe uitdrukking heeft gegeven: de mens is tot de opdracht geroepen het goede rechtvaardige leven te realiseren, waarvan hij al weet dat het nooit helemaal zal lukken.69 De
wereld wordt door contradicties verscheurd en er is geen alomvattend 'instrument'
waarmee het leed van de wereld gelenigd kan worden. Dat wist Kierkegaard al.
Daarom juist is 'de sprong in het geloof nodig die Taylor niet kan maken.

5.2.6 Een ongelukkige versie van de differentiefilosojie

Taylor herhaalt het differentiedenken van Derrida, hij doet het na, maar het gaat om
een herhaling met een beslissend verschil waardoor hij in zijn recente werk in feite
steeds duidelijker tegenover Derrida is komen te staan. Taylor benadert het denken van
Derrida ook in zijn differentiefilosofische periode sterk vanuit Nietzsches ewige Wiederkehr, het 'Grootse Ja' willen zeggen tot in de eeuwigheid, dat echter geen mogelijkheid is, maar slechts is weggelegd voor de komende Ubermensch. Dit onmogelijk
realiseerbare Nietzscheaanse 'grote Ja' tot de eeuwige wederkeer is volgens de uitleg
van Blanchot niettemin een blijvende opdracht die wezenlijk verbonden blij ft met
onvrede.

70

Blanchot schrijft: 'Deze affirmatie is die van de mens als oneindige kracht tot negatie, de mens die het steeds in zich heeft op gelijke voet te komen met wat hem of
haar overstijgt, met wat anders is als de mens en van hem of haar verschilt. Het is het
mateloze, grenzeloze onbevredigd zijn, de aanvechtin die tot passie is geworden: de
wil te offeren. Het is de revolte tegen de zijnswijzen.' 1 Is (lit wellicht de bron van de
'onvrede' en 'teleurstelling' waarvan Taylor steeds getuigenis aflegt? Komt hij precies
door zijn wil tot revolte tegen de zijnswijzen in de valkuil terecht van een 'ongelukkig
bewustzijn dat alsmaar maar 'op gelijke voet wil komen met wat haar overstijgt', dat
streeft naar iets dat het niet hebben kan?
Dat bedoelde ik, toen ik aan het begin van dit hoofdstuk schreef dat Taylor via de
differentiefilosofie, in een zekere onvermijdelijkheid, in een permanente terugkeer
van het ongelukkige bewustzijn terechtkomt. Het verlangen het ongelukkige bewustzijn op te heffen is en blijft het centrale thema van Taylors denken: 'Hoewel ik
vele vragen heb, gaan zij min of meer over een vraagstuk waar ik vele jaren over aan
het peinzen ben geweest: kan onvermijdelijk verlies aanvaard worden op een manier
69 Albert Camus, De mythe van Sisyfus: Een essay over het absurde, Amsterdam 1985.
70 van der Sijde, Het literaire experiment, a.w.,268.
71
Maurice Blanchot, La part defeu, Paris 1949, 296. Vertaling ontleend aan Laurens ten Kate, De /ege
plaats. Revoltes tegen het instrumentele leven in Batailles atheologie,Kampen 1994,461.
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die tot creatief engagement leidt, in plaats van eindeloze melancholie van een nooit

te betindigen rouw?' [AR 6]
Wie alleen op Taylor zou afgaan zou de indruk kunnen krijgen dat Derrida een
denker van de oneindige disappointment is na het mislukken van het Romantischidealistische theo-esthische project door middel van de revolutie van de verbeeldingskracht, het Rijk Gods op aarde gerealiseerd te krijgen en de onsterfelijkheid te
bemachtigen. Eigenlijk komt Taylor geen streep verder dan de 'oplossing' die hij in
Erring al aandraagt, wat Leddy Karelse Taylors lachen en vrolijke 'dansen in het aan,72
gezicht van de dood' noemt, 'zonder enige hoop op reddende tegenwoordigheid.
Karelse lijkt er enige geloofwaardigheid aan toe te kennen, meer nog dan Taylor zelf
in mijn ogen. Natuurlijk moet Taylor telkens terugvallen op iets wat op een amorfati
lijkt. Deze oplossing die volgens Nietzsche voor gewone stervelingen niet is weggelegd en dus geen oplossing is, is de enige 'oplossing' die een volslagen relativist en
nihilist resteert.
Enerzij(is stelt Taylor dat een omgekeerde aanwezigheidsmetafysica zoals deze in
Erring wordt uitgewerkt, het spoor terug willen volgen dus naar een primitieve oorsprong in de lijn van de vroege Nietzsche een onmogelijkheid is. De spanning tussen
het reifle en ideele kan in een differentiedenken nooit helemaal worden verzoend omdat er altijd aandacht moet zijn voor the return ofthe repressed [AR 79, 217] Anderzij(is beschrijft hij de 'troost' van de disillusion with dist'llusion die bereikbaar zou zijn
door middel van een voorbehoudloze affirmatie van de gay hallucination Ofsulfaces,
de affirmatie dus van de postmoderne virtueel reele of hyperreele wereld, waarin de
totale zichtbaarheid en aanwezigheid regeert en waarin elk criterium om het reele van
de schijn te onderscheiden voorgoed verdwenen is. [AR 261] Dus toch weer een verzoening tussen denken en zijn! Dus toch weer een 'affirmatie' van de wereld zoals
deze is om de Un-Fug van Taylors ongelukkige bewustzijn te boven te komen.
Op dit punt is en blijft Taylor ambivalent. Enerzijds lijkt hij op zoek te blijven
naar een strategie van verzet tegen de alles vervlakkende eendimensionaliteit van
een wereld waarin de realiteit 'virtueel' is geworden. In onze virtuele wereld, meent
hij, bestaan nog steeds conflicten, niet tussen het reele en ideele, maar tussen onderling conflicterende en concurrerende symbolische netwerken. 'Political action',
meent hij daarom, must be calculated artful.' [AR 167] Anderzijds cirkelen zijn
essays rond de ervaring van cell,lathomless abyss of despair', het definitieve niets,
dat 'het zijn' en 'verzet' door en door zinloos maakt. [AR 259]
De hyper-ethische thematiek van de verantwoordelijkheid en de onuitroeibare
droom van komende gerechtigheid van Derrida is bij Taylor in elk geval ver te zoeken. Bij hem overheerst een esthetica van de eeuwige terugkeer van hetzelfde niets.
Taylor is en blijft primair een neo-Nietzscheaanse estheticistische denker die wat dit
betreft tegenover Kierkegaard, Levinas en Derrida staat. Laatstgenoemden breken
immers met het theo-esthetische laatromantische dogma dat het esthetische het eerste en laatste principe van de filosofie zou moeten zijn, terwijl Taylor stelt dat niet
het religieus/ethische, maar het esthetische 'een uitweg' moet bieden.
Taylor heeft steeds de neiging het aporetische of onbeslisbare uit de differentiefilosofie te schrijven en iedere band met een wereld 'op zich' te loochenen, waardoor de

72 Karelse , Dwalen a.w., 66.
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'actief
spanning tussen theorie en praktijk, denken en zijn, uiteindelijk verdwijnt, neen,
vernietigd' wordt.
Op dit punt verschilt hij duidelijk van Derrida, vooral weer in zijn meest recente
werk. Taylor noemt de ethisch-religieuze thematiek bij Derrida wel, maar uiteindelijk is de ethische verantwoordelijkheid voor de ander niet zijn eerste thema. De
stem die bij hem overheerst is die van Nietzsche en van een Nietzscheaans gelezen
Hegel, Heidegger en Derrida. Taylor houdt eigenlijk nog steeds niet van een aporetische filosofie in navolging van Kierkegaard en lijkt veeleer de spanningloosheid van
een trans-aporetische filosofie te zoeken.
En Als de affirmatie van de wereld zoals deze is dan een oplossing was, waarom
blijft Taylor zich dan zo negatief uitlaten over de contingentie en de tijd? De dood van
God staat bij hem voorop en de eeuwige terugkeer van 'de schadelijke, verderfelijke
(deleterious) absurditeit van de tijd.' [GG 241] Taylor beschrijft steeds de schaduwzijde van het gans andere, wat in de terminologie van Levinas het il y a heet. Men
kan zich gevoeglijk afvragen of Taylor de klap van het verlies van zijn onto-theologische oneindigheidsgeloof wel helemaal verwerkt heeft. Wellicht heeft Walter
Lowe gelijk en wordt Taylors ontevreden gemoed nog steeds 'bespookt' met een
zekere laatromantische bitterheid om de sterfelijke staat van de mens, met een min73
achting voor de factische begrenzing en gedetermineerheid van het menselijke leven.
Misschien is Taylors nihilisme van de eeuwige terugkeer van het niets wel een gefrustreerd bezitterinstinct dat zich in de eeuwigheid projecteert, een permanente opstand van het ik tegen de onvermijdelijke ontmanteling van het ik door de dood en de
heimelijke wens over de grens van de dood heen toch over zichzelf te kunnen beschikken. Zo'n onsterfelijkheidgeloofheeft niets met de gelovige aanvaarding van de menselijke eindigheid te maken, omdat het christelijk geloof in de opstanding en onsterfelijkheid geen geloof is in 'hierna hetzelfde nog eens een keer is', maar een breuk met
dit leven inhoudt en te maken heeft met geloof in een 'doorbraak' van iets anders en
onvoorstelbaars buiten wat anticipeerbaar is.74
En hoe zit dit bij Derrida? Dat is een eindigheidfilosoof Maar hoe 'plaatst' hij de
menselijke eindigheid? Niet als iets tragisch! En niet als iets waarom men vrolijk zou
moeten dansen, al is humor hem niet vreemd. In Donner la mort spreekt Derrida over
een samenhang tussen eindigheid of sterfelijkheid en verant,voordelgkheid die beiden
een verhouding behelzen tot een onoverkomelijke grenslgn, een mysterium tremendum. Hij schrijft: 'Verantwoordelijkheid te ervaren op grond van (depuis) de gegeven
wet, zijn absolute bijzonderheid (singularte) te ervaren en zijn eigen dood onder ogen
zien (apprdhender sa propre morO: dat is dezelfde ervaring; de dood is inderdaad iets,
wat niemand in mijn plaats kan ondergaan noch aangaan. (..) Op grond van de dood
als plek van mijn onvervangbaarheid, dat wil zeggen van mijn bijzonderheid, voel ik
me geroepen tot mijn verantwoordelijkheid. In die zin is alleen de sterveling verantwoordelijk.' [DM 45]

73 Lowe, The Bitterness of Cain, a.w., 109-121.
74 Wat de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven zou kunnen betekenen

juist als kritiek op en
vele
moderne theologen
wordt
door
oneindigheidsgeloof
Hegeliaanse
weerlegging van
gethematiseerd. Zie bijvoorbeeld Hans Kong, Chnsten zijn, Hilversum 1976, 311423. Een bondige
samenvatting van deze theologische kritiek op het Hegeliaanse oneindigheidsgeloof vindt men in Andrt
Zegveld, Tot vreheid bestemd spiritualiteit en geloofsbelUdenis, Baarn 1994, 133-151, 207-219.
het
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Rico Sneller becommentarieert deze passage zo: 'Alleen een sterveling is verantwoordelijk, aldus Derrida, omdat iemand alleen in de eigen onontkoombaarheid van
de eigen dood een individu is en verantwoordelijkheid op zich kan nemen. Een volstrekt oneindig wezen is onbepaald, onbeperkt, onbegrensd en kan niet voor zichzelf
instaan. Derrida exploreert hier de meerzinnigheid van het Franse rdpondre. "Verantwoordelijkheid", responsabilitd, veronderstelt immers zowel een "antwoorden op",
npondre 8, als een "instaan voor", rdpondre de. Ik ben verantwoordelijk als eindig
wezen, als een wezen dat zich verhoudt tot de grens vanwaar het gebod tot mij wordt
gericht.'75

Sterfelijkheid is bij Derrida in elk geval geen permanente ontevredenheid opleverende grootheid. Woorden als God, de dood en de wet of het gebod, die bij hem
grensbegrippen zijn en in feite vlakbij elkaar liggen, houden bij hem niet 66n of
andere massieve 'dood van God' in maar de 'dood' in van een Godvoorstelling die
Taylor kennelijk steeds als de enig mogelijke Godsvoorstelling wordt beschouwd:
de Godsvoorstelling die niet meer is dan een megalomane eindigheidontkenning,
van de Godsvoorstelling die een uitvergroting is van het menselijke verlangen het
middelpunt van de wereld te zijn en God voorspelbaar te maken. Steeds keert Derri-

da zich tegen de God van de (Hegeliaanse) onto-theolo-gie, niet om de dood van
God te verkondigen, maar om het woord God opnieuw in te schrijven aan de grens
van het zegbare, aan de grens van de taal in de stilte tussen de woorden.
Waarin verschilt Taylors ongelukkige versie van differentiefilosofie nog meer
van het denken van Derrida zelf? Het antwoord ligt in het verlengde van het feit dat
zijn door Nietzsches leer van de eeuwige wederkeer ingegeven ongeloof hem telkens gebiedt de deur naar de toekomst dicht te gooien.76 Er is lan thema dat bij
75 Sneller, Het Woord is schrift geworden, a.w., 379-380. Over de betekenisnabijheid van de woorden
God en dood bij Derrida zie 373-377.
76 Daarom doet de poging van Leddy Karelse om Taylors persisterende nihilisme, want daarom gaat het
hier volgens mij, te verzoenen met nota bene Karl Barth, de theoloog bij uitstek van de hartstocht van
het geloof en van de enkel en alleen door Christus om niet gegeven verlossing, mij nogal geforceerd
aan. Taylor is en blijft, zoals uit zijn recentere werk blijkt, een van zijn oneindigheidsgeloof gevallen
Hegeliaan/Nietzscheaan, die de 'lege plek' en 'de wond openhouden' waarover Karelse spreekt,
alsmede de hartstocht van het geloof in de lijn van Kierkegaard en Derrida, in wezen zeer ambigu of
eigenlijk nict waardeert. Karelse ziet over het hoofd dat het denken van Taylor in een nihilistische
impasse gevangen blijft omdat 'het dansen voor het aangezicht van de dood' dat door Karelse als
Taylors 'oplossing' wordt gezien, geen laatste oplossing is voor alle leed en lijden, maar in de ogen van
Dcrrida juist een probleem stelt dat alleen 'overwonnen' kan worden met een je ne sais pas, U faut
croire. Dat is wat anders dan het 'opgeven van de hoop op verlossing' waarnaar Karelse verwijst en
waarmee Taylor in mijn ogen steeds tegen de haTtstocht van het geloof beslist. Een keuze die hem in
mijn ogen juist lijnrecht tegenover Barth, Kierkegaard en Derrida plaatst. Wat is een religie zonder
hoop? Is het Karelse ontgaan dat Taylor in HWing (1997) zijn rehabilitatie van Kierkegaards ethisch

religieuze kritiek op het estheticisme uit Disfiguring (1992) nagenoeg weer ongedaan maakt en precies
het 'postmodernisme van het beeld' omannt dat hij eerst verwierp? Alleen Taylors 'denken van de
grens' of'het gans andere' uit zijn diff'erentiefilosofische periode kan inderdaad vergeleken worden met
het denken van Kierkegaard, Barth en Derrida. Maar gelijkenis betekent nog geen identiteit. In de
context van Taylors werk resulteert de ervaring van het 'gans andere' in een persisterend nihilisme,
ongeloof en een neo-Nietzscheaans wereldbeeld waarin God dood is. In de context van de theologie
van Kierkegaard, Karl Barth en de radicaal ontledigde 'religie zonder religie' van Derrida is de
thematiek van het 'gans andere' of 'onmogelijke' de aanzet tot geloof waarin de 'hoop' allerminst
wordt 'opgegeven'. Bovendien, als in het spoor, niet van Taylor maar van Derrida, een terugkeer van
God plaatsvindt, dan gaat het veeleer om een van elke dogmatische invulling ontdane 'God' ' waarbij
nog enige harde noten moeten worden gekraakt over Barths christocentrisme. Wellicht past de
terugkeer van God in de differentiefilosofie net zo goed, of net zo slecht, bij een 'open wijsgerige
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Kierkegaard en Derrida een cruciale rol vervult, dat onlosmakelijk met de hartstocht
van het geloof verbonden is, maar dat bij Taylor nauwelijks aan de orde is: het thema van de belofte.
In een commentaar op Derrida's eigen tekst over het 'denegeren', Comment ne
pas parler - Dinigations, merkt Rico Sneller op dat Derrida niet alleen over lot,
geworpenheid, doem en fatalisme spreekt van oils in de wereld zijn en in de taal,
maar ook over een spreekgebod, een orde(r), waarmee tegelijk ook een belofte gegeven is: 'Ik kan mij niet aan de verwijzingssamenhang, aan de context, aan 'Medusa'
ontrekken', schrijft Sneller. Maar is dat alleen Inaar tragisch? Nee, want altijd was er
al, niet zozeer het lot, als wel het gebod om te spreken. 'Altijd al was er de belofte
,77
van het spreken, de belofte in het spreken, de belofte door het spreken heen.
Sneller geeft dit citaat van Derrida: 'Waarom kan ik niet vermijden te spreken,
dan alleen vanwege het feit dat een belofte mij heeft verplicht, nog v66r ik begin om
ook maar het minste betoog te houden? Als ik dus over de belofte spreek, dan kan ik
daartegenover geen enkele metatalige distantie in acht nemen. Het betoog over de
belofte is tevoren een belofte: in de belofte. Ik zal dus niet spreken over deze of gene
belofte, maar over die belofte die even noodzakelijk als onmogelijk is, ons met haar
spoor bij het taalgebruik inschrijft - v66r het taalgebruik. Zodra ik mijn mond open,
heb ik beloofd, of liever, eerder heeft de belofte het ik gegrepen dat belooft te spreken tot de ander, iets te zeggen, in woorden te beweren of te bevestigen minstens
dit, op de uiterste grens: dat men zou moeten zwijgen, en verzwijgen wat men niet
kan zeggen. Men kon het tevoren al weten. Deze belofte is ouder dan ik.' [PS 547
-

HS 41]
Deze met de taal gegeven belofte was er altijd al. 'De taal is zonder oils, in oils en
v66r ons begonnen. Dit is wat de theologie God noemt en men moet, men zal hebben moeten spreken. Dit "men moet" is tegelijk het spoor van een onloochenbare
noodzaak (..) en van een voorbij bevel. Altijd al voorbij, dus zonder voorbij heden.
(..) Als afkomstig uit het verleden, als taal v66r de taal, als verleden dat nog nooit
tegenwoordig is geweest en dus onheuglijk blijft, lijkt dit "men moet" dus te verwijzen naar het gebeuren van een gebod of van een belofte, dat niet behoort tot wat men
doorgaans geschiedenis noemt, het spreken van de geschiedenis of de geschiedenis
van het spreken.' [PS 551 HS 60] In dit citaat keert de paradoxale tijdsopvatting
terug, waarop Talyor zich geregeld beroept. Maar anders dan bij Taylor zijn God,
gebod, en belofte, bij Derrida niet 'afgeschaft' of 'non-existent' verklaard. Zij zijn

theologie' van het natuurlijke Godsverlangen bijvoorbeeld in de lijn van Karl Rahner, waarin de
essentialistische oppositie tussen de 'analogia entis' en de 'analogia fidei' waarop Karelse zich met
Barth beroept, wordt gerelativeerd (misschien zelfs 'gedeconstrueerd') en waarin net zo goed kritiek
wordt geleverd op de neiging God beschikbaar, een pr sence pleine, te maken. Ik zeg niet dat Rahner
aan Derrida's metafysicakritiek zou ontsnappen, maar ik bestrijd de snelle identificatie van Derrida (of
zelfs Taylor) met Barth op grond van louter cen 'formele analogie', op grond van alleen maar het feit
dat er sprake is van een discours waarin het 'gans andere' een centrale rol vervult. Op dat thema heeft
Barth allerminst het 'alleenrecht'. Zie voor de mogelijkheid van een niet-Barthiaanse leeswijze van
Derrida's differentiefilosofie Michael Scanlon, A Deconstruction of Religion. On Derrida and Rahner,
in GG 223-228. Zie ook mijn schets van Caputo's interpretatie van Derrida in paragraaf 5.3 van deze
studie. De opvattingen die ik hier bekritiseer, worden door Karelse samengevat in Dwalen, a.w., 112129.
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bij hem niet van de orde van de volledige presentie of van de volkomen Hegeliaanse
herinnering.
Taylor heeft zelf ook een artikel geschreven over Comment ne pas parlerDdndgations onder de titel nO nOt nO, waarin hij ingaat op het thema belofte in het
denken van Derrida. Daarover schrijft Taylor: 'De belofte is onvermijdbaar en onmogelijk. Spreken is beloven en toch is de belofte nimmer present; zij vindt nooit
plaats, maar is altijd al gebeurd of staat altijd op het punt te gebeuren. De plaats van
de belofte is niet het hier en haar tijd is niet het nu.' [NO 41] Hij heeft gelijlg ook de
belofte heeft bij Derrida een niet-tegenwoordig aporetisch karakter, maar dan nog
blijft deconstructie een verschijnsel dat voortkomt uit 'een zekere ervaring van de
belofte' zonder de dogmatiek van enig particulier geloof.78 Ook als de 'plaats' van
de belofte een 'niet-plaats' is, die geen 'hier en nu' kan zijn, kan hier en nu toch nog
wel een blijvende werking of roeping van de belofte uitgaan? Wat zou dat trouwens
zijn, een belofte die present -lees gerealiseerd- is? Is dat nog een belofte?
Taylor noemt het thema van de belofte bij Derrida wel, maar lijkt zelf niet te geloven in een 'plaats' van de belofte die nooit het hier en nu kan zijn. Hoe verhoudt
Derrida's thematiek van de belofte zich tot Taylors: 77:e door is closed, closed
thightly? Antwoord: Derrida en Taylor staan hier lijnrecht tegenover elkaar. Kierkegaard en Derrida gooien niet de deur van de toekomst van het geloof dicht, maar van
het megalomane maakbaarheidsgeloof, terwijl Taylor niet echt in iets Anders kan
geloven.
We zien hier dezelfde ambiguiteit die we aantroffen bij Taylors interpretatie van
Derrida's nooit hier en nu gegeven en gerealiseerde rechtvaardigheid, eveneens een
kind van de belofte. De grootste kwelling van Sisyfus is niet 66ns zijn zinloze zware
arbeid, maar vooral zijn gevoel dat er geen hoop meer is, dat de toekomst niets anders, niets verrassends meer kan brengen. Taylors amorfati, zijn herhaalde pogingen
het we never have time because time always has us te affirmeren, probeert weliswaar
'ja' te zeggen op de de flux van tijd, even if tomorrow never comes, maar mist het
'oermystieke ja' op toekomst van Derrida en van Kierkegaard. [AR 256] En wat zou
dit 'ja' van Kierkegaard en Derrida anders kunnen betekenen dan een verwachten
van en zich openstellen voor een a-venir, voor het tout autre als het 'ongelooflijke'
of 'onmogelijke' van een toekomst die geen vicieuze cirkel is, maar op zijn minst
komende zaken openhoudt?
5.3 DERDE HERHALING VAN KIERKEGAARD DOOR JOHN D CAPUTO

Daarmee heb ik al een overgang gemaakt naar een andere Derrida-interpretatie, die
van John D. Caputo, waarin precies deze openheid naar de toekomst het centrale
uitgangspunt is. Wanneer we zijn boek The Prayers and Tears of Jaques Demda.
Religion without Religion openslaan, treffen we een introductie aan van Derrida
waarin vertrouwde elementen staan, die we ook bij Taylor tegenkomen, maar waarin
duidelijk andere accenten worden gelegd. Wat onmiddellijk opvalt is dat de term
'het onmogelijke' bij hem niet zozeer te maken heeft met een betreurenswaardige
'noodzakelijke verwikkeling in het onmogelijke', zoals Taylor stelt, maar met juist
een verlangen naar het onmogelijke:
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Derrida, stelt Caputo, verwijzend naar een opvallende sterk autobiografische tekst
van Derri(la, waarin hij over de besnijdenis, de dood van zijn moeder en over de
gebeden en tranen van zijn landgenoot Augustinus schrijft,79 is zijn hele leven bezig
geweest met "hopen, smachten, dromen" voor de aankomst van het "gans andere",
tout autre, met bidden en huilen om, wachten op en verlangen naar, roepen om en
geroepen worden door iets wat komt. Dag en nacht heeft Derrida gedroomd van en
gewacht op, niet het mogelijke, niet op het eeuwige, maar het onmogelijke.' [PT
xviii] En in een voemoot merkt Caputo op dat hier 66n van de vele kruispunten (intersections) ligt tussen Derrida en Kierkegaard en/of zijn pseudoniemen, zoals Johannes de Silentio, 'die een eulogie bezorgt op vader Abraham; het mogelijke is het
esthetische; het eeuwige is het rationele; het onmogelijke is het ethisch-religieuze.'

[TP xviii/340 noot 4]
5.3.1 Een tot God schrijvende Marraan

Vooraf zij nog eens opgemerkt: Caputo pretendeert niet dd sleutel tot het denken van
Derrida gevonden te hebben, maar geeft toe dat het, eigenlijk net zoals bij Taylor,
om een eigen interpretatie gaat, waarin, zoals Richard Kearney terecht stelt, Derrida
'af en toe ingeschreven lijkt te worden in de specifieke joodse en christelijke traditie.'m Dat staat wellicht op gespannen voet met het inzicht dat Caputo zelf overigens
herhaaldelijk te berde brengt, namelijk dat Derrida een 'niet dogmatische doublure'
geeft van de religie en zich als filosoof ver verwijderd houdt van elke gebondenheid
aan een concrete traditie.
Caputo is het desondanks met Taylor eens dat het denken van Derrida ethischreligieuze trekken heeft, waarin Kierkegaardiaanse thema's herhaald worden, zij het
dat hij aanzienlijk gereserveerder omgaat met wat Taylor 'de dood van God' noemt
en zich distantieert van het nihilistische relativisme, neen, eigenlijk vooral het afgesloten wereldbeeld, het ongeloof van Taylor. Wanneer God dood wordt verklaard is
het wijs om te vragen welke God precies dood wordt verklaard. Gaat het om de God
van de (Hegeliaanse) onto-theo-logie en de megalomane menselijke onsterfelijkheidsaspiraties die daar bij horen? De ondergang van deze Godsvoorstelling krijgt
van Caputo zijn zegen.
Waarom? De onto-theo-teleo-logische manier om God ter sprake te brengen is
niet de enig mogelijke. Geloof in God is niet hetzelfde als geloof in een prdsence
pleine zonder diffdrance, een 'transcendentaal betekende'. [TP 14-15] Niet alle theologie -liefst niet zelfs- hoeft aanwezigheidsmetafysica te zijn. En dat is nog maar
66n van de behartenswaardige zaken die theologen volgens Caputo van Derrida
kunnen leren.
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Jacques Derrida, Jacques Derrida, Paris 1991. Deze tekst staat in de ondermarge bij de tekst van
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Caputo's Demda-interpretatie is gebaseerd op twee centrale uitgangspunten: (1)
er speelt bij Derrida een 'crypto-judaistisch' profetisch en messiaans motief en (2)
men kan zijn werk interpreteren als een discours dat zich niet tegen God richt, maar
juist t6t God.
Naar dit 'crypto-judaistisch' motiefbij Derrida heb ik reeds kort verwezen toen ik
aan het slot van het vorige hoofdstuk opmerkte dat Derrida in Glas de 'ongewenste
eigenschappen' die Hegel aan de Jood toeschrijft, transformeert tot eigenschappen
van ons allemaal: wij worden allemaal gekenmerkt door een fundamentele gebrokenheid, een zekere 'besnedenheid', een 'onteigend zijn' en een 'een oorspronkelijke vervreemding.' De aanduiding 'crypto-judaistisch' moet dan verstaan worden in
de zin dat wij allemaal dragers zijn van een onheuglijk geheim, een onbeheersbare
alteriteit, die zich nooit in eigen of eigenlijke gedaante toont en die dus ook elke
definieerbaarheid en lokaliseerbaarheid tart. Ook de naam 'joods' in eigenlijke zin
ontsnapt er aan. Jood is bij Derrida een synoniem voor het vreemdeling zijn, het
ontbreken van een wezenskern. In een opstel over de dichter Celan schrijft hij: 'Celan herinnert ons eraan dat er geen joodse eigenheid is. (..) De jood is ook de ander,
ik en de ander. Ik ben jood wanneer ik zeg: de jood is de ander die geen wezen heeft,
die niets eigens heeft of wiens eigen wezen daarin bestaat dat niet te hebben. ,81
82
Derrida gebruikt ook de figuur van de Marraan om onze structurele Enteignis,
ons tijdelijke gastverblij f op vreemde bodem die de onze niet is, te benoemen. Marranen waren Spaanse en Portugese Joden die met geweld tot het katholicisme werden bekeerd. De Marranen -het woord is afgeleid van het Spaanse woord voor varken, van het Joodse verbod om varkensvlees te eten -praktiseerden het joodse geloof
in het geheim Derrida schrijft: 'Laat ons figuurlijk een Marraan noemen, diegene
die trouw blijft aan een geheim dat hij niet gekozen heeft, juist daar waar hij woont,
bij de bewoner of de bezetter, bij de eerste of en de tweede aankomer, juist daar
waar hij verblijft zonder nee te zeggen maar evenmin zonder zich te identificeren
met een toebehoren aan, wel, in de nacht zonder tegendeel waarin de radicale afwezigheid van enige historische getuige hem vasthoudt, in de overheersende cultuur die
per definitie over een kalender beschikt, hoedt dit geheim de Marraan nog v66r
83
Het 'geheim' waarvan hier sprake is vooral ook het geheim dat
hijzelf het hoedt.
wij eindige stervelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning geen geprivilegieerde
toegang hebben tot enig gekapitaliseerd Know-It-All Geheim De Marraan staat voor
'het crypto-judaYstische en het crypto-X in het algemeen'84 wat Derrida tot de uitspraak brengt: 'Marranen zijn we, of we het willen of niet, of we het weten of
,

,85

niet.

In Circonfession belijdt Derrida dat hij zelf een soort 'Marraan is van de Franse
katholieke cultuur', Marranen die niet langer zeggen dat zij joods zijn, zelfs niet
81 Jacques Derrida, Schibboleth -

pour Paul Celan, Paris 1986, 90. Nederlandse vertaling, Sjibbolet,
Leuven/Apeldoorn, 1992. Zie voor een schets van Derrida's leeswijze van Celan: Van der Sijde, Het
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Dat gebeurt in de context van een kritisch commentaar van Derrida op Heidegger die de dood als meest
eigenlijke ervaring van het Dasein probeert te denken, hetgeen door Derrida gepareerd wordt met de
stelling dat de dood wezenlijk onteigenend is. Daarover Sneller, Het Woord is schrift geworden, a.w.,
260.
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meer in het geheim van hun harten.86 ,Derrida' schrijft John D. Caputo, 'van wie de
familie in de negentiende eeuw vanuit Spanje naar Algerije trok, beschrijft zichzelf
als een Marraan, innerlijk een Jood maar van buiten in de Franse Katholieke cultuur
van Algerije gezogen, christelijk-Latijn-Frans sprekend.' [TP 304] Maar wanneer
Derrida stelt dat hij een Marraan is, meent Caputo, is hij net niet helemaal in het
geheim joods, ook niet van binnen. Hij is tegelijk niet joods en net niet niet-joods,
zoals hij ook geen christen is, maar ook net niet helemaal vrij van het christendog

zoals hij noch een Algerijn is, noch geen Algerijn is, noch een Europeaan, noch een
niet-Europeaan, noch een Amerikaan, noch geen Amerikaan, waar hij nochtans een
beroemdheid is.
Caputo associeert Derrida steeds met een wonderlijke principieel oneigenlijke
'mengvorm' of 'niet-status' dan wet 'tussen-in-status', een vreemdsoortige 'Dionysische rabbi' verdwaald tussen allerhande eigenlijke 'identiteiten.' Derrida heeft,
stelt Caputo, geen eigen plek, geen eigen thuis, zelfs geen eigen taal. Hij heeft/heeft
niet twee talen. Hebreeuws kan hij niet lezen -als jongen deed hij alsof - en het van
het Latijn afgeleide Frans is nooit Derrida's eigen taal kunnen worden, hoewel hij
het voortdurend spreekt en schrijft. Geen wonder dat de moeilijk toegankelijke geschriften van Derrida in zekere zin rond de ervaring van een blijvende 'onleesbaarheid' cirkelen. [TP 305]
En precies vanuit deze 'Marraanse conditie', meent Caputo, schrijft Derrida altijd
enigszins oneigenlijk en ontoegankelijk tot een altijd enigszins oneigenlijk en ontoegankelijk blijvende God, die, zoals een vers van de Thora, steeds om interpretatie,
steeds om ontcijfering blijft vragen. In Circonfession belijdt Derrida dat hij een
godsdienst heeft 'waarvan niemand iets begrijpt, mijn moeder ook niet, die kort
geleden aan derden vroeg, aangezien ze mij er niet over durfde aan te spreken, of ik
nog in God geloofde.' Hij zegt er dit over: 'Ze moest weten dat de continuiteit van
God in mijn leven zich met andere namen laat noemen, zodat ik terecht voor een
atheYst doorga, aangezien de alomtegenwoordigheid voor mij van wat ik God noem
in mijn geabsolveerde, absoluut private taal noch die van een ooggetuige is, noch die
van een stem die iets anders doet dan mij aan te spreken om niets te zeggen, noch
een transcendente wet of een immanente sjechina, deze vrouwelijke figuur van een
Jahweh die mij zo vreemd en zo vertrouwd blijft, maar van een geheim waarvan ik
,87
ben uitgesloten.
Dit geheim, stelt Caputo, is een geheim, 'dat alles wat hij schrijft en doet penetreert en overvloeit'. Het is geen verborgen magnum mysterium, naar eerder het
geheim dat er geen groot Geheim is. 'Maar wees er zeker van, dit is geen oorzaak
van wanhoop bij Derrida, maar veeleer een bron van passie, van wat hij elders la
passion du non-savoir noemt, de passie die opkomt met niet-weten, met nietwaarheid, die het spel van het oneindige interpreteren niet veroordeelt, maar verwelkomt.'88 Het gaat om een geheim dat raadselachtig blijft, dat om ontcijfering vraagt,
maar waarvan elke nieuwe interpretatie opnieuw weer raadselachtig zal worden.
Gods komen circuleert bij Derrida tussen de onuitspreekbaarheden (unavowables)
en behoort tot de zaken die niet simpelweg beleden kunnen worden, omdat we nooit
86
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precies weten aan wie en aan wat we belijden als we de naam van God aanroepen.
'Als je bidt, zeg "abba", vader of moeder, wat is je naam?' [TP 291]
En omdat Derrida op deze grens van de taal steeds het woord God laat vallen,
omdat God een grensbegrip is, een gebeuren of aankomst (dvdnement) dat niet zozeer 'is' maar wat 'komt', blijkt dat Derrida een religie heeft, een bepaalde religie,
zijn eigen religie, 'waarin hij voortdurend tot God spreekt.' [TP xviii]
Caputo schrijft: 'De vraag is niet of er sprake is van een d€sir de Dieu, een passie
voor God, bij Jacques Derrida. Wie zou daaraan kunnen twijfelen? (..) De vraag is
veeleer deze, die door zijn landgenoot Sint Augustinus werd gesteld: "Wat heb ik
dan lief als ik zeg dat ik mijn God liefheb?" Op de grondeloze grond van deze
prachtige en bodemloze vraag, quid ergo amo, cum deum meum amo, - een vraag
die net zozeer een verlangen, hoop en een gebed inhoudt dan een vraag - is Derrida's
leven en werk een uitgebreid commentaar. "Kan ik iets anders doen dan deze zin
van SA (Sint Augustinus)E in mijn taal vertalen",schrijft hij, "de verandering van

betekenis en van referentie die zich tot het meum keert? "' 91 [Tp xxii]
Daarbij moet men volgens Caputo bedenken dat het woord theologie een objectiverende klank heeft voor Derrida, voor iets totaliserends, dogmatisch staat, wat
Derrida met machtige instituties verbindt. In zijn 'religie zonder theologie' gaat het
om een belijden, bidden, verlangen naar een Dieu sans l'are, en dat is niet de God

van de institutionele theologie. Voor Derrida is God geen object maar een geadresseerde, geen theologisch op te helderen kwestie, maar iets inders, iets waartoe men
eer bidt en waarnaar men uitziet. God is bij Derrida niet allereerst aan het kennen
gegeven, maar aan de hartstocht. God is 'noch een hem, noch een haar, noch een het,
maar een "jij" (tu).' [TP 289] En God is bij Derrida steeds ook een blijvende vraag
en een geheim dat raadselachtig blij ft waardoor de vraag "Wat heb ik dan lief als ik
zeg dat ik mijn God liefheb?" steeds herhaald wordt.

5.3.2 Caputo versus de 'Nietzscheaanse deconstructors'

Derrida's deconstructiefilosofie is volgens Caputo weliswaar geen religie in de courante zin van dat woord, maar 'gestructureerd als een religie'. Hij schrijft:
'Deconstructie blijkt dus niet de laatste spijker te zijn aan de doodskist van de
oude God. maar veeleer een affirmatie van het religieuze, niet de egalisering, maar
de herhaling van het religieuze, en dit terwij 1 Derrida "terecht voor een atheist" kan
doorgaan. Zeker, in de deconstructie wordt de herhaling van de religie tot stand
gebracht "zonder referentie aan de religie als institutioneel dogma," zonder verwikkeld te raken in 66n of ander "artikel van het geloof," zonder "geijkte theologische
thema's," terwijl een niet-dogmatische doublure aangeboden wordt van het dogma
(..) een denken dat de mogelijkheid van religie "herhaalt" zonder religie. Deconstructie is gestructureerd als een religie zonder religie, dat is haar manier om verlicht
over de Verlichting te zijn, om door de met de moderniteit voortgebrachte kritiek
heen te gaan. Deconstructie begrenst het dogmatisme, autoritarisme, fundamentalisme en het geweld van wat Derrida de concrete "messianismen" noemt, om de weg
s9
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te bereiden naar een nieuwe Verlichting, die een herhaling ensceneert van de structuur van het religieuze, de structuur van de hoop en gastvrijheid, van een "messianistisch" geloof in de komst van nog uitstaande gerechtigheid, wat het goed (stu is
waarvan de deconstructie droomt. Deconstructie is gestructureerd als een religie
(wat haar verdacht maakt voor de secularisten) zonder religie (wat haar verdacht
maakt voor de gelovigen van de religies van het Boek, de religie met religie).' [GG
4]

In dit citaat is de kern gegeven van het interpretatiekader van waaruit Caputo het
denken van Derrida benadert. Er wordt hier een ander beeld geschetst dan wat we
van Taylor gewend zijn. Op zijn manier is Caputo altijd 'een roepende in de woestijn' geweest omdat hij, t(idens de 'deconstructivistische Nietzsche-hype' in de Verenigde Staten met Derrida als middelpunt - zie Erring reeds waarschuwde dat het
Derrida niet om een Nietzscheaans 'nihilisme' en 'relativisme' gaat.u Caputo polemiseert graag en enthousiast met de 'Nietzscheaanse deconstructors'. Hij schrijft:
'Deconstructie moest het werk afmaken dat begonnen was bij de negentiendeeeuwse critici van de religie die, vanwege hun geloof in de wetenschap en objectivisme, zich nog steeds aan een ascetisch ideaal hielden, een "transcendentaal betekende", dat toeliet dat de plaats van "God", het centrum, simpelweg opgevuld kon
worden door een andere bezetter, waardoor opnieuw een centrum kon ontstaan rond
de wetenschap en de mens. Maar vandaag spreekt Derrida over "mijn religie waarover niemand iets weet", over een gemiste kans dit naar waarde te schatten, wat
betekent dat hij "minder en minder goed gelezen is" de afgelopen twintig jaar.93 Tot
schrik van de seculariserende deconstructors heeft het notoire "vrije spel der betekenaars", dat ons bevrijdt van de kluister van het transcendentaal betekende, en het
fameuze gezegde "er is niets buiten de tekst", dat een Dionysische dans op gang
brengt op het graf van de oude God, de vorm aangenomen van een kenose van het
geloof Het uitstel van de presentie blijkt een messiaans wachten en verwachten te

impliceren en de deconstructie van de presentie blijkt niet de ontkenning van de
aanwezigheid van God te zijn, maar een kritiek op de idolen van de presentie, wat
op zijn minst net zoveel heeft uit te staan met Mozes' klacht over Aaron dan met
Nietzsche. Het is afgoderij om te denken dat iets presents het tout autre kan belichamen dan wel te claimen dat iets er de zichtbare vorm van is in de geschiedenis,
de onmiddellijkheid en actualisering van het onmogelijke, v66r de komst waarvan
de deconstructie, net als Augustinus, met zijn betraande ogen, altijd bidt en weent.'
[GG 5]
Het is alsof Caputo in zulke teksten voortdurend tegen met name Taylor polemiseert, met zozeer tegen zijn werk uit zijn differentiefilosofische periode, maar vooral
tegen Erring. Deconstructie heeft, stelt Caputo, niets te maken met theologische

zelf-mystificatie ontraadselen en de theologen duidelijk en wetenschappelijk laten
zien, dat zij hun hersenspinsels kunnen laten varen, 'zodat zij eindelijk eens gaan
inzien dat wat zij eigenlijk bedoelden met God de Mens is (Feuerbach) en wat zij
eigenlijk steeds gewenst hebben hun marna was (Freud), of zelfs, mirabile dictu,
diffdrance zelf, sainte dcriture (de opmerkelijke Mark Taylor, wiens werk ik diep
bewonder, maar die dwalend de plank mis sloeg (who errantly missed the mark) "in
91 John D.Caputo, Radical Hermeneutics: Repetition, Deconstruction and the Hermeneutic Project,
93

Bloomington 1987.
Caputo citeert hier enkele zinnen uit Derrida, Circonfession, a.w., 145-146.
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het begin", in zijn eerste belangrijke uiteenzetting met Derrida in Erring.' [TP 4]
Elders schrijft hij: 'Erring blijft niet op de slash van het onbeslisbare, maar maakt
een reductionistische beslissing tegen God, waardoor de ambiguiteit van een heuse
a/theologie gereduceerd wordt en dijRrance tegen God wordt gekeerd. Maar deze
uitvoering van de deconstructie wordt ongedaan gemaakt door de deconstructie zelf;
die zo'n afsluiting weigert, zulke uitsluitingen en zulke schoonveegoperaties.' [TP
14]

Toch bestaan er, zoals ik reeds opgemerkt heb, ook grote overeenkomsten tussen
Caputo en Talyor, met name op het gebied van hun beider schatplichtigheid aan
Kierkegaard. In de inleiding van The Prayers and Tears of Jacques Derrida staat
een zin die net zo goed uit 66n van Taylors geschriften zou kunnen stammen: 'De
ultieme passie van het denken, zegt Johannes de Silentio, "is iets ontdekken wat het
denken niet kan denken, iets onmogelijks, iets wat de grens vormt van het denken en
verlangen, iets paradoxaals".' [TP xx]
Bij Caputo echter leidt dit herhaalde inschrijven van de grens van de taal, niet tot

dissatisfaction of disappointment, maar net als bij Kierkegaard tot de verlossing van
het Godverlangen binnen de reeel bestaande religies (van het boek) uit de onto-theologische drang het onbekende steeds tot het reeds bekende, reeds anticipeerbare en
reeds maakbare te willen herleiden. Caputo's met behulp van Kierkegaard en Derrida geYnterpreteerde geloof is een geloof waarin Jungels 'mantra' Gottes Sein ist im
Kommen geldt. 'Deconstructie is een manier om het geloof aan-komend (advenditlly) te laten functioneren, met een verhoogde zin voor wat komt (advent) en de
gebeurtenis (event), verblijdt door het goede nieuws van de alteriteit waardoor we
altijd en altijd al geroepen zijn. Buitendien is deconstructie ze(feenvorm van geloof,
het geloof van het viens, een hoop op wat komt, een geloof dat zegt dat we altijd
enigszins blind zijn en dat het noodzakelijk is dat we geloven. U faut croire.' gp
18]

Op zijn minst, stelt Caputo, is het geloof waarvoor Derrida pleit, geloof in de toekomst. Hij citeert daarbij Derrida's boek over Freud, Mal d'archive, waarin een door
Yosef Hayim Yerushalmi gestelde kwestie aan de orde is of de psychoanalyse een
joodse wetenschap is. 'Wanneer psychoanalyse joods is zonder jodendom, zelfs
zonder God, vormt niet Freuds atheYsme een obstakel voor deze hypothese, stelt
Yerushalmi, maar eerder "zijn afsluiting van de toekomst, "zijn "wanhoop," zijn
"non-toekornst." "Joodsheid komt hier neer", becommentarieert Derrida, "op haar
minimale essentie (..) op openheid voor de toekomst." Als dat zo is, is deconstructie
dan niet erg joods, ofschoon zonder God?"4 [TP xx]
We zetten et Taylors disappointment tegenover: Nothing ever makes a dijference.

Nothing. When nothing makes a difference, everything becomes pointless, and this
pointlessness. this loss of the point is what is so terribly disappointing. At least for a
while. [AR 255] Berusting met de zinloosheid, exact ongeloof in de toekomst, 'liefde' voor en overgave aan de ultieme onverschilligheid binnen de eeuwige terugkeer
van het van alle zin, doel en richting verstoken zijn, daar lijkt het hem om te gaan:
de passie van het geloof in het onmogelijke, waar Caputo over spreekt, kun je bij
hem niet echt terugvinden.95 Daarom kun je van Taylors levensovertuiging niet veel
94 Jacques Derrida, Mal d'archive: Une impression freudienne, Paris 1995,79.
95
Taylor speelt in zijn recente essays met het woord 'liefde', die met 'gelatenheid', 'indifferentie' (no
matter what) en 'laten gaan' wordt geassocieerd. Toch heb de indruk dat het hier opnieuw om een
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meer maken dan wat het is: een estheticistisch nihilisme, 'van het Latijnse woord
nihil, "niets".'96
Wat zit daar achter? Een forse interpretatiedivergentie in elk geval tussen wat het
pas bij Blanchot betekent in Taylors ogen en in Caputo's uitleg daarvan. Caputo
schrijft: 'Deconstructie is een passie voor transgressie, een passie de horizonnen van
het mogelijke te overschrijden, wat Derrida, in navolging van Blanchot, de passie
van het pas, de pas (stap) van de passie noemt.' [TP xix] Onder andere dankzij
Blanchot (of bepaalde fragmenten bij Blanchot) stelt Caputo, is er in het werk van
Derrida een zekere apocalyptischs-messiaanse toon, zonder messianisme en apocalyptiek, gaan klinken. Caputo verwijst daarbij naar de door Taylor vaak geciteerde
tekst van Blanchot Le pas au-dehi. [TP 77]
Hij zegt daarover: 'Het is van belang in te zien dat deze stap (pas) niet alleen een
(in)stap is in een Nietzscheaanse dans, maar (ook) een dans rond een absoluut geheim (..) Derrida's 'danspas' danst 'in antwoord op een quasi-Levinasiaanse roep
van de ander, de roep om iets anders (..).' [MR 148] De danspas van Derrida heeft
voor Caputo niet alleen een quasi-Levinasiaanse karakter, maar evengoed quasiNietzscheaanse eigenschappen. De dans*as/stap van Derrida vindt plaats, waar
geen plaats lijkt te zijn, ergens tussen de dialectisch onverzoenbare uitersten heterogene differentie (Levinas) en heteromorfe differentie (Nietzsche). Het is de
dans/stap van Caputo's Derrida als 'Dionysische rabbi', waarover ik in het vorige
97
hoofdstuk reeds sprak.
5.3.3 De Messias en het 'oui, oui, vie:s'

bij Blanchot en Derrida een paradoxale tijdsdimensie speelt, een anachronistisch nooit her-inner-baar 'niet' binnen de 'gewone
tijd' dat zich altijd buiten de eigenlijke tijd (time proper) bevindt. L'avenir (toekomst) hebben we bij Taylor gezien, is een & venir (aankomst) die nooit present zal
zijn.
Caputo merkt daarover op: 'Er zijn indicaties bij Blanchot dat aan de "andere"

Bij Taylor hebben we

reeds gezien dat

een messiaanse draai gegeven kan worden, dat de notie van een toekomst die
nooit present zal zijn een messiaanse kant heeft, ofschoon een messianisme zonder
enig particulier messianisme.' [TP 78] Caputo verwijst daarbij naar de sleutelwoorden die bij Blanchot en in Derrida's Blanchot-interpretatie een belangrijke rot spelen: het apptl en de respons, het tia' (oui) en het 'kom' (viens). Het 'ja' is bij Derrida altijd een reactie op een kom en op een apptl. Laat oIls zeggen, in Derrida's 'ja'
gaat inderdaad iets van Nietzsches amor fati schuil, een tot in de eeuwigheid her-

tijd

haald 'ja' tegen het leven gecombineerd echter met een Levinasiaanse verantwoordelijkheid ten opzichte van de ander als ander. 'Ja' is volgens Derrida hoe dan ook
per definitie een antwoord, een responsieve houding, een engagement, waaraan
trouwens ook Taylor refereert wanneer hij over de roep en het appal van het 'onheuglijke' andere spreekt, dat ook bij hem een zeker engagement lijkt op te roepen,
maar geen geloof (in de toekomst).

proeve van amorfati gaat en niet om passie voor het andere als onmogelijke, laat staan gerechtigheid.
Zie het opstel Indifference in AR 248-262. Zie verder paragraaf 5.4.2.
96 Miles, How to Read this Book, in Taylors H/ 1-9.
97 De merkwaardige 'mengverschijning' uit hoofdstuk drie van Against Ethics.
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Nico van der Sijde schrijft over deze affirmatie bij Derrida: 'De Bejahung van het
andere betekent zoals gezegd engagement, een verplichting die ook geldt voor de
toekomst. Het eerste "ja" de bereidheid op het moment te luisteren moet volgens
Derrida door een tweede "ja" worden gevolgd: ja ook in de toekomst zal ik luisteren.
Daarom spreekt hij van een "double out"', daarom zeggen de stemmen in "Pas" niet

"our', maar "oui our'.'98
Welnu, dit 'dubbele ja' is in Caputo's The Prayers and Tears of./acques Derrida
veelvuldig te horen. Waarom? 'Dit wordt heel krachtig en prachtig uitgelegd meent
Caputo in de afsluitende bladzijden van Nombre de oui, waarin Derrida commentaar
geeft op het werk van Michel de Certeau. Er kan nooit een analyse van het tia' zijn,
meent Derrida, maar op zijn hoogst een quasi-analyse, omdat een analyse geacht
wordt afzonderlijke eenheden op te leveren, terwijl terugkomen op het 'ja' terugkomen is op iets dat altijd al is verdubbeld in zichzelf, niet vanwege Hn of ander accident van buiten, maar structureel.
Dat is zo, meent Caputo, om twee bij elkaar passende en elkaar aanvullende redenen. (1) Er is een 'oer-ja' op de met de taal meegegeven belofte, een engagement,
dat zodra dit 'oer-ja' gebeurt, altijd al een antwoord is op wat ons roept en ons verplicht, het eerste tia' komt altijd op de tweede plaats, is een antwoord op een eis die
eraan voorafgaat. We hebben al 'ja' gezegd tegen de taal, voor we tia, ja', zeggen op

wat dan ook nog meer. (2) 'Ja-zeggen' is zicllzelf aan de toekomst binden, aan een
nadere confirmatie, een tweede 'ja', dat het eerste 'ja' herinnert, bevestigt en herhaalt. Deze herhaling komt dicht in de buurt, meent Caputo, bij wat Kierkegaard
over de herhaling zegt, 'de herhaling die voorwaarts repeteert, die wat door de herhaling wordt gerepeteerd voortbrengt, de herhaling die eerst komt.' [TP 65]
Een bepaald religieus geloof, laat ons zeggen van tan van de grote monotheYstische religies, heeft, stelt Caputo, de vorm van een 'ja, ja' binnen de algemene affirmatie, het 'oui, oui' waarmee wij allemaal antwoorden op de belofte van de taal
v66r de taal, een affirmatie die elke keer, keer op keer, elk moment, herhaald moet
worden. Het gaat hier om een herhaling van de Kierkegaardiaanse herhaling waarover ik aan het begin van het vorige hoofdstuk sprak: een herhaling van een
promesse de mimoire, mumoire de promesse, en un lieu de I'dvinementialitd qui

pric2de tout prisence, tout 6tre, tout psychologie et tout morale: Of, zoals Caputo
het zegt, de gave van de deconstructie aan de theologie is dat Derrida erop wijst dat
'geloof alleen geloof kan zijn krachtens het spoor, dat geloof altijd ge166f is, een
decisie gemaakt temidden van onbeslisbaarheid, een manier om een weg te vinden
temidden van een aporie.' [TP 59]
Wat heeft dit alles met messianisme te maken? Het antwoord ligt eigenlijk al besloten in het woord dat bij Derrida aan het oui, oui gekoppeld is: het woord viens,
kom, dat bij Blanchot zelf al sterk bijbelse trekken heeft. De Messias is degene die
komende is, die roept, waar om geroepen wordt. Het gaat om een oui, oui, viens, ten
opzichte van wat onze verwachtingen doorbreekt, het onmogelijke, waarnaar we
smachten, waarvoor we bidden, waarom we huilen.
Nico van der Sijde schrijft: 'Ook "viens" is responsief. Het andere moet mijn
aandacht al getrokken hebben (mij hebben geappelleerd) voordat ik er een verhou98 van der Sijde, Het literaire experiment, a.w., 272.
99

Derrida, Nombre de oui, a.w., 202.

302

ding mee zoeken kan. Mijn "viens" is volgens Derrida dus een antwoord op een
ander "viens". Een mysticus die "kom" meent te horen van God zegt ook zelf
"kom", door zijn niet aflatende aandacht voor het mysterie. Mijn appal tot anderen
(kom nabij, toon jezelf) is een reactie op het app61 van het andere. Tegelijk kan het
andere mij pas appelleren als ik reeds voor dit soort zaken gevoelig ben. Het kan in
die zin mij pas roepen, als ik (door mijn ontvankelijkheid) het geroepen heb.' ' In
dit roepen, geroepen worden en antwoorden ziet Caputo bij Blanchot en Derrida een
gedeconstrueerde terugkeer aan het werk van een specifieke joods religieuze trek,
van een passie voor het onmogelijke, van een Godsverlangen zelfs, geen onto-theologisch Godsverlangen, maar een messiaans, eschatologisch Godsverlangen, met
name naar komende gerechtigheid.
Het gaat daarbij echter wel om een messiaanse passie, die inderdaad telkens een
zonpas, een sans, een niet-aanwezigheid herinschrijft. Caputo vat dit messianisme
der messianisme als volgt samen: 'Een verhaal citerend van Maurice Blanchot,
komt opduiken,
spreekt Derrida over een notie van een Messias die nooit feitelijk
een Messias wiens betekenis en structuur het is nooit hier en nu, in het heden, aanwezig te zijn, zodat de Messias altijd structureel nog komen moet. In dit verhaal,
ontdekt iemand de Messias op een dag, gekleed in vodden ergens aan de rand van de
stad. Hij benadert de Messias en vraagt: "Wanneer zul je komen?" Want de betekenis van de Messias is altijd deze: de horizon van hoop en verwachting zijn, we
moeten de komst van de Messias, zijn venue, nooit verwarren met feitelijke aanwezigheid. Wanneer de Messias in het vlees zou opduiken, zou dat alles ruineren, want
waar zouden we dan nog verder op moeten hopen of wachten? Hoe zouden we ooit
nog tijd en toekomst kunnen hebben? Binnen het christendom, waar de gelovigen
geloven dat de Messias gekomen is en het vlees heeft aangenomen, kwam men tot
de conclusie dat de wereld voorbij was, dat er elke dag een einde aan kon komen en
dat er geen toekomst meer was. Toen er geen eind aan kwam en zij zich realiseerden
dat de toekomst nog steeds open was, begonnen zij te vragen en te bidden, "wanneer
komen" is de sleutel tot een toekomst
zulje terugkomen'!" Want dit "wanneer zul je

hebben. De Messias, of rechtvaardigheid, of democratie, - iets - moet altijd nog aan
het komen zijn, en het heden moet open gebroken worden met hoop en verwachting,
want het heden is zeker met de messiaanse tijd, behalve voor het verleden. Dat is

wordt
een punt van Walter Benjamin: wij vandaag zijn degenen van wie verwacht
verleden
het
kwaad.
In
de
tijd
het
onrecht
geleden
goedmaken van het in
dat zij
komen.
leven is hopen op wat gaat
Altijd.' i'i [MR 178]
Het a-venir van Derrida's messianisme zonder messianisme, inclusief de idee van
komende gerechtigheid die daarin besloten ligt, is geen geleidelijke realisatie van
een reeds bestaand ideaal. Het is een 'object van geloof, geen plan. De toekomst is
toestaat.
geen positief, regulatief ideaal dat een geleidelijke empirische benadering
Deconstructie is geen essentialisme of idealisme. Deconstructie leunt niet op een
'project-idee' in de Kantiaanse zin of op een Husserliaans oneindig ideaal. Het &'00 Van der Sijde, Het literaire experiment, a.w., 272-273.
'o' Dit messias-motief bij Blanchot staat uitgebreider beschreven in TP 77-87. Het thema 'messianisme
zonder messianisme' wordt bij Derrida gethematiseerd met referentie aan Walter Benjamin, vooral wat
betreft de gedachte dat we niet alleen gerechtigheid moeten betrachten ten opzichte van het andere/(le
andere, maar eveneens aan de doden en ongeborenen -met name ook de doden van de holocaust.
Onrecht moet nu erkend worden om de kans te verkleinen dat het zich herhalen zal. Zie TP 117.
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venir waar de deconstructie van droomt is veeleer een totaal nog open, negatieve,
onder-gedetermineerde (under-determined) structuur, die de kern vormt van wat
Caputo een 'gegeneraliseerd apofatisme' noemt. Het a-venir van de deconstructie
gaat volgens Caputo gepaard gaat met een niet-essentalisme, een nominalisme, een
gegeneraliseerde ignorantia over wat komende is, waarbij het mogelijke wordt gecultiveerd, niet als het mogelijke, maar als het on-mogelijke.
Hij stelt: 'Wat tot het toekomstige heden (future present) behoort valt, voorzover
het vooraf reeds voorzien kan worden en gepland, onder het
regime van hetzelfde, is
een "toekomstige modaliteit van het levende heden" wat niet de absoluut
onbepaalde
verrassing is die Derrida "de Messiaanse hoop" noemt.' [TP 56] Het effect van deze
'gegeneraliseerde ignorantia' is dat de mogelijkheid van het onmogelijke opengehouden wordt, dat de toekomst opengehouden wordt. We kunnen toekomst hebben,
zonder deze te kunnen 'hebben.'
Het gegeneraliseerde apofatisme van Caputo moeten we niet verstaan in de zin
van een eigenlijke negatieve theologie, als een voertuig naar een naakt contact met
een geheime presentie, een hyper-essentie. Bij Derrida, stelt
Caputo, is de presentie
van God noch een historische gegevenheid vlees geworden in de mens, noch een
gegevenheid of aanwezigheid aan gene zijde van alle intenties van de ziel, zonder
dat dit een koud en harteloos atheYsme zou impliceren. [GG 199] Voor Derrida is de
aanwezigheid van God het k6men van God, met name uitzien naar gerechtigheid die
komt:
'God is noch simpelweg aanwezig of afwezig, noch eenvoudigweg gegeven
of
niet, want de naam van God is de naam van wat komen moet. God ontsnapt volgens
Derrida aan het spel van het zijn dn niet-zijn of van te zijn 6f niet te zijn, omdat God
een geestesschim (specter) is van wat gaat komen, iets
waarop gehoopt kan worden
(Hebreeen 11, 1). Derrida's kijk is theologisch suggestief omdat hij plaats maakt
voor geloof, omdat hij onderkent dat wij altijd door een donkere spiegel zien en dat
we nooit van aangezicht tot aangezicht voor Gods gegevenheid staan. Voor Derrida
is de presentie van God het komen van God en de gave van God zonder gegevenheid, le don sans donation, geen gave van een gegevenheid, maar geloof in de gave
die komt.' '02 [GG 199-200] En dat levert een geloof op, meent Caputo, dat eerder
profetisch is dan apofatisch, dat meer verbonden is met joodse profeten dan met
christelijke neoplatonisten, en dat veeleer messiaans en eschatologisch is dan mys-

tiek. [TP xxiv]
Wat Derrida in feite doet is, lei;t Caputo uit, geloof en de theologie, maar
net zo
goed atheTsme en atheologie, inschrijven in de aporetische logica van het spoor, van
de bewegingen van de d(#France, of van wat hij ook wel de 'woestijn in de woestijn' noemt of 'kh6ra', 'de niet-plek', het 'voor-oorspronkelijke' dat 'voorafgaat'
aan tijd en ruimte en dat zich nimmer laat benoemen of aanwezig stellen en 'ouder'
is dan alle opposities, waarin zowel de theologie en de atheologie, geloof en onge,02

De vraag of de gave van de openbaring herleid kan worden tot een openbaring die reeds
volledig is
gegeven, vormt een fel discussiepunt tussen Derrida en Jean-Luc Marion. In zijn 'iconische
hermeneutiek' uit Dieu sans I'ttre (Parijs 1982) stelt Marion
dat het gebeuren van de openbaring een
verzadigde gegevenheid, een Herrh'chkeit is, een gebeuren van een excessieve gave, terwijl volgens
Derrida de gave verdwijnt zodra deze geheel en al in het licht van een
gegevenheid

verschijnt. Zie voor
een inventarisatie van de verschillen tussen Derrida en Marion het artikel waaruit ik hier citeer:
the
Caputo, Apostles of
Impossible, in GG 199-200.
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loof, theYsme en atheYsme, geloof in dit of dat, pas (kunnen) opkomen. [TP 58] Het
gaat hier steeds om een reconnaitre la dijRrance 8 l' origine et du mZme coup

raturer le concept de primariti.
Laat ons zeggen, God en geloof worden ingeschreven in de paradoxale logica van
het "met presenteerbare vooraf", waarmee ook Taylor zich voortdurend bezig houdt,
maar waarin volgens Caputo (hier gaat denk ik de beslissende interpretatiedivergentie schuil tussen Taylor en Caputo) allerminst een negatie f ontologisch oordeel tagen

God 'ingebouwd' zou zijn, alsof de verruimtelijking en differentie van de dij»ance
bepaalde entiteiten 'van het schaakbord zou willen stoten.' [TP 59] Dgirance wordt
door Derrida 'obsessief obepaald', of beter gezegd wellicht, 'ontoegankelijk' en
'gelaatloos' gehouden. Het is niet God, maar ook niet duivel. Het is voor Caputo,
anders dan voor Taylor, allerminst een indicator dat God dood is en de toekomst een
vicieuze cirkel. De kern van Caputo's vertaling van de betekenis van het denken van
Derrida voor de theologie wordt in dit citaat verwoord:
'Door geloof en theologie (of atheisme en atheologie, als dat het is wat u wenst)
in te schrijven en opnieuw in te schrijven in de bewegingen van het spoor, door van
de bewegingen van het geloof en de theologie nadere, bepaalbare bewegingen te
maken binnen het algemene veld van het spoor, stuurt Derrida hen terug naar de
woestijn waaruit zij als woestijnbloemen ontsprongen zijn. Als geloof en theologie
zichzelf goed verstaan, als zij goed over zichzelf en over God leren spreken, wanneer zij zich hun woestijndiscoursen herinneren, dan begrijpen zij dat het krachtens
het spoor onmogelijk is, dat het structureel onmogelijk zal zijn, hun eigen bestemde cirkel te
ming, waarheid en deugdelijkheid eindelijk en effectief te verzekeren en
sluiten. Homo viator, ja, maar zonder de bestemming te kennen, een beetje verloren
in de woestijn, gevangen in een aporie, zodat de weg (pas) gegeven is waar deze
versperd is, homo a-viator (zijn) is juist datgene is wat er voor zorgt dat een beslisJohannes de
sing absoluut verantwoordelijk zijn kan. Derrida doet met meer dan
dat geloof
leren
we
Silentio volgen, Abrahams dichter, van wiens vrees en beven
"nooit zekerheid moet zijn", maar passie, "de hoogste passie", die, gevangen in het
geheim van een niet weten, nog steeds de moed heeft voort te gaan (still had the
heart to push ahead), wat de repetitie voorwaarts is en het wonderlijke.' [TP 59]
Rico Sneller zit in zijn Derrida-interpretatie eveneens op deze lijn: Hij schrijft:
'God is de aanduiding voor de onoverkomelijke grens van het bestaan, vanwaar het
apptl, het gebod klinkt, en vanwaar de belofte opdoemt. God is voor Derrida het
gebod en de belofte zdlf. Er is volgens hem geen die er eerst is en die vervolgens
heen kan
gebiedt en belooft; geen 'zon 'die er eerst is en vervolgens door de wolken
breken. God valt samen met gebod en belofte. De naam 'God' duidt aan dat ons
leven valt onder het beslag van het appd, van een moeten, wat mij betreft van een
'ethiek'. En de naam 'God' duidt ook aan dat ons leven in een teken staat van een
belofte. Er is toekomst, en geen vicieuze cirkel. Deze toekomst is open, onbepaald,
oningevuld, en kan, zoals Derrida eerlijk wil toegeven, ook de duivel, het monster
brengen. Maar de toekomst kan ook - dat is nooit uitgesloten voltooiing brengen,
afronding, heelheid, of in termen van Genesis: zegen. Op het moment dat we dit
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laatste uit willen sluiten, dus dat de toekomst geen zegen meer kan brengen, overtre,103
den we het tweede gebod, het beeldenverbod, en worden we
ontotheoloog.
een
Hier spreekt
gelovige stem en daarom gebiedt de eerlijkheid te benadrukken
dat ook het omgekeerde geldt: wie stelt dat de 'zegen' vooraf reeds of nu al verzekerd is, is eveneens een 'ontotheoloog'. Geloof is nooit een zeker weten. Niettemin
is Snellers opmerking suggestief. Taylor is met zijn ongeloof in de toekomst, vanuit

deze definitie gezien, steeds een onto-theo-loog gebleven. In elk
geval komt wat
Sneller schrijft overeen met deze stelling van Caputo: Deconstructie is geroepen
door een aboriginal being-promised waarmee de passie van het geloof sans savoir,

sans avoir, sans voir, gelijkoorspronkelijk is. [TP xxvi]

5.3.4 Een pleidooi tegen de ethiek
Daarmee heb ik enkele lijnen geschetst van de invalshoek van waaruit Caputo Derrida interpreteert en die doorwerkt in de wijze waarop hij de verhouding tussen
ethiek en religie in het kielzog van het denken van Kierkegaard ter sprake brengt. In

zijn boek Against ethics: Contribution to a Poetics of Obligation with Constant
Reference to Deconstruction geeft Caputo een herinterpretatie van Kierkegaard,
waarbij Derrida's Force OfLaw een belangrijke inspiratiebron is geweest. En in The

Prayers and Tears of Jacques Derrida wordt Donner la mort door Caputo beschouwd als een welkom geschenk, als een tegen de ethiek gerichte voortgezette
bijdrage aan wat hij in Against Ethics een 'poetica van de verplichting' noemt. [TP
203]

Is dit geen flagrante onzin? Wie is er nu tegen de ethiek? Caputo! Omdat plicht
en verplichting (devoir) - de facticiteit van het ethische handelen in het hier en nu nooit kan samenvallen met een universele regelgeleide ethische theorie. Omdat er
ethici en ethische theorieen zijn die de indruk wekken dat dat wel kan en - net als de
dominees waarvan Kierkegaard zei dat ze een aardige boterham wisten te verdienen
aan Jezus kruisdood - een profitable business van deze fictie hebben gemaakt door
middel van het uitgeven en eindeloos heruitgeven van allerhande praktische gidsen

voor het ethische handelen met positieve regelgeleide programma's wat te doen en
104
niet te doen.
Het 'einde van de ethiek' betekent, meent Caputo, dat de business Ofethics moet
worden uitgevoerd met een beetje meer vrees en beven. Natuurlijk wordt de ethiek
niet echt afgeschaft, maar (1) de absolute verplichting ten opzichte van de ander en
het andere, waar Levinas en Derrida over spreken, heeft altijd een moment van suspensie, van verraad, van het universeel ethische nodig, juist om verantwoordelijk en
rechtvaardig gedrag te kunnen blijven en (2) de illusie moet weersproken worden dat
een bepaalde beslissing, die genomen moet worden, gewaarborgd rechtvaardig kan
zijn, ook al heeft men de regels uit de ethische handleidingen nog zo nauwgezet
gevolgd.
103 Snelle

r, God, belofte en de tentakels van het schrift, a.w., 60. In Het Woord is schrift geworden
besteedt Sneller enkele voomamelijk negatieve voemoten en opmerkingen aan
Caputo (bijvoorbeeld
pagina 18 noot 2) en verwijt hij hem dat hij de door Derrida verdedigde niet-localiseerbaarheid van de
incarnatie zou 'vergeten'. De passage waamaar hij verwijst in (TP 247) gaat
in mijn ogen niet direct
over 'een lokaliseerbaarheid' van de incarnatie, maar over de bijbelse messiaanse droom van
gerechtigheid, waarvan ook Jezus een vertolker was.
104
Caputo, The End of Ethics, An Non-Guide for the Perplexed, in MR 173-190. Een samenvatting van
Caputo's visie op de ethiek.
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Waarom is Derrida's gedachte van een affirmatie van gerechtigheid die structureel nog komen moet zo aantrekkelijk voor Caputo? Omdat er blijvend een structurele kloof beaamd moet worden tussen the present en justice to come zodat we (a)
gengagageerd en kritisch kunnen blijven ten opzicht van concrete ongerechtvaardigheden (b) kunnen blijven dromen van komende 'overboden' gerechtigheid.
Het alternatief ' is zeggen dat rechtvaardigheid een idee is dat we min of meer begrijpen, dat we zelf zouden kunnen realiseren of reeds hier en nu gerealiseerd zouden hebben. Een andere keuze is zeggen dat rechtvaardigheid een ideaal is dat we
pragmatisch of pragmatistisch moeten verwerkelijken, het resultaat van empirisch
onderzoek, een projectplan waarbij we al veel vooruitgang hebben geboekt bij het
implementeren ervan. Het gevaar van deze manier van denken is, schrijft Caputo,
'dat het de neiging heeft "goed geweten" te promoten over de vooruitgang die we al
hebben geboekt bij het bereiken van dit ideaal waaraan we het heden meten, om tot
de conclusie te komen dat, ondanks de armen en ellendigen overal om ons heen, we
het nog niet zo slecht doen, zodat we een borrel kunnen gaan pakken om te toasten
op ons succes.' [MR 177] Zo'n houding heeft (1) geen bevroeden meer van de bijbels-messiaanse rechtvaardigheid, die zo overvloedig zal zijn, dat we er ons geen
voorstelling van kunnen maken (legt zich neer bij het mogelijke en droomt niet meer
van het onmogelijke) en (2) leidt tot een veel te grote tolerantie voor hier en nu,
feitelijk voorkomende onrechtvaardigheid, die er in overvloed is.
Is deconstructie dan een hyperethiek met een wel zeer rigide standaard waaraan
we nooit kunnen voldoen? Ja, maar dat is, vindt Caputo, nu juist het goede nieuws
van de deconstructie: 'Deconstructie is goed nieuws, het goede nieuws van de alteriteit, met behulp waarvan bestaande legale ordes aan permanente correctie, revisie
en verandering onderworpen kunnen worden in het licht van de claim die de alteri-

teit op hen legt, dat wil zeggen door wat aan gene zijde van de code ligt, en door de
code het zwijgen is opgelegd en verstomd is. Deconstructie vereist een verandering
van de wet krachtens de niet-deconstrueerbaarheid van de alteriteit. Deconstructie
zadelt oils niet op met iets wat ontbreekt, maar biedt een opening.' [MR 132]
Net als Taylor onderschrijft Caputo dus 'dat er altijd iets kwijt is en dat er iets
ontbreekt aan alles'. Maar waar Taylor roept 'ach wee, keer op keer het niets, volledige aanwezigheid is voorgoed onmogelijk', stelt Caputo, 'God zij dank dat volledige aanwezigheid onmogelijk is, want dat houdt de toekomst, de belofte van een
komende 'overboden' gerechtigheid open.' En waar Taylor stelt dat het nooit helemaal zal lukken en dat we de repressie slechts kunnen minimaliseren, meent Caputo:
we moeten het onrecht met tolereren, we rnoeten blijven geloven in rijk vloeiende
gerechtigheid, ook al zie ik in dat het hier niet zomaar om een maakbare idee gaat.
Het is een hongeren en dorsten naar het onmogelijke: geloof.
Deconstructie sluit in de uitleg van Caputo niets af, maar biedt een opening en
deze opening ziet Caputo op verrassende wijze aan het werk in Donner la mort, een
tekst die hij 'Derrida's deconstructieve allegorisering' van het verhaal over de binding van Isaak' noemt 6n van Kierkegaards uitleg daarvan, waarbij ook Kierkegaard
zelf aan deconstructieve bewerking wordt onderworpen. Dat levert een uitleg van
Kierkegaard op in de geest van Kierkegaard, die echter een Andere Kierkegaard
voortbrengt, ontdaan van de wat 'machoachtige stalen zenuwen vroomheid', het
essentialisme en dualisme, dat ook bij hem lijkt door te werken. [MR 144-146]
Wat Derrida doet is, meent Caputo, Kierkegaard en Levinas dichter bij elkaar
brengen. Derrida betoogt, dat ethiek en religie niet zo netjes uit elkaar gehouden
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kunnen worden, zoals Kierkegaard doet met zijn stelling dat de ethiek gesuspendeerd moet worden ter wille van de religie en zoals omgekeerd ook Levinas doet,
met zijn stelling dat het religieuze ritueel en dogma gesuspendeerd moet worden, ter
wille van de ethiek. Derrida laat zien dat het religieuze en het ethische convergeren
rond een oneindige verplichting en een onvoorwaardelijke gave aan een tout autre.
De drie figuren uit het verhaal over de binding van Isaak (a) Abraham, (b) God,
(c) Isaak, staan in Derrida's allegorisering voor: (a) het zelf dat geroepen wordt net
als Abraham te zeggen 'hier ben ik' (me voici); (b) God als de tout autre, de gans
andere, de andere enkeling die mij roept in zijn/haar singulariteit; (c) alle andere
anderen, het ethisch universele, de concrete ethische gemeenschap, de familie, natie,
staat, waar volgens Derrida dag en nacht geofferd wordt, waaraan ook elk afzonderlijk ik, wanneer deze moet kiezen 66n verplichting te beantwoorden, voortdurend
offers pleegt. [TP 204 MR 145]
Intussen is er, door middel van de mantra tout autre est tout autre (het gans andere is dat elke ander en al het andere totaal anders is), iets ontwrichtends gebeurt met
de gans andere God van zowel Kierkegaard als Levinas. Deze volstrekt transcendente gans andere God wordt niet zozeer 'geYmmanentiseerd' of 'geincludeerd',
maar 'verstrooid' zonder dat alteriteit daarmee teniet wordt gedaan. In de woorden
van Derrida zelf: 'Wanneer ik in het Frans zeg tout autre est tout autre, wat moeilijk
te vertalen is, betekent dit geen (..) inclusie. Het betekent gewoon dat elke ander,
zonder en v66r elke bepaling en specificatie, man of vrouw, mens of God, mens of
dier, elke ander wat dan ook oneindig anders is, absoluut anders is. Dat is de enige
voorwaarde voor de ervaring van andersheid. Deze zin is feitelijk een objectie ten
opzichte van Levinas, natuurlijk, voor wie de tout autre allereerst God is. Elke ander
is oneindig anders. Dat is geen logica van de inclusie maar, integendeel, een logica
van alteriteit.' [GG 135]
Caputo ziet er een non-dogmatische doublure in van de religie, een centraal axioma van een gegeneraliseerd messianisme, waarin de religieuze exceptie geuniversaliseerd wordt. 'De religieuze uitzondering, de singulariteit van de religieuze situatie, waarin de ethische algemeenheid wordt gesuspendeerd, is altijd reeds onder oils.
Deze uitzonderlijkheid is dagelijkse gang van zaken in het leven -wat impliceert dat
de niet-exceptionele regelmatigheden, de programmeerbare problemen zoals deze
aangetroffen worden in de ethiekhandboeken, zelden in het gewone leven aangetroffen worden.' [TP 208]
5.3.5 Een iets minder economisch christendom

Maar hoe brengt Caputo de wijsheid uit Derrida's 'gegeneraliseerde messianisme',
Derrida's 'messianisme zonder messianisme' in 'overeenstemming' met zijn specifieke christelijk geloof? Om de 'vertaalslag' te kunnen maken, stelt hij, moet men
eerst nagaan wat de inzet is van Derrida's kritiek op de religie met een messianisme,
met een openbaring, met een godsdienst. Anders gezegd, wat is precies de religieuze
inzet van Derrida's 'niet dogmatische doublure' van de religie? Snijdt deze hout en
kunnen we deze gebruiken om onze eigen traditie anders te lezen en te openen in de

richting van een wat minde 'zelfingenomen' leeswijze van ons geloof? In The Prayof Jacques Derrida laat Caputo in enige 'stichtelijke intermezzo's'

ers and Tears
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zien hoe men het christendom vanuit Derrida's optiek op
ledifying diyertissements)
105
nieuwe wijze kan lezen.
Donner la mort, hebben we gezien, mondt uit in een thema van Nietzsche dat in
106

Wanneer God gedegradeerd wordt tot een God die slechts op afbetaling guilt, wanneer lijden al te recht toe
recht aan als wisselgeld wordt voorgesteld, wordt het christendom als godsdienst
van de liefde en vergeving van binnenuit ongeloofwaardig gemaakt. 'Derrida's discours over de gave begrenst en demystificeert de economie van het offer door te
laten zien waar de logica van de ruil en het offer toe leidt, door te laten zien waar
geven en nemen, opgeven en terug ontvangen toe leidt, door te laten zien, kortog
hoe zo'n logica deconstrueert en auto-deconstrueert.' [TP 219] Preciezer gezegd
nog: van Derrida kunnen we leren hoe moeilijk het is de ware munt van het geloofte
onderscheiden van de valse munt binnen een kredietsysteem. Niets kan vooraf garanderen dat het ene niet het andere kan worden. lets wat waardevol is kan o zo
gemakkelijk omslaan in het tegendeel dat al wat waardevol is herbergt, waardoor
een zekere 'hermeneutiek van de achterdocht' geboden blijft.
Men kan dit ook toespitsen op het verhaal over de binding van Isaak. Ook dit
verhaal, laat Derrida volgens Caputo zien, is nimmer absoluut eenduidig en leent
zich voor vele andere interpretaties. 'Misschien is Abraham alleen maar heel koppig,
erg macho en patriarchaal! (..) "God mag weten wat hier aan de hand is" zeggen we.
geergerd, waar we mee bedoelen, wie weet hee Het is een geheim. De "verdienste
van de deconstructie - waarvoor zij, denk ik, beloond zou moeten worden - is dat zij
ons alarmeert dat er wegen zijn waarlangs zaken kunnen omslaan in hun tegendeel,
dat er manieren zijn waarmee zij zichzelf kunnen omkeren en zichzelf kunnen omdraaien, zodat zij effecten gaan produceren die diametraal tegengesteld zijn aan wat
zij intenderen (vouloir dire). Derrida's deconstructieve waakzaamheid wat betreft
deze omkeerbaarheid is, net als een zekere hermeneutiek van de achterdocht, een
heilzame lering.' [TP 220]
Caputo grijpt dit inzicht aan om Derrida's nogal selectieve portret van Matteus uit
Donner la mort te voorzien van een 'supplement'. Eerst stelt hij dat Derrida met
Nietzsche geen brood ziet in een al te massieve schuldeconomie, maar wdl, anders
dan Nietzsche, een verantwoordelijkheid affirmeert ten opzichte van de naaste (inclusief voor de verschoppelingen, de weduwen en de wezen waavoor Nietzsche zijn
neo-pagane neus ophaalt) die voorbij de pure plicht ligt, een verantwoordelijkheid
zonder plicht.
We komen dan in een boeiende anomalie terecht, een plicht die bedoelt dat we
dingen doen maar niet omdat ze verplicht zijn. Doen zou dan gdven (doit) moeten
zijn, althans, wanneer het geen verantwoordelijkheid wil zijn volgens de maatstaven
de moderne theologie eveneens als een probleem geldt.

'05 In deze stichtelijke intermezzo's geeft Caputo telkens quasi-Kierkegaardiaanse toespitsingen van wat
het denken van Derrida voor de christelijke theologie zou kunnen betekenen. Deze teksten zijn ook wat
typografie betreft duidelijk van de rest van de tekst gescheiden. Zij gaan niet direct over Derrida, maar
vormen Caputo's eigen christelijke vertaaloefeningen van het denken van Derrida die tevens
persoonlijke belijdenissen van Caputo zelf zijn.
106
In Nederland heeft bijvoorbeeld Herman Wiersinga de discussie over de christelijke preoccupatie met
de dood en het zoenoffer aangezwengeld Zie zijn recente Op 00ghoogte. Portret van een postmodern
gelooK Zoetermeer 2000, 211-215. Zie ook Herman Wiersinga, Hoe geweldloos is het christendom?, in
Johan de Tavernier, Herman Lombaerts, De smalle grens tussen assertiviteit en agressiviteit. Over de
leerbaarheid van geweldloosheid en verzoening, Leuven/Amersfoort, 1998, 115-131.
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van zoals het nu eenmaal hoort, volgens een opgelegde of puur uiter4/ke plichtsbetrachting dus. Verantwoordelijkheid en plicht moeten dan los worden gemaakt van
de economie van de schuld, 'die knechtend is, ten eigen baat, beledigend en uiteindelijk zelfdestructief.' [TP 221] Om deze economie van schuld en boete te ondergraven komt Derrida met zijn ethiek van de onmogelijke zuivere gave die in zijn
zuiverheid onmogelijk is niet alleen omdat ik, wanneer ik handel, nooit helemaal
buiten de cirkel van de ruil kan treden, maar ook omdat ik geef in een constellatie
waarin onvermijdelijk hogere regelgeleide principes circuleren, die mij ook telkens
dwingen te geven, in plaats van mij te laten geven.
Goed zegt Caputo, maar is deze gedachte van dit niet gedwongen hiten geven, mij
aan de ander laten geven en wel op zo'n wijze dat ik de ander de ander laat blijven
no matter what, dat de andere blijve wie de ander is, niet de definitie van wat ook bij
Derrida liefde heet? [TP 221]
Liefde heeft bij Derrida te maken met wat Meester Eckhart en Heidegger Gelassenheit noemen, een letting-go met respect of openheid voor het tout autre est tout
autre. 'Wat de negatieve theologie over God zegt, kan gezegd worden met een zekere "serene indifferentie", een soort Gelassenheit, over alles en iedereen, wat dan ook,
het doet er niet toe wie of wat. (..) Tot slot van rekening zei Meester Eckhart dat
Gelassenheit in zijn hoogste reikwijdte liefde is, dat liefde "zonder waarom" is en
dat liefde "de ander laten zijn" is'. [TP 49] Derrida haakt op deze thematiek in, stelt
Caputo, in deze passage uit zijn meerstemmige tekst over Angelus Silesius, Sauf le
Nom: '

- (..) U beschrijft deze Gelassenheit, terwijl u zich er terdege voor hoedt te spreken over de liefde, en ongetwijfeld is de liefde hier maar 66n bijzondere figuur
van wat dit "overlaten" voor vorm kan aannemen (zonder deze evenwel aan te
nemen). Maar waarom zouden we er niet de liefde zelf in herkennen, dat oneindige afzien dat zich op een of andere manier bege€# naar het onmoge#/ke, Zich
begeven naar het andere, en dat is het onmogelijke, zou er op neer komen zich
over te leveren door naar het andere te gaan, er (toe) te komen, maar zonder de
drempel over te gaan en de onzichtbaarheid die het andere onzichtbaar houdt te
respecteren, zelfs liefte hebben. De wapens weer op te geven [SL 91 GA 76]
Maar kunnen we na Hegel 'de wapens wel opgeven', kunnen we nog over de liefde
spreken, de alle grenzen en onzichtbaarheid overstijgende Hegeliaans-christelijke
verpletterend schone liefde, waarvoor de oneigenlijke Marraan Derrida, omwille van
de nauwelijks verdoken haat voor de joden die Hegel uit naam van de liefde uitspreekt, enigszins allergisch is geworden? Deze 'liefde' is 66n van de redenen waarom hij voor een messianisme zonder messianisme pleit.
Toch. meent Caputo, kunnen precies Derrida's noties van een messianisme zonder messianisme en van een ethiek van de gave licht werpen op een minder economisch, gedeconstrueerd, enigszins gedepauliniseerd, iets joodser christendom dat
niet allereerst om een economie van de schuld en de loskoop draait, maar veeleer om
geven en vergeven, om vergeven en vergeten. Gaat het daar niet allereerst om in het
Koninkrijk Gods dat Jezus verkondigt? [TP 222-229]
Wanneer Derrida in Donner la mort Matteus 6 citeert, slaat hij belangrijke stukken over, bijvoorbeeld: 'Daarom zeg ik jullie: maak je niet bezorgd wat je zult eten
en drinken om in leven te blijven, en, ook niet over de kleding voor je lichaam. Is
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het leven niet meer dan het eten en het lichaam niet meer dan de kleding? Kijk naar
de vogels van de hemel: ze zaaien niet en maaien niet en oogsten niet, je hemelse
vader voedt ze.' (Matteus 6,25-26) En enkele regels verder staat het fameuze: 'Leer
van de lelies op het veld hoe ze groeien. Ze werken niet, ze spinnen niet. Maar ik
zeg jullie: zelfs Salomo met al zijn pracht en praal ging niet gekleed als een van
hen.' (Matteus 6,28-29).
Caputo noemt deze door Derrida overgeslagen passages in zijn vierde 'stichtelijke intermezzo'in The Prayers and Tears. Voor Matteus geldt, stelt Caputo, wat in
principe voor de hele schrift geldt: ook dit evangelie is highly polyvalent, er klinken
verschillende stemmen in door en men dient de kunst te verstaan deze te onderscheiden. [TP 223] Hoe je het ook wendt of keert, je 1dn er inderdaad een 'hemelse
ruileconomie' in beluisteren, gekoppeld aan een polemiek uit de vroege christelijke
kerk tegen het joodse establishment. De Farizeeen uit het evangelie - 'Zijn bloed
kome over ons en over onze kinderen' (Matteus 27,25) - hebben naar alle waarschijnlijkheid weinig uit te staan met de historische Farizeeen zelf, maar bepaalde
stemmen en interpretaties hebben ongetwijfeld schade gebracht en kunnen dat nog
doen.

Niettemin, stelt Caputo, Matteus bevat ook een kleine preek over je geen zorgen
maken, waarbij hij verwijst naar de net genoemde passages over 'de vogels in de
hemel' en 'de lelies in het veld'. Hier spoort Jezus de leerlingen juist aan niet te
rekenen, zich niet druk te maken: 'Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, dan krijg je dat alles erbij. Maak je dus niet bezorgd over de dag van morgen,
want de dag van morgen zal zich wel bezorgd maken over zichzelf. Iedere dag heeft
genoeg aan zijn eigen kwaad.' (Matteus 6,33-34) Het hemelse is hier, stelt Caputo,
geen hemelse beloning, geen pie in the sky, maar de hemel van de niet-productieve
vogels die leven ohne If/arum en van de Vader krijgen wat zij nodig hebben. Zowel

de vogels als de lelies zijn symbolen van een leven zonder zorg, sine eura, sine
secura.

En daarmee geeft Matteus toch ook stem aan wat geloof, faith betekent, los van
de berekening en een kredietsysteem. 'Maar als God zo groots zorgt voor de vogels
en de lelies en de grassen, hoeveel meer zal God dan voor jullie zorgen, jullie van
wie Hij elke traan geteld heeft, jullie oligopistoi (kleingelovigen), jullie die te veel
gegeven bent aan rekenen en optellen (creanciers) en niet genoeg gegeven bent aan
de gave van het geloof (crqyance). Want geloof betekent leven zonder tellen, zonder
rekenschap (sine ratione) en 'ja

ja'

zeggen, een aantal keren 'ja', oui oui, nog eens

en nog eens, elke dag, dag in dag uit.' [TP 224] Geloof wordt hier niet met krediet
opbouwen geassocieerd, maar met vertrouwen 'dat onafscheidelijk verbonden is met
liefde: heb geloof en vertrouwen in Gods liefde voor jou, die op zijn minst net zo
groot is als zijn liefde voor de lelies in het veld. Want God is liefde en wat God geeft
is het beste, omdat het Gods wil is. Gods hart is goed, door en door. Het Koninkrijk
Gods: viens!' [TP 225]
Maakt Caputo het zich hier niet te gemakkelijk? Is dit niet een al te naYef en opbeurend 'stichtelijke intermezzo'? Ja en neen. Neen omdat liefde en vertrouwen de
basis zijn van het geloof van Jezus. Ja, want zo'n religieuze waarheid als een koe
blijft oppervlakkig zonder de paradox, de aporie die zo'n waarheid behoort te bewonen en te bespoken. Die noemt Caputo ook. Het Koninkrijk Gods, zegt hij, heeft ook
te maken met 'het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid', het zoeken naar justice to
come, waarin recht wordt gedaan aan de armen, de weduwen en wezen, de ver-
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schoppelingen, de uitgestoten, de zondaars. En wanneer het leven ohne If/arum ontaardt in gemakzucht bij de machthebbers, wanneer zij er hun geweten mee proberen
te sussen, dan hebben we Kierkegaardiaanse onrust nodig en kritiek op de burgers
van het goede geweten, want niets is veilig voor de menselijke manipulatieve interesse, ook de liefde niet.
We moeten ons dus zorgen maken over het feit dat het ons geen zorgen hoeven
maken kan omkeren in het al te gemakkelijk leventje van hen die het met zichzelf
getroffen hebben, van hen die de illusie koesteren dat 'er 'niets aan de hand is' en
dat 'alles wel goed zal komen.' Want zij leven in een vals Koninkrijk Gods. 'Daarom zijn vrees en beven permanente kenmerken van het bijbelse vertrouwen en onderdeel van de betekenis van het zich geen zorgen hoeven maken. Have fear and
trembling - but don't worry. That's the aporia that gets Christian kinesis going.' ITP
225]

Er is n6g een tekst uit Matteus 6 waarover Derrida niet rept, MatteOs' versie van
het Onze Vader waar Caputo 66n passage uitlicht omdat het een hem dierbaar evangelisch thema is 6n omdat het eveneens een belangrijk bestanddeel is van Derrida's
ethique du don, de vergeving; het oordeelt niet, donne, pardonne, oui, oui, 'vergeef
ons onze schulden, zoals wij ook wij hebben vergeven wie schulden heeft bij ons.'
(Matteus 6,12) Caputo: 'Als je broeder je zeven keer per dag aanstoot geeft - wat
betekent, keer op keer weer opnieuw, voortdurend, ontelbare, niet uit te rekenen
keren - en hij komt naar je toe en hij je vraagt om hem te vergeven, dan moet je hem
laten gaan. Scheur de cirkel van de tijd open, geef hem meer tijd en wis de verleden
tijden uit. Dat is de tijd van vergeven.' [TP 227]
We kennen het thema uit het evangelie, maar hoe speelt het bij Derrida? De weg
naar de noodzaak van vergeving ligt bij hem bij het doorprikken van de pretentie dat
we van onszelf, laat staan van de ander of van wat dan ook, la chose meme zouden
kunnen blootleggen. Dit la chose meme willen blootleggen, weten we, heet bij Derrida aanwezigheidsmetafysica. Voor onze verhouding tot anderen betekent dat, dat
we nooit helemaal kunnen weten wie of wat de ander is en wat er in hem of haar
omgaat. 'Want de ander is totaal anders, elke ander is totaal anders, tout autre est
tout autre, en we kunnen nauwelijks weten wat er gebeurt met iets dat gans anders
is, het is een geheim.' [TP 180]
Niemand heeft ons gemachtigd om een definitief oordeel te vellen over de ander
en la chose mZme ervan vast te stellen. Met dit ondoordringbare geheim dat de ander
is, met het geheim dat er ook van de ander geen gekapitaliseerd Know It All geheim
bestaat buiten het verwijzingspel van de tekstualiteit, kan men handig manipuleren,
doen geloven (donner 8 croire) dat er iets is, wat er niet is - sektes, maar ook literai-

re critici zijn daar soms goed in en soms ook academici onder elkaar - men kan de
ander zwartmaken, liegen, bedriegen lasteren, om daar zelf weer beter van te worden. Men kan met het geheim spelen als met een simulacrum, het geheim citeren als
een onaantastbare bron om zich aldus te verzekeren van een fantasmatische macht
over anderen. Dat gebeurt, stelt Derrida, 'elke dag'.
Maar, voegt hij daar aan toe, ook al wordt er nog zo vals gespeeld met het geheim
en het raadsel dat de ander is, dan nog wordt daarin getuigenis afgelegd van een
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legt nog steeds getuigemogelijkheid die dit vals spelen overstijgt. Dit simulacrum
107
nis af van 'een mogelijk die haar te buiten gaat'.
Wat heeft dit met geven en vergeven te maken? Caputo zegt: 'In plaats van nemen onder het mom van geven, in plaats van geven precies om er een nog grotere
beloning aan over te houden, laat ons zeggen, het honderdvoudige, kan het geheim
ook de manier zijn om de ander te laten zijn, de alteriteit te respecteren en niet te
veronderstellen dat men een oordeel zou kunnen vellen over wat omgaat in het hart
van de ander. 'Wie weet wat er omgaat in de ander? God mag het weten. Ik niet.'
[TP 180-181] Wanneer we de ander willen liefhebben, moeten we de onzichtbaarheid respecteren 'die het andere onzichtbaar houdt.' Judge Not! Het evangelische
'oordeel niet', of Jezus' 'Ook ik veroordeel u niet' (Johannes 8,2-11) ligt hier al in
het verschiet. Dit 'oordeel niet' is een gave die - terwille van de ander als ander ervan afziet de ander op te zadelen of in gijzeling te nemen met een al dan niet geheime schuld waar deze zich voortdurend over moet verantwoorden.
'We moeten niet alleen niet aan het nemen zijn, wanneer we geven, maar ook
(weer) weggeven wat we ook nemen, wat we ook aan de ander hebben. We moeten
weggeven wat we denken dat de ander ons verschuldigd is (..) We moeten; het is een
verantwoordelijkheid, een verantwoordelijkheid zonder plicht, een plicht zonder een
schuld, een schuld die geen mogelijkheden afsluit. Als we onszelf aan de gave zouden geven, zouden we onszelf ook aan de vergeving geven.' [TP 181]
Waarom? In het woord ver-geven klinkt al een weg-geven mee. Vergeving is dan
geen gave die te maken heeft met een insolvente schuld, maar juist met een geven
zonder schuld en een weg-geven van eindeloos accumulerende schulden. Zo kan
men de gave van God, en de gave van God in Jezus, op een minder 'economische'

'
manier interpreteren. Schulden zijn erom te vergeven, niet om te accumuleren.
Volgens het Nieuwe Testament is de enige berekening die het vergeven toelaat dat
men zeven keer per dag en zeventig maal zeven keren moet vergeven, dat wil zeggen talloze, ontelbare, niet-calculeerbare keren. Dat zou, vanuit Derrida's optiek
bezien, de echte Geniestreich van Jezus kunnen zijn.' [GG 215]
Want, meent Caputo, wanneer de boodschap van Jezus ergens over gaat, dan is
het wel het vergeven. Het gaat hier om 'vergeef ons onze schulden, zoals (hos kai,
as indeed) wij ook hebben vergeven wie schulden heeft bij ons.' Caputo zegt: 'We
geven ons krediet weg, absoluut, onvoorwaardelijk, zonder verwachting er iets voor
terug te krijgen. En God voorziet ons van de rest, het supplement waarnaar we niet
durven verlangen, wat alleen gegeven kan worden wanneer we het niet verlangen,
alleen als we het uit ons hoofd zetten. De opbrengst van geven is meer geven. Gave
geeft geven. God is de naam voor de gave die zich verspreidt als een lopend vuur of
als het water dat zich over het land verspreidt, die het brood van het geven oneindig
vermenigvuldigt, zo brengt vergeven vergeving voort en wordt de cirkel, de cirkel
van de wraak, doorbroken en, voorbij de wraak, de cirkel van de simpele schuld.
Vergeving geeft ons wat we onszelf niet kunnen, niet durven geven.' [TP 227]
Is zuivere vergeving dan mogelijk? Neen, de zuivere gave of vergeving is onder
ons stervelingen niet mogelijk. Maar sterveling zijn is verantwoordelijk zijn: je begint waar je bent en doet al wat je kunt en je houdt je narcisme zo onvooringenomen
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en gastvrij als maar enigszins kan open. De rest ligt buiten ons vermogen. Caputo
schrijft:
'De zuivere gave, een gave puur en simpel, is on/mogelijk, een mogelijkheidsvoorwaarde en een onmogelijkheidsvoorwaarde; een onmogelijke passie, een onmogelijkheid die bezielt. Daarom is geven altijd vergeven. (..) Vergeving is de uiterste
vrijmaking uit alle economieen, uit elke economische band, maar niet in de richting
van een simpele exterioriteit buiten de cirkel. Veeleer maakt vergeving de cirkel van
krediet en schuld losser, niet alleen van de schuld die de ander bindt aan de band van
mijn gecalculeerde gift, maar ook van de schuld die mijn relatie tot de ander een
(relatie) van schuld maakt. Alleen vergeving geeft me verantwoordelijkheid zonder
plicht, plicht zonder schuld, schuld waaraan je niet opgehangen wordt. Par-donne*
dat is de gemeenschappelijke leer van Yeshoua en Jacques, in die volgorde, in Franco-Aramees.' [TP 226-227]
Met een beroep op Derrida komt Caputo hier dicht in de buurt bij een joods en
bijbels denken over vergeving in de lijn van Levinas die Roger Burggraeve zo omschrijft:'Ware verlossing gebeurt alleen dan, wanneer de definiteit van het subject
zelf van binnenuit doorbroken wordt en "vooruit geroepen" wordt naar een nieuwe
toekomst. Welnu, deze ware niet salariele en niet compensatorische bevrij ding wordt
op een wonderlijke en letterlijk "ont-roerende" wijze door de vergeving bewerkstelligt. Ze werkt immers rechtstreeks op de definitiviteit van de daad in, door hem te
ontdoen van zijn onomkeerbaarheid, zonder er echter voor te vluchten. In die zin is
ze letterlijk "ontknoping" van het aan zichzelf vastgekluisterde
subject. Ze hertstelt
het onherstelbare en herroept het onherroepelijke. Ze koopt de wanhoop zelf vrij.
Op
het ogenblik waarop alles verloren is, maakt zij alles weer
mogelijk. Van zijn kant is
het subject "smekende eis" om niet definitiviteit. En van haar kant is de
vergeving
een "positief' en letterlijk "verlossend antwoord" op deze vraag. ,108
5.4 DERRIDA, TAYLOR EN CAPUTO OVER DE GODSDIENST

Het behoeft nauwelijks nog betoog: er gaapt en wereld van verschil tussen Caputo's
vertaalslag van het denken van Derrida en die van Taylor. Waar Taylor Derrida
gebruikt om afscheid te nemen van het christendom en het christelijk geloof te vereenzelvigen met onto-theo-logie en aanwezigheidsmetafysica, gebruikt Caputo hem
om centrale noties van het christelijk geloof opnieuw te doordenken en te verlossen

uit het essentialistische aanwezigheidsdenken.
Ik heb beloofd ter afsluiting van dit hoofdstuk inventariserend

en tentatief antwoord te geven op de vraag: hoe zou een dialoog tussen aan de christelijke traditie
gebonden theologie en het differentiedenken van Derrida vorm kunnen krijgen?
Voordat ik dit antwoord geef, bespreek ik de 'hoofdpersonen' van dit hoofdstuk
(Derrida, Taylor en Caputo) nog eens kort om enige elementen te verzamelen die in
een antwoord op deze vraag een rol moeten spelen.

5.4.1 Derrida en de terugkeer van de religie

Allereerst keer ik terug naar de conclusie uit het vorige hoofdstuk. Het denken van
Derrida is geen 'relativisme' of zelfs 'nihilisme.' Er zijn vele zaken waar Caputo's
108
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en Taylors vertalingen van het denken van Derrida divergeren, maar 66n belangrijk
punt is dat Caputo terecht naar ik meen - met een beroep op Derrida wijst op de
noodzaak van het geloof terwijl zowel Derrida als Caputo niet geloven in totale al
-

dan niet dialectische omkeringen, volledige realisaties van projecten, definitieve
breuken met overgeleverde instituties en tradities waarin Taylor gelooft of geloofd
lijkt te hebben. Evenmin weigeren Derrida en Caputo, zoals Taylor meent te moeten
beschouwing te laten. Het is
doen, de religie in de synagoge, kerk en moskee buiten
uiteraard Taylors goede recht dat te doen. Maar is dit in tijden van de terugkeer van
de religie, juist ook in de politiek en (massa)cultuur, niet een merkwaardige opstel-

ling?
In de inleiding bij de bundel About Religion merkt Taylor op, dat de relatie tussen
religie en cultuur onvermijdelijk uit tweerichtingsverkeer bestaat en dat de moderne
en contemporaine kunst, literatuur, economie, wetenschap en technologie met alleen
de
vragen stellen aan de religie, maar dat er ook religieuze dimensies bestaan in
vindt
meestal
onopgemerkt blijven. Religie is,
ogenschijnlijk "seculiere" cultuur, die
Religion is the most
hij, het meest interessant, waar zij het minst voor de hand ligt.
is
it
least
ivhere
interesting
obvious [AR 1 ] Maar hoe zit het dan, kan men zich vervolgens afvragen, met de vragen die binnen het door Taylor geschetste tweerichtingsverkeer tussen cultuur en religie vanuit de godsdiensten aan de kunst, literatuur,
wetenschap en techniek worden gesteld? Hoeven we daar niet naar te luisteren?
Feitelijk zijn de godsdiensten volgens Derrida allerminst massief aan het verdwijnen. Het is aanmatigend te veronderstellen dat het grote verhaal van de secularisatie noodzakelijk het laatste universele woord is over de godsdiensten. Het is de
ogen van Derrida allesbehalve wijs om de terugkeer van de religie 'soeverein te
negeren', want wat verdrongen wordt, keert terug.
De godsdiensten laten uitbundig van zich horen in onze digitale technomaatvan de nieuwe comschappij waarbij allerhande groeperingen juist gebruik maken
maken gebruik van
denkschema's
met
Mensen
premoderne
municatietechnologie.
de meest dynamische moderne technologieen, wat een herhaling is van premoderne
voorstellingen, met een verschil, iets nieuws. Derrida meent daarom dat de essentialistische tegenstelling tussen 'moderne' techniek en 'ouderwetse' godsdienst allerminst adequaat is. Hij verbindt de 'terugkeer van de godsdienst' heden ten dage, in
allerhande verschijningsvormen, juist met de techniek, tele-technologie, technowetenschap. Hij legt een relatie tussen techniek en herhaling. Deze horen in zijn ogen
onlosmakelijk bij elkaar. In deze techniek, waarmee de godsdienst op verschillende
wijzen wordt herhaald en herhaald kan worden, ziet hij zowel een dreiging als een
kans voor de godsdienst. Derrida schrijft:
'Axioma: geen toe- komst zonder de mogelijkheid van het herhalen. Geen toekomst zonder een zekere herhaalbaarheid, minstens in de betekenis van het verbond
met zichzelf en de bevesnging van het oorspronkelijke ja. Geen toe-komst zonder
enige messiaanse memorie en belofte in een zin die ouder is dan elke religie en oorspronkelijker dan elk messianisme. Geen vertoog of aanspraak van de ander zonder
de mogelijkheid van een elementaire belofte. Meineed en niet gehouden beloften
vragen om dezelfde mogelijkheid. Geen belofte dus zonder de bevestiging van de
mogelijkheid van het ja. Dat ja heeft van meet af aan de betrouwbaarheid en trouw
van een geloof omvat. Geen geloof dus en geen toekomst zonder wat de herhaalbaarheid (iterabilitd) impliceert aan techniek, machinaliteiten, automatiek In deze
zin is techniek de mogelijkheid of zelfs een nieuwe kans van het geloof. Deze kans
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moet het grootste risico insluiten, de dreiging van het radicale kwaad. Anders zou
datgene waarvan ze de kans is, niet het geloof zijn, maar het programma en het bewijs, dat wil zeggen de annulering van de toekomst.' [FS 63 GW 71]
Enerzijds is er dus een kans voor wat hij een messianisme zonder messianisme
noemt, justice to come, maar een antropo-theologische verzekering daarvan hebben
we niet. Godsdienst blijft onberekenbaar, omdat volgens Derrida er altijd iets onberekenbaars in het hart van berekenbare schuil gaat, dat ook iets monsterachtigs kan
voortbrengen. Wat de godsdienst betreft betekent dat, dat ook de mogelijkheid geldt
'van het radicale kwaad: meineed, leugen, tele-geleide moord, van op afstand gedirigeerd zel fs wanneer geweld wordt gepleegd of wordt gedood met blote hand.' [FS
86 GW 98]
Religie heeft een Januskop. Er is heden ten dage sprake van tegelijk een kans biedende en gevaarlijke ongelijktijdigheid of disjunctieve conjunctie tussen enerzijds
de telkens weer spontaan ontspringende religieuze hartstocht die de religie wil redden in door en met de techniek juist met datgene dus wat tegelijk een bedreiging
vormt voor de religie - die de religie zuiver wil houden en onaangetast, die antistoffen aanmaakt tegen de techniek waar de eigentijdse religie desondanks in geYnvolveerd is, die het heilige of het sacrale wil 'auto-immuniseren' voor haar betekenisverlies en anderzijds de (techno)wetenschap die de religie onttovert, terugdringt,
delokaliseert en onteigent. Vanuit deze conjuctieve disjunctie of ongelijktijdigheid
biedt zich, meent Derrida, wellicht toch een kans aan, een toekomst, waarin onttovering (wetenschap en techniek) en hartstocht (geloof) samengaan, waarin de (techno)wetenschap van een religieus supplement wordt voorzien, en de religie van een
wetenschappelijk supplement, in het licht van een toekomstige belofte, als voe109
dingsbron voor het gelovige adresse au tout autre.
-

Dit heeft bij Derrida een geengageerde, politiek-ethische achtergrond. Il faut crier
(..). Er moet uitgeschreeuwd worden dat het niet waar is dat we gerust kunnen gaan
slapen.1 " Waar sommigen triomfalistisch een definitieve overwinning van de liberale democratie bewieroken, wijst Derrida op het onrecht en het kwaad die weinig
aandacht krijgen in de officiele politieke retoriek. Hij noemt bijvoorbeeld de kindersterfte door gebrek aan behoorlijk drinkwater, de wereldwijde verdwijning en verminking van vrouwen en kinderen vaak door 'huislijk geweld', de grote discrepantie
tussen de budgetten voor aids-bestrijding in de VS en Europa in vergelijking met
Afrika. Hij wijst op kinderarbeid, analfabetisme, achterstelling van meisjes, ontheemding, de vluchtelingenproblematiek, enzovoort. We kennen deze ellende via
anonieme getallen in statistieken, maar we mogen niet vergeten, vindt Derrida, dat
achter deze kille cijfers elke keer singuliere gevallen schuilgaan die beroep doen op
onze verantwoordelijkheid.
In een discussie met de neo-pragmatist Richard Rorty stelt Derrida daarom dat
verantwoordelijkheid oneindig is, of niet is." We hebben deze verantwoordelijkheid in een wereld die allerminst een bestendige orde kent. 'Als er bestendigheid en
stabiliteit zou zijn, dan was politiek niet nodig. Het is in de mate dat stabiliteit niet
natuurlijk of substantieel is dat er politiek bestaat en ethiek en verantwoordelijkheid
'09

Zie Slootweg, Geschiedenis en ethiek, a. w., 262-266.
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mogelijk is, of beter: zich voortduren ophouden op het kruispunt van mogelijkheid
en onmogelijkheid. Daar ligt de "ware" plaats van onze verantwoordelijkheid.,112
5.4.2 Taylor en de verdwijning/voltooiing van de religie

Taylor daarentegen houdt zich niet op op het kruispunt van mogelijkheid en onmogelijkheid. Hij rept niet over 'een toekomstige belofte'. Hij blijft opereren vanuit de
assumpties en premissen van de God-is-dood theologie waarin het door Derrida
113
onder la,itiek gestelde grote verhaal van de (voltooide) secularisatie wordt verteld
en die met vreugde de christelijke traditie dacht 'op te heffen' en te 'realiseren'.
Maar dit genoegen Sein en Sollen volstrekt te verzoenen is, wanneer men de meest
recente teksten van Taylor bekijkt, bittere vreugde. Taylor is bijvend geen 'ridder'
van het geloof, maar een exponent van het 'ongelukkige bewustzijn.' De 'overwinning van het nihilisme' heeft, bij nader inzien, alleen maar meer nihilisme voortgebracht en bitterheid die, hoewel hij deze probeert te overwinnen, eigenlijk in veel
van zijn recente teksten blijft doorklinken.
In zijn laatste opstellen maakt Taylor op zijn beurt weer een 'doublure' van Derrida's toekomst openende messianisme zonder messianisme. Hij beschrijft 'gereahseerde eschatologie'. Hij bedoelt: theo-esthetische verwerkelijkingplannen waarvoor
Las Vegas steeds model staat. Om een 'creatieve inval' zit 'kunstenaarfilo1 14Taylor niet verlegen, want de huidige 'spektakelmaatschappij en 'informatieSOOf
economie' is volgens hem de realisering van de Hegeliaanse speculatieve theologische heilseconomie. Het moet bitter zijn voor een ex God-is-dood theoloog: juist
buiten de kerk, in de 'postmoderne spektakelmaatschappij', ziet Taylor de verwerkelijking stand komen van de Gentestreich die Nietzsche in het christendom meende
aan te treffen: een maatschappij gebaseerd op een 'offertheologie' waarin alleen
maar genomen of geruild wordt, en niets gegeven o f ontvangen.
Taylor beschrijft deze offerlogica op de subtielere wijze van de Hegeliaanse speculatie, die, inderdaad dikke winst meent over te kunnen houden aan de dood van
God. 'Binnen de economie van de speculatieve theologie', schrijft Taylor, 'discrediteert de dood God niet, maar is in feite de climax van de goddelijke zelfrealisering.
Door middel van een kenotisch proces wordt Gods transcendentie een immanentie
waarbinnen het goddelijke totaal present is in het hier en nu.' Dat wisten we al uit
vorige hoofdstukken. Maar nu komt de overgang die Taylor maakt naar onze tijd:
'De dood van het transcendentaal betekende vergoddelijkt in feite het web van beelden en de simulacra dat de postmoderne cultuur constitueert.' [AR 26]
Het is belangrijk, stelt Caputo in The Prayers and Tears of Jacques Derrida, in te
zien dat Derrida niet vindt dat Nietzsche met zijn analyse van het schuld- en ruilmotief in de christelijke theologie van het offer, het laatste woord over geloof en het
christendom heeft uitgesproken. Nietzsche heeft in deze analyse verrassend veel
inzicht wat in elk geval geen geloof is; hij 'ontmythologiseert' en laat zien hoe wat
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voor geven en een offergave doorgaat, kan omslaan in wat juist niet geven, geen
gave is, maar een gif [TP 218]
Welnu, Taylor beschrijft alleen maar deze 'offertheologie' van de ruil en identificeert niet alleen het christendom hiermee, maar beschouwt deze theologie ook nog
eens als het 'grondprincipe' van onze 'postmoderne cultuur', heden ten dage. Niet
115
de christenen, maar Nietzsche en Hegel krijgen gelijk, nog steeds.
Hij lijkt het christendom te veroordelen om dezelfde reden waarom hij Kierkegaard in zijn proefschrift uiteindelijk verwerpt en met Hegel wil 'opheffen': het is
voor hem 'een apologie van de bestaande orde.'Bij christendom denkt Taylor, vermoed ik, allereerst aan televisiedominees die 'een aardige boterham weten te verdienen aan Jezus kruisdood'. Hij gelooft niet dat er toekomst openende verlossing 'om
niet' mogelijk zou zijn. Dit is misschien wel de kern van het onbegrip en ongeloof
warmee Taylor het christendom steeds weer benadert: genade of verlossing worden
daarin niet - zoals Taylor voortdurend eenzijdig stelt -, alleen maar 'in bezit genomen', maar telkens ook weer steeds opnieuw 'wegggeven' of'verstrooid.' Men kan
de boodschap van verzoening en verlossing door Jezus uit de Schrift heel anders
lezen: 'Gods barmhartigheid is de superabondante genade, die niet alleen gratis maar
ook buiten alle redelijke en billijke proporties geschonken wordt. Daartegenover
past alleen maar stille dankbaarheid, die haar erkentlijkheid waarmaakt door ook
zelf barmhartig als God te zijn. ,116 Niemand hoeft een perfecte gever/ontvanger te
zijn, het is al heel wat wanneer ons geloof ons 'narcisme' enigszins weet te verleiden zich te openen voor een iets minder economische omgang met God, de wereld
en elkaar.

Taylor keert in zijn recente werk alsmaar terug naar het begin, de theo-esthetische
droom van de Jena avant-garde. Hij vertelt een verhaal over twee steden, Jena, waar
'zijn' idealistische Paradise Now motief geboren is en Las Vegas waarin het absolute tegelijkertijd gestorven en gerealiseerd is in een virtuele realiteit. In deze virtual
reality, stelt Taylor, heerst het snelle puur speculatieve geld van Wall Street waarvan
de waarde volledig is ontkoppeld van elke vaste standaard. Geld is de totaal geYncarneerde god van onze wereld, een netwerk van free floating signs dat naar niets buiten zicllzelf meer verwijst. Het beste wat God kan doen is sterven, want dan wordt
hij hier en nu overal 'present.' Deze ontwikkeling loopt volgens hem strikt parallel
met de totale 'vercommercialisering' van de kunst. 'Geld is kunst, kunst is geld: As
money was becoming a sign of other signs, art was becoming an image of other
images. [AR 143]
Wat Taylor in Disfiguring 'het idealisme van het beeld' noemt, regeert een oneindige vermenigvuldiging van beelden waarin zich niets meer toont buiten het
beeld, waar beeld en werkelijkheid volledig samenvallen gecombineerd met een aUconsuming consumer capitalism waarin geld eveneens beeld, dat wil zeggen virtueel
is geworden, een symbolisch hyperdynamisch vrij vliedend ruilmedium dat ontdaan
is van elke waarde op zich. Taylor bekijkt dit verschijnsel vanuit zijn these over de
vervanging van de religie door kunst, van de omvorming van de wereld tot een
"5 Interessant in dit opzicht is een opmerking van Altizer - we zien dit ook bij Girard - dat juist Nietzsche
inzag dat het motief van de schuld, straf, bekning en wraak in het evangelic zelfjuist tegengesproken
wordt. 'Zaligheid', schrijft Nietzsche in een citaat bij Altizer, is in het evangelie 'niet afhankelijk
gemaaktvan voorwaarden.' Altizer, Het Evangelie van Gods dood, a.w., 64
116 Burgggrave, Eigenwjze liefde, a.w., 219.
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kunstwerk. Dit proces krijgt zijn beslag in de contemporaine mediacultuur. Het lijkt
erop, schrijft hij, 'dat Las Vegas, in feite, de realisatie is van het Koninkrijk Gods op
aarde. Wanneer het reele beeld wordt en het beeld reeel, wordt de wereld een kunstwerk en onze conditie transparant virtueel. Er ligt niets meer aan gene zijde van de
dit gereagerealiseerde eschatologie van het virtuele Koninkrijk.' [AR 5] Zijn we in
liseerde Koninkrijk gelukkig? Neen, we amuseren ons dood in onze spektakelmaatschappij. Emerging virtual culture is, in many ways, undeniably nihilistic. [AR 5]
Op zijn manier schetst Taylor de lotgevallen van de religie heden ten dage, maar
bij hem is, anders dan bij Derrida, niet zozeer sprake van een 'terugkeer van de
religie', maar van haar 'verdwijning' door middel van haar 'verwerkelijking.' Tar
lors verhaal over Jena en Las Vegas is een samengebalde geschiedenis van het nihilisme, een geschiedenis van ongeloof zou ik zeggen, in de vorm van maakbaarheidsgeloof. Dit maakbaarheidsgeloof, waarschuwt Taylor terecht, is allerminst
achterhaald, hier en nu, maar komt in onze postmoderne cultuur tot zijn hoogtepunt.

Geloof, kunnen we bij hem zien, wordt getransformeerd in onze mediacultuur, in
onze simcult' 17 door middel van massale, mondiale mediageleide publiciteitsoffensieven via satellieten en het internet waardoor ook het geloof beeld is geworden, een
kwestie van nagenoeg lege mediagenieke 'hapklare brokken informatie.' The medium is the message.

'Terwijl televisie een wereldwijde religie is geworden, is religie 'televisubreidt het
eel'geworden voor miljoenen. Wanneer de preekstoel het scherm wordt,
die
door
alles
is
door
en
Dit
geacht
paradoxaal: zij
publiek exponentieel uit. (..)
worden zich bezig te houden met buitenwereldse zaken zijn gear:riveerde professionals geworden in de business van deze wereld.' [IM Televangelism 1 ]
Taylor beschrijft een combinatie van 'medialisering' en 'verpretparking' van de

religie. Een groep Hollywood-investeerders schijnt serieuze plannen te hebben (gehad) om naast Mickey Mouse themaparken een Heilige Land-themapark te cretren
Een kopie van het heilige land van plastic ergens in Texas. [AR 168-169] Taylor ziet
today waarin transer een verwerkelijking in van de ideologie van het Tomorowland
cendentie van het reele verdwijnt, 'niets in haar spoor achterlatend.' /n the dark light
to be. IAR 201]
of his nothingness, it appears that what is, is what ought
eigen cynische 'apologie
zijn
lijkt
het
tot
zo
Zo komt Taylor tegen wil en denk wat
weliswaar
naar
zoekt
van de bestaande orde'. Hij
'verdongen' wordt in dit virtuzich
beelden,
hij onderneemt pogingen
oneindig vermenigvuldigende
ele spel van de
om via een subversief schrijven in beelden en computerbits de geIncarneerde 'god'
van het vlotte beeld en het snelle kapitaal te discrediteren. Doch bij hem klinkt geen
oui, oui, viens, eerder rouw en in zijn meest recente teksten weer steeds uitdrukkelijker Nietzscheaanse vrolijke affirmatie van de vreemde (met)gebeurtenis van de
Godverlatenheid (abandonment). Zijn denken cirkelt om de ervaring van 'het donkere licht van het niets' en van de 'dreigende, afschuwelijke, kosmische indifferentie'
die daar wat hem betreft bij hoort. [AR 251 e.v.]
Ook hij houdt in zijn meest recente werk enige schrijfoefeningen waarin vanuit
'
'
een zekere serene indifferentie', een soort Gelassenheit, een indifferente liefde'
wordt geprezen, een liefde no matter what, een geven dat geen nemen is en ook
117

De cultus van het simulacrum, van het verzelfstandigde beeld dat nergens in verankerd is en naar niets
buiten zichzelf meer verwijst.
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vergeven en vergeten, maar dat heeft bij hem niet zozeer te maken met toekomst,
een messianisme zonder messianisme, met justice to come, maar eerder met amor
fitti, een 'pathos van de distantie', een poging te houden van de eeuwige laingloop
van het van alle zin, richting, diepte en doel verstoken wereldspel.
'Zij die de lessen van de indifferentie geleerd hebben, door een wereld te omarmen waarin "permanentie (is) samengesteld uit niet-permanentie" zijn verlost van
het ondraaglijke gewicht van de diepte. Indifferentie houdt een desillusie in met
desillusie en biedt zo een mogelijkheid tot de overwinning van "het ongelukkig
bewustzijn." De vrolijke hallucinaties in de oppervlakten zijn niets meer en niets
minder dan "de bacchanistische vervoering waaraan er geen lid is dat niet dronken

is".' [AR 253] Dit schrijft Taylor in 66n van zijn laatste opstellen, Indijference, een
passage die net zo goed in Erring had kunnen staan. Taylors neo-Kierkegaardiaanse
wending tot het 'gans Andere' in het kielzog van Derrida, heeft maar kort geduurd.
Zijn (schrijf)oefeningen rond de afgrond van de taal of de woestijn 'in' de taal,
zijn niet zozeer ervaringen van een 'oerbelofte' of 'oergeloof, maar cirkelbewegingen rond 'het niets' dat het Dasein angst aanjaagt. Het zijn 'rouwoefeningen bij de
dood van God', wat bij Taylor vooral wil zeggen de onmogelijkheid van volledige
zelftransparantie. Tussen weten en wat voor het weten niet beschikbaar is, tussen
zelfinzicht en het niet kunnen samenvallen met zichzelf, bemiddelt de hartstocht van
het geloof of geloof kan, zoals bij Taylor blijkt, ook uitblijven.
Bis der Schein die Wirklichkeit und die Kunst ubenvindet Op een bepaalde manier heeft Taylor gekregen waar hij steeds op uit was. Hij heeft het 'Rijk Gods'
steeds met 'maakbaarheid' geassocieerd en wat hij in zijn meest recente teksten
beschrijft is een 'vals koninlaijk Gods', neen een 'Koninkrijk Gods' aan gene zijde
van de oppositie echt en onecht, goed en kwaad, dat hier en nu reeds gekomen is,
waarin wij afgesneden zijn van de realiteit, waarin de toekomst reeds is afgesloten
en waarin we overgelaten zijn aan de eeuwige terugkeer van een eindeloods verwijzingsspel van zich onophoudelijk vermenigvuldigende ficties. Zijn werk maakt op
mij een defaitistische of fatalistische indruk: aan de wetten van het marktplein en het
laissez-faire-kapitalisme lijkt bij Taylor geen ontsnappen mogelijk.
5.4.3 Caputo en de kansen van de religie
Zeker, ook Caputo kent 'de koude en genadeloze waarheid' van Nietzsche, de 'dreigende, afschuwelijke, kosmische indifferentie'. Het is niet helemaal uit te sluiten dat
Nietzsche gelijk heeft, stelt hij, misschien is de wereld inderdaad wel -'onschuld van
het worden", das Spiel, dat "es" is.' Helemaal uitsluiten kunnen we dat nooit. Want
geloof is een decisie, een interpretatie, gemaakt te midden van onbeslisbaarheid. Met
Derrida pleit Caputo niettemin voor 'het messiaanse', voor zelfontledigende openheid voor het tout autre, het singuliere, dat altijd, structureel, aan het komen is, en
nooit hier en nu gegeven is, waardoor telkens de kans ontstaat 'om daar te gaan waar
men niet gaan kan', de geloofsact.
Waarom benadrukt hij dit? 'Mijn bedoeling is hier geloof veilig te stellen voor
het weten wat ook betekent geloof levend houden als geloof' Want geloof is mijn
ogen het meest waarachtig, wanneer we in situaties terechtkomen waarin de kennis
die het geloof draagt maar betrekkelijk wordt, wanneer we in een situatie verzeild
raken waarin we blind zijn - door tranen bijvoorbeeld, waarin we door tranen zien en slechts vooruit kunnen komen dankzij geloof, want dan worden we voortgedreven
door een passie, de passie van het niet-weten, wat Sint Paulus een "hoop tegen alle
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hoop in noemt" (Romeinen 4, 18).' [MR 242] In een commentaar op Derrida's
Mdmoires d'aveugle. over de samenhang van blindheid, tranen en geloof bij Derrida
merkt hij op: 'De oude spreuk "zien is geloven" is slechts in zoverre waar dat hij
opgaat wanneer we inzien dat we niet langer geloven. Geloven hangt af van blindheid en heeft te maken met een verlangen naar wat uit zicht is.' [TP 312] Opnieuw
met Paulus gesproken: 'In de hoop zijn wij gered. Men spreekt niet van hopen, wanneer men het voorwerp van de hoop al ziet: wie kijkt nog uit naar wat hij al ziet?'

(Romeinen 8,24).
Geloof is bij Caputo een manier om het hopeloze immanente, bekende en reeds
zichtbare (de nihilistische 'alleenheerschappij van het simulacrug het 'nihilistische
Koninkrijk van het Beeld' waarover Taylor schrijft) open te houden voor de aankomst en doorbraak voor wat geen oog heeft gezien, voor iets gans anders, vooral
ookjustice to come. De tranen en de blindheid waar Caputo in navolging van Derrida over schrijft, verwijzen naar door tranen verblinde ogen die zien wat niet gezien
kan worden en daarom 'zien' waartoe de ogen ten diepste voorbestemd zijn om te
zien, dat wat niet al te zien is, waarnaar we verlangen en uitzien, dat oils roept en
waarom we roepen. These weeping eyes, those seeing tears, metaforen voor het
geloof, het bidden, smachten, huilen; voor hetje ne sais pas, il faut croire. De tranen
ook van de breekbaarheid en kwetsbaarheid van de mens maar wellicht nog meer
van kracht: openbrekende tranen van rouw en vreugde die de (af)gesloten blik en het
verdoofde hart openen voor de hartstocht, passie en passibiliteit (het zich open stellen door middel van een alerte 'actieve passiviteit') voor het tout autre. [TP 18-19,
281-329]

Een reden waarom hij voor de hartstocht van het geloof pleit in de betekenis van
per definitie niet zeker weten, komt voort uit de ervaring dat wanneer geloof een
klare eidos wordt, zonder blindheid en tranen, wanneer de ogen slecht zien wat gezien kan worden, wanneer zij adaequatio of Unverborgenheit menen te zien, wanneer geloof verward wordt met zeker weten dus, het een grote bedreiging inhoudt
niet alleen voor het geloof zelf, maar ook voor tout autre comme tout autre. W anneer de gelovigen menen te beschikken over hogere, klare en evidente kennis dan
wordt, stelt Caputo, 'de gelovige een bedreiging voor iedere ander, wat het probleem is van het fundamentalisme vandaag de dag, dat de structuur van de democratische instituties bedreigt in de Verenigde Staten en het leven in het Midden Oosten
ondraaglijk gevaarlijk maakt. Vandaar dat er behoefte is aan een advocaat van de

duivel, wat een eerbiedwaardige theologische functie is.' "8 [MR 10]
Toch is Caputo geen advocaat van de duivel. Het is stellig de vraag of The Prayers and Tears of Jacques Derrida wel (alleen) over de 'belijdenissen', gebeden en
tranen van Derrida gaat. Het boek is vooral ook een geloofsbelijdenis van Caputo

"' Caputo maakt onderscheid tussen 'Heilige Hermeneutiek' (bijvoorbeeld die van
Marion) waarin de
premissen van de aanwezigheidsmetafysica nog doorklinken en een op Derrida's differentiefilosofie
gebaseerde 'duivelse hermeneutiek' waarin ook gebeden, geloofd en gesmacht wordt naar het gans
andere of onmogelijke (pray like he/0, maar waarin een 'duivels' wantrouwen bestaat tegen al te
evidente oogverblindend schitterende waarheden, openbaringen of gaven. Een corrigerende 'duivelse'
insteek kan ontsnappingsruimte vrijrnaken bij verpletterend aanwezige waarheden waaraan niets en
niemand lijkt te kunnen ontkomen. Een gebruik van de duivel dus om hem uit te drijven. Zie MR 193219.
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zelf, waarin een gedeconstrueerde, getemperde, kritische, mild katholieke Augustijns/ Kierkegaardiaanse stem spreekt.
Goed, maar valt Caputo dan toch niet, net als Kierkegaard, in de valkuil van het
decisionisme? Neen, meent hij. Er komt altijd een moment waarop we moeten kiezen, het moment van singulariteit waarop op we moeten afzien van het mechanisch
toepassen van regels en een moment dat geen uitstel van een keuze verdraagt. 'Dit is
geen decisionisme, omdat het niets uit te staan heeft met een autonoom ego dat een
wilde sprong maakt, maar met een diepe verantwoordelijkheid ten opzichte van alles
wat in deze situatie greep heeft op mij. Ik ben op dat moment, op dat Augenblick op
mijn eentje.' [GG 131]
En geldt dit inderdaad ook niet voor het kiezen voor het geloof of voor de keuzen
in onze existentie die met geloof te maken hebben? Moet geloof inderdaad niet telkens existentieel gereinitieerd en individueel herhaald worden, vooral in concrete en
contingente situaties waarin een omstandigheid dan wel onvoorziene gebeurtenis mij
grijpt en mijn zelfgenoegzaamheid doorbreekt, waarin ik enigszins blind ben en toch
moet beslissen? Geloven in God is altijd ook zelfexploratie coram Deo. Daarom is
theologie een (bestaans)hermeneutische discipline waarin het evocatieve karakter
van geloofstaal herhaald, permanent 'existentieel gereYnitieerd', moet worden. Theologie kan dan onmogelijk louter descriptief spreken over God maar dient veeleer
situaties te beschrijven waarin God 'gebeurt'. De liefde tot God ontvouwt men niet
in een stelling, maar is voorwerp van getuigenis en een daad. 1 19.
Omdat het denken van Derrida steeds gewag maakt van de ervaring van diepe
verantwoordelijkheid ten opzichte van alles wat in een situatie 'greep heeft op mij',
is zijn differentiefilosofie volgens Caputo zef al een religieus discours. 'Deconstructie is geen manier om ons van de waarheid te ontdoen,' schrijft hij, 'maar een
manier om deze te doen (not a way ofundoing the truth but ofdoing it), een facere
veritatem, om een uitdrukking te citeren die Sint Augustinus gebruikt, waarvan
Derrida houdt en die hij citeert en steeds weer opnieuw citeert' Derrida opent vol-

gens Caputo het immanente, welbekende, reeds verwachte en aanwezige ten gunste
van iets anders waarnaar we verlangen omdat het niet deconstrueerbaar is. For the

real is always deconstructible but what deconstruction loves is not deconstructi120
ble.
Caputo schrijft: 'Terwijl Heidegger zegt dat de naam van God het vragen in
beschouwt Derrida de naam van God, net als Augustinus, als een naam
sust,
slaap
voor datgene dat alles in een bodemloze bevraagbaarheid werpt en, voorbij aan dit
vragen, als een naam voor datgene wat we verlangen en liefhebben, zonder enige
twijfel, (without question) sans voir, sans avoir, sans savoir: IMR 262-263]

5.5 NIEUWE KANSEN VOOR EEN CHRISTELIJKE BESTAANSHERMENEUTIEK?
Wat betekent dit alles voor mijn vraag naar de mogelijke betekenis van het denken
van Derrida voor de theologie? Welnu ik denk dat Caputo een voorbeeld geeft en
laat zien dat het werk van Derrida zeker wel betekenis kan hebben voor de theolo"' Ik bouw hier voort op een gedachte van L.M. Chauvet: 'En thdologie chrttienne. le "qui est Dieu?" est
ins€parable du "qui parle de DieuT" in Symbole et Sacrement. Une relecture sacramentelle de
l 'existence chritienne Paris 1988,301.
120 Jonn D. Caputo, For the love of Things Themselves: Derrida's Hyper-Realism, in Journal for Cultural
and Religious 77;eory http://wwwjcrt.org/archives/01.3/caputo.shtml.
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gie. Hij doet wat theologen eigenlijk al eeuwen doen: met behulp van de wijsgerige
taal van de cultuur die hem omringt, getuigenis afleggen van de hoop die in hen
leeft, ook al is Caputo dan geen theoloog, maar een filosoof die theologische uitstapjes maakt en stichtelijke intermezzo's geeft. Caputo gebruikt de filosofie van
Derrida om de christelijke theologie van haar onto-theo-logische 'superego', dat wil
zeggen, van haar essentialistische metafysische oorsprongsdenken ofwel aanwezigheidsdenken te verlossen 6n als geradicaliseerde hermeneutische leessleutel om
centrale woorden uit de christelijke traditie opnieuw tot leven te wekken. Met zijn
,121
more radical hermeneutics of'hermeneutiek zonder hermeneutiek
probeert hij de
christelijke theologie te verlossen uit de greep van de platoonse herinnering en de
Hegeliaanse Aujhebung.
Kierkegaard zei het al: daarin gebeurt niets, daarin kin niets gebeuren. Het is een
verlammende cirkelbeweging van het ene en hetzelfde, waarbinnen het gebeuren
van het nieuwe, onverwachte of andere in wezen bij voorbaat reeds op afstand wordt
gehouden. 'De herinnering', zagen we bij Kierkegaard, 'is het interesse van de meta-

fysiek en tegelijk dit interesse, waarop de metafysiek strandt.' Kierkegaard, Derrida
en Caputo daarentegen beschrijven bewegingen van de herhaling waarin de economie van hetzelfde doorbroken wordt. Voorwaarts repeterend brengen deze herhalingen voort wat herhaald wordt om aldus openheid te creeren voor het aankomen en
binnenkomen van het gebeuren van het tout autre. Herhaling en geloof inviteren de
advent van het met calculeerbaar gebeuren van het ongelooftijke en onmogelijke.
Wat (wetenschappelijk) calculeerbaar, planbaar en maakbaar is, heeft immers het
geloof niet nodig.
5.5.1 Herkenningspunten en de kenose van het geloof

Omdat Caputo de neiging heeft Derrida in te schrijven in een specifieke traditie, zou
je bij hem bijna vergeten hoewel hij er telkenmale op wijst - dat Derrida een religie
zonder religie, een messianisme zonder messianisme beschrijft, dat elke historische
openbaring en specifieke Messias te buiten gaat.
There is something utterly radical in deconsruction, stelt Richard Kearny dan ook
-

in zijn bijdrage aan het congres over God, Religion and the Postmodernism. IGG
132] Je kunt het denken van Derrida en Caputo, stelt hij, interpreteren als een denken waar het aloude thema Godsverlangen terugkeert, niet het onto-theo-logische
Godsverlangen, waarin het verlangen bestaat uit de wit een tekort op te vullen, maar
het bijbelse eschatologische Godsverlangen, dat uitziet naar wat geen oog heeft
gezien, het verlangen naar het andere als het andere, een ddsir au-delit du dusir aan
gene zijde van het verlangen te hebben, te weten, te zien. Maar, meent Kearney,
Derrida's denken van het on/mogelijke Godsverlangen, waarin Caputo hem nagenoeg helemaal volgt, maakt van God een onmogelijke God, een volstrekt niet identificeerbare, ongedefinieerde verstrooide alteriteit: tout autre est tout autre. God, de
gave en het tout autre delen bij Derrida en Caputo een gemeenschappelijk kenmerk:
zij verdwijnen zodra zij als gegeven verschijnen waardoor wat verschijnt nooit God,
de gave of het tout autre kan zijn.
121 Derrida en eigenlijk ook Caputo wijzen de hermeneutiek in courante zin van dat woord immers af
omdat er veelal de gedachte leeft van een te reconstrueren tijdloze waarheid 'op zich' achter het talige
verwijzingsspel en omdat het andere er steeds tot hetzelfde wordt gereduceerd. Zie daarvoor paragraaf
3.4.4 van deze studio en MR 1 -4, 41-59.
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Maar hebben we, zo vraagt Kearney zich af, geen herkenningspunten nodig om
de ware God van valse goden en demonen te onderscheiden? Gaan Derrida en Caputo niet al te ver wanneer zij stellen dat we ons open moeten stellen voor 'de niet
anticipeerbare gebeurtenis' van de absolute verrassing, die allereerst het karakter
heeft van wat niet acceptabel en tolerabel is, wat niet te vatten is, en bijgevolg een
zekere monstrueusiteit met zich meebrengt9 122 [GG 127] Als ons geloof volstrekt
blind is, dan gaat er een blijvende onzekerheid in schuil en is elke beslissing, ook al
is deze nog zo geloofsgetrouw, een 'verschrikkelijk moment'. Is dat uit te houden?
Wist Derrida's radicale kenose van het geloof, deze beweging van permanente zelfkritiek op het geloof door het geloof, niet al te radicaal elk herkenningspunt uit in de
woestijn?
Om de rechtmatigheid van zijn verlangen naar herkenningspunten te staven citeert Kearney het Emmailsverhaal vlak nadat Jezus het brood brak: 'Nu gingen hun
de ogen open en ze herkenden Hem, maar meteen was Hij uit hun zicht verdwenen.'
(Lucas 24, 31) Kearney stelt: 'Door middel van een specifiek identificatieteken - de
epifanie van het gebroken brood - onthult de Messias zichzelf en, op hetzelfde moment, evoceert hij bij de leerlingen hun eigen verlangen naar God, een brandende
hartstocht in hun hart naar iets wat hen nog steeds overstijgt. Hier wordt het Godsverlangen manifest gemaakt door middel van de identificeerbare eucharistische act
van het delen van het brood -getoond al kan dit niet uitgesproken worden.' [GG 125]
Een antwoord aan Kearney zou kunnen zijn dat het in zijn voorbeeld, het breken
van het brood, niet om een representatie gaat in de zin van adequate aanwezigstelling of voUedige onthulling. De kern van de radicaal hermeneutische leessleutel die
Caputo gebruikt om de joods-christelijke traditie te ontsluiten is: de presentie van
het presente is afgeleid van de herhaling en niet omgekeerd. Geillustreerd aan het
voorbeeld van het Emmausverhaal. Pas na de hermeneutiek van de schrift en met de
rituele herhaling van het breken van het brood herkennen de leerlingen Christus,
maar dan is hij tegelijk ook weer elders en anders. In de hermeneutiek (leren) en in
het breken van het brood (vieren), kan men een herhaling zien zoals Kierkegaard
deze opvat: ze repeteert voorwaarts de toekomst in en brengt wit herhaald wordt
voort mEt een blijvend 'kwalitatief verschil'. Ik heb hier al kort aan gerefereerd aan
het begin van het vorige hoofdstuk: in de heilige schrift zelve wordt het geloof in een
onmiddellijke en volledige aanwezigheid (presence pleine) reeds onder kritiek gesteld.

Waarom vragen we precies als we vragen om een 'herkenningsteken'? Er is niets
zo plat en saai als een herkenningsteken dat je in een vloek en een zucht kum ontcijferen en dat ondubbelzinnig als een chose m ne kan worden ontraadseld. Er is geen
gekapitaliseerd Know It All geheim 'achter' het 'herkenningsteken', geen rechtstreekse hardwired verbinding met de grond van het zijn zelf, dit is het geheim van
een differentiefilosofie of theologie. Maar een 'geheim' dat zich volstrekt niet toont,
is natuurlijk geen geheim. Hoe zou je kunnen weten dat het bestaat? Wordt exact dit

122

Kearney benadrukt het feit dat Derrida relatie legt tussen alteriteit, monstruositeit en wat Derrida de
messiaanse of eschatologische profeet Elia noemt. Het uitzien naar de absolute verrassing van zijn
komst bestaat uit een ambivalente combinatie van angst en verlangen, afstoting en fascinatie, willen
en niet-willen waarmee elementen van het sublieme van Kant worden hernomen en van Kierkegaards
Frees en beven. Zie bijvoorbeeld Derrida, Schibboleth, a.w., 102-103.
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spel van tegelijk onthullen en verbergen van het geheim niet geensceneerd in het
Emmausverhaal?
In zijn antwoord op Kearney's lezing ontkent Derrida aUerminst dat het nodig is
naar criteria te zoeken om de authentieke God van de valse te onderscheiden - you

can not help looking for this

maar, antwoordt Derrida, 'zodra u op dit verlangen
vertrouwt, of zodra u denkt dat u dit criterium te pakken heeft, dan is dat het einde
van het geloof. Kunt u er zeker van zijn dat God vertrokken is. Wanneer u er zeker
van bent dat het de echte is, en dat u een criterium heeft om hem te identificeren,
kunt u er zeker van zijn dat u in dat geval de woestijn hebt, de slechte. Ik ben hier
niet aan het pleiten voor het geloof en de religie niet aan het verdedigen, ik analyseer
slechts een structuur. Zodra u een lijn hebt of denkt te hebben welke u in het zand
trekt tussen verwoestijning (desertdication) van God en de Godsverlatenheid (desertion of God)123 zodra u deze hebt of u denkt dat u deze hebt, bent u het kwijt.
Bent u kwijt waarnaar u op zoek was. Dus moet je weerstand bieden tegen de weerstand tegen deze openheid, tegen de mogelijkheid van monstruositeit en tegen dit
kwaad. Wat moeilijk is (..).' [GG 133]
Waarom toch houdt Derrida zo vastberaden vast aan de noodzaak van deze openheid die ook iets monstrueus kan brengen en aan de met deze openheid gegeven
telkens terugkerende double bind enerzijds naar criteria te moeten zoeken en daar
anderzijds ook weer van af te moeten zien?
Omdat geloof nu eenmaal geen zeker weten is en er altijd een moment komt, het
waanmoment van de beslissing, waarop we de regels, normen, standaarden moeten
opschorten en toch een keuze moeten maken, bijvoorbeeld politieke en ethische
beslissingen waarbij geloof steeds een belangrijke rol speelt juist omdat het kracht
geeft in situaties waarin geen sprake kan zijn van (het toepassen) van zeker weten.
Geloof is niet alleen een passie voor het onbekende, maar ook een 'houding' ten
opzichte van het niet beschikbare. Gefixeerde criteria van de waarheid zijn bij Derrida zaken die moeten worden 'ingezet', 'op het spel gezet', gerepeteerd, voorwaarts
de toekomst in. Aldus moet waarheid worden gedaan, facere verimtem, telkens
weer. Wat voor waarheid doorgaat, moet telkens een proef ondergaan en dus ook
enigszins opgeofferd worden, zie het verhaal van Abraham en Isaak.
Wanneer gekozen moet worden, stelt Derrida in zijn antwoord aan Kearney,
'moet je niet alleen criteria blootleggen maar ook produceren, politiek uitvinden
bijvoorbeeld, en moet je onderhandelen tussen dit absolute niet weten of onbepaaldheid, die een noodzakelijke openheid inhoudt voor de singulariteit van anderen en de
noodzaak van criteria, politiek, ethiek, enzovoort. Dus moet je onderhandelen (negotiate) tussen wat niet-onderhandelbaar (non-negotiable) is en (toch) onderhandeld
(negotiated) moet worden. En dit is een verschrikkelijk moment, u zei dit beter dan
ik het kan doen. Maar dit is het ogenblik van de beslissing.' [GG 133-134]
Derrida spitst dit inzicht toe op het thema 'gastvrijheid' waarover hij in recentere
teksten schrijft en waarin opnieuw een messiaanse ondertoon meeklinkt:24 Ook bij
gastvrijheid - een belangrijk actueel thema in de politiek - moet je altijd een beslissing nemen, meent hij. Je kunt je huis helemaal openstellen voor de vreemdeling,
-

'23 Dit zijn de twee termen die Kearney gebruikt om het verschil aan te geven tussen 'de echte' zich
ontledigende God (desert(#can'on) en het wijken van de 'echte God' (desertion)
114 Jacques Dernda, Cosmopolites de tous les pays, encore un ejfort. De l'hospitaliti, Paris \991.
Nederlandse vertaling, Over gastvrijheid, Amsterdam 1998.
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voor iedereen, zuiver gastvrij zijn, iets wat onmogelijk is, maar geen beslissing
vergt. Anderzijds kun je zuiver ongastvrij zijn en de grenzen, je huis, helemaal sluiten, wat evenmin een beslissing vergt. 'De beslissing gebeurt wanneer je een overeenkomst probeert te bereiken tussen jouw verlangen naar een zuivere onvoorwaardelijke gastvrijheid en de noodzaak onderscheid te moeten maken. Het is een filteren. Ik wit niemand onderdak bieden die niet alleen mij maar ook mijn vrouw en
mijn kinderen zou vernietigen. Voor deze beslissing heb ik geen criteria. Dat is wat
een beslissing een beslissing maakt. Als ik criteria had, een reeks normen die ik
simpelweg zo toepassen of opleggen, zou er geen beslissing zijn. Er is (pas) een
beslissing in de mate dat zelfs Als ik criteria heb, deze criteria niet bepalend zijn, dat
ik een beslissing neem die aan de criteria voorbij gaat; zelfs als ik weet wat de beste
criteria zijn, zelfs als ik hen toepas, gebeurt de beslissing pas in de mate dat ik meer
doe dan hen toepassen. Anders zou het een mechanische ontwikkeling zijn, een
mechanische explicitering, geen beslissing.' [GG 134]
Wat Derrida hier zegt over Kearney's even begrijpelijke als problematische behoefte aan criteria om de ware en valse God van elkaar te scheiden, komt er op neer
dat zo'n criterium voor de waarheid nooit gewaarborgd veilig kan worden gesteld,
maar elke keer en steeds opnieuw moet worden 'uitgevonden' of 'waargemaakt'
temidden van een suspensie en aporie. Ook theologische normen, waarden, visies
kunnen niet gereduceerd worden tot mechanisch toe te passen of over te dragen
regels. Zij zullen gerepeteerd moeten worden (voorwaarts, de toekomst in) en daarmee structureel aan een doortocht door de woetijn (de apone) onderworpen moeten
worden om zodoende open te kunnen blijven voor wat nog komt.
Kearney zelf vermeldt overigens met klem dat Derrida de weerbarstigheid van
deze problematiek ook zelf uitdrukkelijk noemt en onder ogen ziet. In onze 'postmoderne tijd', waarin het onderscheid tussen feit en fictie - denk aan Taylors onheilspellende portretten van Simcult - verdwijnt en de 'spectrale simulacra' zich via de
massamedia en the IForld Wide Web eindeloos vermenigvuldigen en waarin het
verschil tussen ware en valse profeten flinterdun dreigt te worden, ontstaat er steeds
meer noodzaak en behoefte de 'massamediafantasieen' te onderscheiden van de
real-life others die om meer gerechtigheid vragen en democratie.
Ondanks het feit dat Derrida geen klare en definitieve uitweg biedt uit dit werkelijkheidsverlies of uit onze 'hallucinogene conditie', omdat hij ruiterlijk toegeeft er
ook geen klare en heldere 'regel' en 'methode' voor te hebben, geeft hij, stelt Kearney, wel een orientatie (niet te verwaren met een doel) die bestaat uit een tweeledig
antwoord op dit dilemma: geloofen lees. 'Ondanks ons onvermogen zeker te weten
wie spreekt" achter de vele stemmen en beelden die voor ons zweven, dan weer
present, dan weer afwezig, nu eens hier, nu eens elders, zegt Derrida ons dat we
vertrouwen moeten blijven houden en geloof. "Je ne sais pas. il faut croire" luidt
het refrein van Derrida's Memoires voor de blinden. Maar als ons geloof blind is en
elk ogenblik van een geloofsgetrouwe beslissing verschrikkelijk, kunnen we altijd
nog geholpen worden door de waakzame praktijk van het uiterst precieze rabbijnse
lezen. We mogen nooit onze verantwoordelijkheid laten varen tussen de regels te
6,

lezen.

125

,125

[GG 130]

Er is binnen het joodse denken een traditie die zegt dat het 'wit' of ook 'de stilte' om de rwarte letters
van de Thora heen, het wit ook tussen de regels, de eigenlijke Thora is. Alleen door of langs de letters
heen is Gods transcendentie zichtbaar als een verberging, een verhulling, die steeds nieuwe

326

Kearney geeft daarbij deze passage van Derrida: 'Om de hallucinatie te overwinnen moeten we nauwgezet luisteren naar de ander en de ander lezen. Lezen, in de
ruime betekenis die ik aan dit woord toeken, is een ethische en politieke verantwoordelijkheid.' [GG 130] Kearney brengt Derrida hier in verband met het joodse
nauwgezette lezen van de letter, het interpreteren van de 'tekst' die de ander is, wat
niet hetzelfde is als geheel en al afgaan op het voorhanden en aanwezige beeld dat ik
van de ander heb en krijg. Dit 'lezen' van de ander heeft te maken met het respecteren van de 'onzichtbaarheid die de andere onzichtbaar houdt'.
Anders dan Taylor gelooft Derrida niet dat we 'opgesloten' zijn in het de 'hallucinatie', het beeld of het simulacrum; hij houdt vast aan een 'mogelijkheid die het
simulacrum te buiten gaat' ook al biedt hij daar geen 'gegarandeerde methode'
,126
voor.
Moet deze telkens opnieuw 'uitgevonden' worden ? Hoe dan ook, Derrida
heeft ons volgens Kearney, ongeacht of hij een atheYst of theYst is, meer dan de
meeste andere levende filosofen, gevoelig gemaakt voor deze drie 'aansporingen'
(calls) van God. donne, pardonne, abandonne. IGG 130]

5.5.2 De geloofstradities en de open plek

Wat betekent dit voor een 'gesprek' tussen het denken van Derrida en de christelijke
theologie? Derrida loochent niet zozeer de behoefte en noodzaak van herkenningspunten of zelfs tradities, maar bestrijdt wel dat God in deze tradities van de orde van
de aanwezigheid en een kwestie van het reeds verzekerde zekere weten zou kunnen
zijn. Geloof is geloof, geen zeker weten en een traditie die de eigen openbaring als
'reeds volledig gegeven zeker weten' denkt, geeft vanuit de optiek van Derrida geen
geloofdoor, maar een ideologie, een aanwezigheidsmetafysica, gebrek aan geloof
Toch heeft Kearney wel enigszins gelijk, het is zeer radicaal wat Derrida denkt.
De grootste moeilijkheid en wellicht ook kans bij een dialoog tussen de christelijke
theologie en Derrida ligt volgens mij bij wat hij dij»ance noemt en kh6ra, de
'woestijn in de woestijn', de plaats of 'niet-plaats' die 'alle historisering weerstaat'
en nooit kan worden teruggebracht tot 'de historisering, humanisering, antropotheologisering van een openbaring.' [GG 76-77] Zo'n grondeloze grond' van het 'er
is' of 'het vindt plaats' die 'voorafgaat' aan elke religie of openbaring is natuurlijk
voor de christelijke theologie - en voor de andere religies van het boek - een moeilijke categorie, omdat deze zich gebonden weten aan een bijzondere openbaring.
Binnen het christendom zijn leven, dood en opstanding van Jezus Christus de
'plaats' van de openbaring Gods b(/ uitstek.
De kwestie die hier op het spel staat is in welke mate de plek van de openbaring
of incarnatie in christelijke zin een totale en reeds voltooide 'inname' of 'bekleding'
van de plek of plaats (van de openbaring) is, of juist ook een ontledigen, kenosis of
onteigening van de plaats kan inhouden, om ruimte te maken voor een nog nader
gebeuren of aankomst van het tout autre. Anders gezegd, is de openbaring van de
orde van de reeds volledig gegeven beschikbaarheid of voorhandenheid of is er in de
christelijke opvatting van de openbaring plaats voor wat de theoloog Theo Witvliet
met een reminiscentie aan Derrida 'een leeg niet beschikbaar midden' noemt in de
interpretatie (van de letters) nodig maakt. Zie daarvoor Marcel Poorthuis, Het beeld, het woord en de
naam. Over dne vormen van representatie van het goddelijke in het joodse denken, in Bulhof, Welten,
Verloren Presenties, a.w.,54-55.
126
Derrida, Passions a.w., 69.
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openbaring, of een 'open plek' van waaruit de christelijke traditie een kritische dialoog aan kan gaan met de moderniteit o f postmoderniteit en van waaruit gastvrijheid
wordt aangeboden aan de ander?
Witvliet spitst dit toe op de kwestie van de oecumene. Oecumene moet dan gezien worden 'als open plek, als ruimte van verwachtingsvol ontvangen van de niet
grijpbare traditie temidden van een diversiteit van tradities. Traditie is immers iets
dat ontvangen wordt, niet een bezit dat men in huis heeft. Dit houdt geen anything
goes in, meent Witvliet, maar openheid voor nog onbekende dimensies van de
ruimte waarin wij zijn gezet - een ruimte die nu eenmaal niet kan en mag samenvallen met die van de gevestigde kerkelijke instellingen en instituties. 'Belijdenissen en
dogma's', schrijft Witvliet, 'vormen niet zelf het midden van de traditie, maar verwijzen naar een verborgen, maar niettemin aanwezig midden op de wijze van de
lofprijzing en doxologie. Wanneer zij in de christelijke traditie niet meer functioneren als bakens in zee maar gaan heersen als tijdloze waarheden dan ontnemen zij aan
de core experience haar eschatologische karakter. In de hoedanigheid van onbetwijfelbare geloofswaarheden houden zij dan een plaats bezet die onder alle omstandigheden vrij moet blijven. In zo'n situatie verliest de traditie haar geduld en kraait op
de toren van de kerk de haan van haar verraad. ,127
Het feit dat Christus verdwijnt zodra de Emmausgangers Hem herkend hebben,
lijkt deze interpretatie van Witvliet te bevestigen. De tussenruimte van de openbaring is geen presence pleine, maar aanwezige afwezigheid die het Godsverlangen
wakker roept en evoceert. Gottes Sein ist im Kommen. Het christendom staat in het
teken van een gerealiseerde belofte die tegelijk nog niet helemaal gerealiseerd is, in
het spanningveld tussen 'werkelijk hij was de Zoon van God' (Matteus 27, 54) en
'Amen. Kom, Heer Jezus!' (Apocalyps 22,20) Daarom zegt Caputo dat de woestijn,
het khdra geen ontmoedigende categorie is binnen Derrida's denken, maar juist een
reddend (saving) element, precies omdat hij ons met deze notie in bescherming
neemt tegen de verleiding wat (in de openbaring) gegeven is definitief en onom128
keerbaar te willen fixeren en bepalen.
'Khdra dwingt ons onze weg te zoeken via geloof, schaduwachtige figuren te
construeren die bij nader inzien ook anders zouden kunnen zijn, beginnend waar we
ook zijn, temidden van instituties, structuren, talen en tradities. Bij verdienste van
kh6ra worden we gedwongen zo goed mogelijk ons best te doen, onze weg te zoe-

ken door middel van een radicale hermeneutiek. Dat is helemaal nog niet zo'n
slechte theologie, maar veeleer een nuchtere theologie van het geloof, want, tenslotte, zoals Kierkegaard (de meester hermeneuticus van het geloof) al zei, er kleeft iets
heidens aan de gedachte dat de goddelijkheid van Jezus helemaal over hem heen

geschreven staat, dat deze gegeven is.' [GG 217]

5.5.3 Verantwoordelijkheid nemen voor de traditie

Ook de oorsprong van het christelijk geloof is volgens Caputo een 'oorspronkelijk
supplement'. Dit heeft allerminst het effect, meent hij, dat de traditie en het traditionele geloof geheel en al ondermijnd worden. Integendeel, wat traditie heet wordt
door 'dit verschil vanaf de oorsprong' voortgebracht, waardoor zelfs de meest trou127
128

Witvliet, Gebroken traditie, a.w.,165.
Dit willen fixeren van de gave van de openbaring werpen Derrida
hermeneutiek' voor de voeten.

en Caputo

Marions 'iconische
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we weergave van de Godsgebeurtenis in Jezus in het nieuwe testament, al interpretaties zijn, exegeses, stuk voor stuk met uiteenlopende accenten. Er bestaat al meerstemmigheid vanaf de oorsprong. Dit 'oorspronkelijke verschil', bij afwezigheid van
'de stichter' van de traditie zelf, maakt een constante herlezing en herinterpretatie
van de traditie noodzakelijk en mdgelijk. De waarheid van het begin wordt slechts
onthuld door de ruimte aan mogelijkheden die zij opent. En die ruimte kan pas worden geopend op voorwaarde dat degene die de waarheid autoriseert, geweken, afwezig is en een belofte is geworden.
'Wanneer iets begint, wanneer iets start ab initio, is er altijd een lichte kloof, een
beetje discontinuReit, een sprong, een bepaald soort geweld, een "mystieke kracht"
krachtens welke de stichting van een zaak enigszins grondeloos is (..) De grond is
grondeloos en het begin is gewelddadig, omdat de Oorsprong uitgesteld is. Het resultaat daarvan is dat wij gedwongen zijn verantwoordelijkheid te nemen voor wat

gesticht is.' [MR 216]

Dit geldt volgens Caputo ook wanneer wij verantwoordelijkheid willen nemen
voor de christelijke geloofstraditie. 'Uitstel en onbeslisbaarheid vernietigen de traditie en het gemeenschappelijk geloof niet, maar maken ons ervoor verantwoordelijk,
op een wijze die op een andere manier niet mogelijk zou zijn Onbeslisbaarheid stelt
geen chaos en verwarring in het vooruitzicht, maar de niet-programmeerbaarheid
van een ondergedetermineerde situatie die om een oordeel en menselijke wilskracht
vraagt. Toen Jezus de ogen van de leerlingen wilde openen, greep hij naar een hermeneutiek van de schrift. Dat is omdat de komst van de Messias niet buiten de tekst
plaatsvindt; deze (komst) is niet wat zij is als zij niet verschijnt als de pleroma, de
vervulling van wat geschreven staat (ta gegrammena) en we zullen haar niet kunnen
vatten als we niet kunnen lezen. We moeten weten hoe we de tekens moeten lezen,
interpreteren, in het gerede zien te komen met het spel van de sporen, zelfs als hij
pal voor onze neus zou staan: "Wie zeggen de mensen dat ik ben?"' [MR 198-199]
'Christenen zijn altijd laatkomers', schrijft hij daarom, 'altijd leerlingen van de
laatste tijd, die altijd te laat bij de Oorsprong aankomen, nadat de schare (ecclesia)
zich al lang verzameld heeft rond het schouwspel. Wij zijn de ecclesia van hen die te
laat komen voor de Oorsprong en te vroeg voor de parousia. Diffirance, dat geen
kwaad woord is, is de ruimte van de ec:clesia.' [MR 207]
Met ongelukkig bewustzijn heeft dit in Caputo's ogen weinig te maken, precies
omdat zo de ruimte ontstaat voor geloof, dat niet alleen uit lijden bestaat om het leed
en onrecht, maar ook uit passie en uitzien naar wat komt. Ook tradities, van traditio,
trans-dare, van geven, over-dragen, stelt Caputo, vallen onder Derrida's ethiek van
de gave. Een traditie is het effect van een dvinementialitd donatrice, een wisselwer129
king tussen het intentionele en het onbedoelde, van het spel van de diffirance.
[TP 182]
Een traditie ontvangen is tegelijkertijd, in 66n en dezelfde beweging, de hoogste
getrouwheid betrachten En een kinderlijk gemis aan vroomheid aan de dag leggen,
de verlamming voelen iets verschuldigd te zijn En onszelf toestaan deze schuld weer
te vergeten, want alleen zo, stelt hij, 'zal de traditie werkelijk voortgaan. Zuivere
trouw betekent de dood, maar zuivere ontrouw ook. De kunst om een erfgenaam te
zijn bestaat uit de grootst mogelijke spanning handhaven tussen trouw en ontrouw,
129

Derrida, Donner le temps, a.w.,156-158.
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tussen de cirkel en de gave, verlamd worden door een aporie en dan een beweging
maken (als dat mogelijk is). (..) Een traditie verandert terwijl zij herhaald wordt en
wordt herhaald wanneer zij verandert, brengt voort wat herhaald wordt (wat een
goede Kierkegaardiaanse herhaling is, met een verschil) wat de enige manier is om
de traditie dankbaar te zijn.' [TP 184]
Daarom, meent Caputo, kan een louterende 'woestijngang door de deconstructie',
een radicale kenosis van het geloof van de religies met een religie, die soms lijnrecht

tegenover elkaar staan, in de richting van een religie zonder religie, een wijze en
verantwoordelijke optie zijn. Toch meent hij niet dat daarmee een massief afscheid
van de tradities van de religies van het boek geboden zou zijn. Hij schrijft: 'Nog
altijd, alles wat we hebben zijn tradities, talen, culturen, sociale en institutionele
structuren, onze erfenissen en we moeten zowel rouwen om alles wat uitgewist is in
deze tradities En bidden om de gerechtigheid die deze instituties beloven. Deconstructie probeert de spanning te bewonen tussen rouw en de belofte, tussen onderkennen dat dit de enige wereld is die ik heb en de eindigheid ervan te waarderen, 6n
haar openhouden voor wat ik niet kan zien. Ik kan mijn traditie alleen oprecht bewonen als ik begrijp dat (ook) zij blind is en dat zij structureel de neiging heeft zich
af te sluiten van haar andere.' [GG 131]
Derrida eindigt zijn antwoord aan Kearney, die het opneemt voor aan de joodse
en christelijke traditie ontleende criteria om de ware God van valse demonen te
onderscheiden, met de opmerking dat zelfs Als het door de woestijn van de deconstructie geleide messianisme zonder messianisme totaal heterogeen zou zijn aan elk
concreet messianisme, er nog een gemeenschappelijk toebehoren aan een traditie is
'die zowel de mijne is als die van u. Ik verwijs er niet naar op de wijze zoals u dat
hier doet, maar het is onze taal en onze traditie en ik zou de ene in de andere willen
vertalen, zonder de heterogeniteit tussen de twee uit te wissen.' [GG 135] Met nihilisme, relativisme en een definitieve 'dood van de tradities' heeft dat alles weinig te
maken. Derrida is eerder wat Caputo 'een apostel van het onmogelijke noemt',
waarbij we steeds moeten bedenken, zoals Derrida het stelt, dat het onmogelijke
voor hem geen negatief woord is. Derrida stelt zelf: We continue to desire. to dream
through the impossible. [GG 72]
5.5.4 Hegelianism in reverse

Het is de vraag in welke mate de christelijke theologie deze 'apostel van het onmogelijke' kan volgen. Het antwoord op deze vraag zou de inzet moeten zijn van de
voor een belangrijk deel nog uitstaande dialoog tussen Del:rida's differentiefilosofie
en de christelijke theologie.
Hoe ver kan men of moet men gaan in de niet 'identificeerbaarheid' van de Messias? Caputo zegt dat de Messias nooit gegeven is wanneer hij present is, maar zelfs
in het verhaal van Blanchot dat hij graag vertelt - over de persoon die de Messias
tegenkomt en hem vraagt 'wanneer zul je komen?' - moet deze vragensteller de
Messias wel herkennen om zijn vraag te kunnen stellen. In dit verhaal lijkt weldegelijk een positiviteit van een openbaring, een concrete traditie verondersteld te worden, de joodse met name.
In feite neemt Caputo Derrida's 'volledige afstand' tot elke geopenbaarde traditie
dan ook met een korreltje zout: 'Al die woorden binnen de deconstructie over een
messiaanse belofte, over bidden en huilen om iets wat komende is, over geloof in
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iets wat men niet kan voorzien, maken zij - nogal doorzichtig eigenlijk - geen gebruik van een joods archief?' [TP 263]
En dit inzicht wordt door Caputo weer gebruikt om Jezus met behulp van Derrida
in zijn joodse context terug te plaatsen: 'De ironie van Hegels haatdragende beschrijving van de christelijke lie fde is zijn systematische onwetendheid over Jezus'
abba-spiritualiteit die zo joods is als maar kan, die behoort tot een profetische en
ethische traditie die geheel joods is (..).' [TP 249] In zijn 'radicale hermeneutiek
zonder hermeneutiek' probeert Caputo de christelijke theologie los te weken van
haar 'hellenistische veronderstellingen' door middel van wat hij het Hegelianism in
reverse noemt. Dat past, stelt hij binnen de ontwikkelingen binnen de huidige theologie, waarin gebroken wordt met de gewoonte de symbooltaal van de schrift om te
zetten in de helderheid van concepten en waarin samen met the return of religion
heden ten dage de God van de schrift zelve (the return ofGod in the center oftheology) weer in het middelpunt van de belangstelling staat. [GG 11]
Precies omdat Caputo het christendom leest vanuit een door Derrida's denken ingekleurde bril, maakt hij duidelijk dat een nadere uiteenzetting met het denken van
Derrida in de contemporaine theologie, met achterlating van de gemeenplaatsen die
men nogal eens over hem leest (die vooral ook Taylor heeft helpen verspreiden) een
aanbevelenswaardige optie zijn kan, waartoe Caputo zelf eigenlijk pas een eerste
aanzet geeft.

Caputo's aan Derrida ontleende eulogie op het geloof, zijn passionele 'apologie
van het onmogelijke', met name van komende gerechtigheid boven alle voorstellingsvermogen, kan wellicht een discours zijn waarvan (ook) christelijke harten
sneller gaan kloppen. Caputo en Derrida laten zien dat geloof alles behalve obscuur
is. Er zijn belangrijke zaken die nooit helemaal van de orde van het weten zullen
zijn, maar waarin je moet geloven en waarvoor we als stervelingen verantwoordelijkheid moeten nemen. Geloof is zo gezien verantwoordelijkheid nemen voor wat
niet beschikbaar is, voor de toekomst.
Daarmee krijgt de christelijke theologie in mijn ogen van Caputo en Derrida tegelijk ook enkele belangrijke vragen voorgelegd: hoe draagt de theologie bij aan de
voortgang van het geloof als een verantwoorde en verantwoordelijke houding ten
opzichte van het niet beschikbare en in een tijd waarin ook de christelijke referentie-

kaders, die 66ns vanzelfsprekend waren, voor velen hol zijn geworden, uitgehold
door een misplaatst 'berekenend' aanwezigheidsdenken in verschillende soorten en
maten, van fundamentalisme, traditionalisme tot en met Taylors Tomorowland Today ideologie? Hoe moeten we verantwoord geloven en waarachtig geloof 'opwekken' in een tijd waarin we, zoals Caputo het uitdrukt, allemaal een beetje verdwaald
zijn, de realiteit een weinig zoek is en we hdt antwoord op alle vragen niet weten?
Zijn christelijke theologen (en de theologen van de andere religies) bereid de greep
naar het reeds bekende en vertrouwde, het eigene en hetzelfde, die in zo'n situatie
voor de hand ligt, ter wille van Derrida's 'mogelijkheid de grenzen te kunnen overstijgen' enigszins 'op te schorten'?
In feite is Caputo's Hegelianism in reverse en 'gegeneraliseerde negatieve theologie' een gereviseerde update van Kierkegaards 'dialectiek van de herhaling.'
Kierkegaard stelt in deze dialectiek een kwestie aan de orde die, zoals we in deze
studie gezien hebben, onder uiteenlopende gedaanten terugkeert in de differentiefi-

losofie. De kwestie namelijk van de blijvende differentie of alteriteit in elke (herinnerende) representatie of herhaling Kierkegaards en Caputo's 'dialectiek van de
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herhaling' is bedoeld als de subversie van de 'heidens-metafysische theo-esthetische
herinneringsarbeid van Hegels speculatieve dialectiek waarin het oneindige en kwalitatieve verschil tussen God en mens wordt afgedicht en waarin incarnatie wordt
gedacht als in principe reeds voltooide en volledige 'fenomenologisering' van het
oneindige in het eindige, als een volkomen Erscheinen van het oneindige in de
Schanheit. Nog eens: er kleeft volgens Kierkegaard iets heidens aan de gedachte dat
de goddelijkheid van Jezus helemaal over hem heen geschreven staat, dat deze gegeven is. [GG 217]
In hoofdstuk drie hebben we het reeds gezien. Met het begrip herhaling probeert
Kierkegaard tegenover Hegels neoplatoonse herinnering het blijvende verschil, het
andere, niet allereerst het schone, maar voor ook de vreze Gods (het Erhabene) in
elke herinnering of weergave te benadrukken. Het herhaalde is niet zoals de Grieken
dachten her-innering van een readymade waarheid 'die is', geen representatie dus
van een identiek blijvende zelfgelijkheid, maar altijd een representatie van hetzeUde
op andere wi/ze, de bevestiging van 'dat wat geweest is nu wordt.' Het 'her' van
Kierkegaards herhaling maakt van elke herinnering en herhaling 'iets anders'. Dit
andere of onderscheid ontstaat in en met elke herhaling, maakt de herhaling eigenlijk
pas mogelijk en maakt een volledige herinnering in (neo)platoons-Hegeliaanse zin
onmogelijk.
Voor Kierkegaard, stelde ik met Taylor in hoofdstuk drie, kan de innerlijkheid die
de grondslag vormt van authentieke subjectiviteit niet het resultaat zijn van de retrospectieve dialectiek van de herinnering waarin de werkelijkheid gevat wordt als de
noodzakelijke uitkristallisering van een immanente idealiteit. Integendeel: Innerlijkheid veronderstelt een prospectieve dialectiek van herhaling die een afgrond poneert
tussen idealiteit en actualiteit die alleen overbrugd kan worden door een contingente
sprong in het geloof van het vrije individu.
Ludwig Heyde memoreert een discussie tussen Henri de Lubac en Antoon Vergote waarin de tegenstelling tussen de Griekse herinnering en Kierkegaards herhaling in een theologisch debat terugkeert. De Lubac had sympathie voor de klassieke
leer van het natuurlijke Godsverlangen. Net als de Hegeliaanse dialectiek veronderstelt deze leer een ontvankelijkheid van de moderne mens voor het christelijk geloof.
Men moet bijgevolg in de verkondiging, catechese en apologetiek aansluiting zoeken bij de fundamentele dynamiek van de mens. In de natuur van de mens moet een
ontvankelijkheid voor het bovennatuurlijke blootgelegd worden waarop het christelijk geloof harmonisch kan aansluiten.
Heyde schrijft: 'Volgens Vergote bedient deze apologetiek zich van de verkeerde
middelen. Antropologisch gezien is ze niet adequaat, want ze gaat precies in tegen
datgene wat moderne mensen typeert. De Idee van God als voltooiing van het verlangen is iets waartegen de men zich precies verzet.' Waarom? 'God blijft functioneren als een sluitstuk van een reeds afgesloten universum. Hij is een hoogste zijnde
dat het verschil afdicht.' Een ander punt dat Vergote tegen De Lubac inbrengt is
theologisch van aard: 'Gods transcendentie en het historische karakter van Gods
zelfopenbaring laten het niet toe God te zien als de vervulling van een a-historische,
natuurlijke finaliteit. God beantwoordt niet aan het natuurlijke verlangen, maar is
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degene die elke natuurlijke gegevenheid openbreekt. Hij transcendeert de menselijke
,130
transcendentie en is er niet de vervulling van.
Dit wil niet zeggen dat het leerstuk van het natuurlijk Godsverlangen onzinnig
zou zijn en zou hebben afgedaan. Integendeel. Godsverlangen meet in een theologische hermeneutiek waarin de differentie recht wordt gedaan een breukmoment kennen. Ons verlangen (ons zelfverwerkelijkingsproject of onze 'Odyssee van het Zelf)
moet opengebroken worden zodat openheid ontstaat voor het andere als het andere
en voor wat Derrida en Caputo ontvankelijkheid, dusir au-delci du ddsir, kort en
goed, liefde noemen.
Ad Peperzak geeft een bondige omschrijving van het verlangen naar God waarin
deze breuk en differentie zijn opgenomen. 'Hier de eerste stelling. Als God de ware
naam is van het verlangde dat zich verbergt in het 'niet' dat ons onthecht van de vele
desiderata die ons obsederen, dan kan God niet iets zijn dat ons naast, boven, achter,
onder of tussen die desiderata aantrekt. Alle neven-, boven-, of onderschikking zou
God terugplaatsen in de orde van het vergelijkbare, relatieve, eindige zijnden. God is
dus geen hoogste zijnde, met 'groter dan...' of de 'allerhoogste', geen top van het
is
bestaande, maar geheel anders, en wel zo dat zijn anderheid niet te vergelijken
,131
met en niet te begrijpen is als de andersheid van zijnden ten opzichte van elkaar.
Kunnen we, als we God alleen in deze negatieve categorieen moeten benoemen,
nog wel van God spreken? Rest ons slechts een zwijgen? Dat hoeft niet noodzakelijk
het geval te zijn meent Peperzak:
'Een tweede stelling is nodig, indien spreken over God niet geheel en al onmogelijk is. Als niets-van-dat-alles, onzichtbaar, onhoorbaar, onvoelbaar, onbegrijpelijk,
onvergelijkelijk en geheel anders, niet-dit, niet dat en niet-het-totaal-van-allezijnden-en-hun-zijn, is God tegelijk "niets" en datgene waarnaar de totaliteit van de
vele verlangens en desiderata (door hun onvoldane ontevredenheid en openstaand
gemis) en het radicale verlangen (door hoop en niet-wetend vermoeden) verwijzen.
God wordt niet begrepen; naar hem wordt verwezen. Het meest eigenlijke verlangen
is de radicale verwijzing. Transcendentie is referentie zonder begrip, maar in begeerte, aandrift,
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er6s, passie.

Hoewel God buiten elk begrip valt, verwijzen al

onze verlangens dus naar God in 'een referentie zonder begrip'. Dit komt in de buurt
van Levinas' en Derrida's a Dieu/adieu waarin het 'absolute' of 'gans andere' zich
onttrekt aan elke context of referentie, maar niettemin elke uitspraak - en niet alleen
gebed of ritueel markeert, mogelijk maakt en uitdaagt.
De 'theologische lessen' die Caputo aan Derrida's differentiefilosofie ontleent,
hebben een strekking die overeen lijkt te komen met Vergote's en Peperzaks om' 0 Ludwig Heyde, God en de openheid van het verlangen, in L. Braeckmans, e.a., (red.), Op het ritme van
de oneindigheid. Opstellen over het natuurlyke Go(isvelangen, Leuvenflnusden 2000,43-44. Heyde
verwijst naar A. Vergote, De la finalitt religieuse en l'homme, in A. Dondeyne e.a., Miscellanea
Albert Dondeyne: philosophie de la religion, Gen*Aoux 1914,291 -321.
m Adrian T Peperzak, Verlangen naar God, in Braeckmans, e.a. (red.), Op het ritme van de
oneindigheid, a.w.,47. Deze omschrijving mist Derrida's 'objectie ten opzichte van Levinas'. Ook
voor Peperzak lijkt de tout autre allereerst God te zijn, terwijl bij Derrida.'elke ander oneindig anders'
is. Het gans andere wordt door Derrida 'gedissemineerd'. Dat houdt, hebben we gezien, bij Derrida
geen logica van inclusie in, maar een logica van altenteit. lets daarvan lijkt ook bij Peperzak door te
klinken waar hij stelt dat onthechting God (het gans andere) niet tot bewoner van een ander heelal
mag maken. Peperzak, Verlangen naar God, a.w., 50
!32
Peperzak, Verlangen naar God, a.w., 48.
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schrijving van het Godsverlangen. Caputo's eulogie op het geloof is immers een
combinatie van onderkenning van Gods radicale alteriteit (we hebben geen rechtstreekse onto-theo-logische toegang tot Het Geheim) en hartstocht, passie voor het
onbekende, het onmogelijke, waarvan we dromen en dat niet deconstrueerbaar is.'
Zijn Hegelianism in reverse is daarenboven een uitwerking van wat Frans Maas 'een
lichtere incarnatie' noemt. 133
Maas verwijst daarbij naar Lyotard die in Heidegger en 'de joden' spreekt over
'het weerstand bieden tegen het vergeten' en 'gedenken' van de tioden'.134 Dit
'joodse gedenken' is niet hetzelfde als een neoplatoonse herinnering in de zin van de
aanwezigheidsmetafysica. Het is geen opnieuw en identiek aanwezig stellen, maar
een blijvend verschil gedenken; het gegeven gedenken dat in elke
herinnering altijd
iets on(ge)denkbaars schuil gaat, dat terughalen van hetzelfde nooit hetzelfde zijn
kAn. Het absolute, laat Maas zien, wordt door Lyotard (net als door Derrida overigens) als niet-herinnerbaar en niet-representeerbaar gedacht. Het absolute en het
vergetene worden door Lyotard in termen van Erhabenheit ter sprake gebracht, in
termen van wat Taylor in zijn differentiefilosofische periode het gans andere noemt
waarvan elke representatie tegelijk ook een de-presentatie is.
Maas schrijft: 'Niet vergeten dat wij niet anders kunnen doen dan vergeten, en dat
daarmee het ultieme verhaal noodzakelijk uitgesteld wordt, dat we ondertussen niets
definitiefs op het spoor zijn waarmee al het andere gemeten en dus waartoe het gereduceerd zou kunnen worden. Daar gaat het om in het denken: "de kunst van het
wachten", beschikbaarheid "voor het wachten op God". "God is voor later", "een
ogenblik nog"; "de levende aanwezige is op komst." En als er in deze kunst, volgens
klassiek westerse opvatting, sprake is van mimesis ten aanzien van het absolute, dan
kan die nabootsing niets anders zijn dan terughoudendheid en beeldverbod. Want het
absolute is ten enenmale niet gegeven, die wordt alleen maar telkens opnieuw en
onontkoombaar vergeten. Als Vergetene is de absolute de verhevene. De negatieve
,135
beweging is karakteristiek voor de kunst van het wachten.
Dit inzicht wordt door Maas gebruikt om de christelijke incarnatietheologie te
verlossen uit een al te substantiele onto-theo-logische (Hegeliaanse) invulling. Wanneer incarnatie wordt opgevat als volledige, adequate en reeds voltooide
representatie van God op aarde en de kerk geldt als voldoende gerealiseerde representatie van
Christus, dan lopen we het gevaar alle eschatologisch voorbehoud uit het oog te
verliezen en verdwijnt alle leegte, distantie en verwachting, belofte, tegoed. Daarom
pleit Maas voor een 'lichtere vorm van incarnatie' waarin Lyotards notie van het
Erhabene terugkeert. Het gaat bij de incarnatie dan om 'een "presentie" van het
Sublieme in iets of iemand, waarbij de leegte niet gevuld wordt. ,136
Christus is binnen het christelijke geloof de pre-eminente incarnatie Gods. Ook in
woord, beeld, icoon, ritueel en de christelijke levenspraxis kan het Oneindige door-

breken. Maas schrijft: 'Woord/beeld/ritueel/praxis onthullen niet
primair een onzichtbaar origineel. Zij vormen geen manifestatie, maar bieden een gelegenheid/kans
(occasion) waarbij het oneindige ons kan (aan)raken; zij sporen ons aan onszelf te
133

Maas, Een lichtere incarnatie, a.w., 171-183. Ik verwees hier reeds naar in paragraaf 2.10.
Lyotard, Heidegger en 'de joden', a.w., 107-109.
135 Maas, Een lichtere incarnatie, a.w., 178. Tussen de dubbele aanhalingstekens staan enkele citaten uit
Lyotard, Le diOYrend, a.w., 118.
136
Maas, Spirituality and Postmodern Philosophy, a.w,, 24.
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bekeren, zij brengen onze werkelijkheid in beweging door de afwezigheid van het
oneindige te representeren. (..) Incarnatie is geen onmiskenbaar heldere openbaring,
maar bewogen worden door lets dat we niet zijn, een perspectief geopend krijgen op
"worden". Onze verbijstering wordt niet uitgewist; de afstand blijft, maar hij wordt
,137
nu als perspectief fascinerend.
Maas lijkt het begrip incarnatie in deze passage 'in te schrijven' in de logica van
de herhaling van de differentiefilosofie/theologie. Deze repeteert, hebben we gezien,
voorwaarts de toekomst in en brengt wAt erin herhaald wordt pas voort, mdt een

blijvend kwalitatief verschil. 'Woord/beeld/ritueel/praxis' in christelijke zin zelve
houden dan weerstand in tegen de verleiding in een onmiddellijke en volledige aanwezigheid (prusence pleine) te geloven. Dat strookt met Caputo's overtuiging dat

'geloof"nooit zekerheid moet zijn", maar passie, "de hoogste passie", die, gevangen
in het geheim van een niet weten, nog steeds de moed heeft voort te gaan (still had
the heart to push ahead') wat de repetitie voorwaarts is en het wonderlijke.' [TP 59]
Toegespitst op de christelijke theologie: de blijde boodschap over God neemt zijn
mysterie niet weg. Het is voor de gelovige een mysterie van de meest directe nabijheid en de grootste afstand. Johannes Hoff zit in zijn studie naar de betekenis van de
differentiefilosofie voor de christelijke theologie eveneens op deze lijn. Met een
beroep op het aan Derrida verwante denken van Michel de Certeau stelt hij dat de
theologie afscheid moet nemen van een naYef begrip van de referentie. Certeau, laat
Hoff zien, benadrukt het feit dat het het christelijke Gedachmis, in het bijzonder het
eucharistische offer in de katholieke kerk, het karakter heeft van een herhaling met
cell verschil, waarin het oorspronkelijke breukkarakter van het christelijke stichtingsgebeuren wordt herhaald. Niet toevallig begint de geschiedenis van de kerk met
een terugtrekking (eines Entzugs), de dood en de hemelvaart van Christus.
An ihrem Anfang steht nicht das Bundnis, sondern seine Erneuerung in der Spur

eines Bruchs. Und deshalb wird der Hahn, der den ersten unter den Aposteln des
Meisters an sein gebrochenes Versprechen erinnerte (Mt 26, 24D, wiederkehren,
sooft man das Gedachtnis des Erlosers begeht: Es ist dasselbe Gesetz, das die Kontinuitat der Erinnerung verunmoglicht und dem Versprechen, sich zu erinnern, eine
Chance gewahrt. Man erinnert sich nicht, ohne im selben Atemzug einzugestehen,
daB man den Gegenstand der Erinnerung vergajl. Die geschichte der apostolischen
Kirche beginnt mit diesem Eingestandnis, und138es ist dieses Eingestandnis, das sich
in ihrer Geschichte unaufhorlich wiederholt.
Daarom benadrukt Hoff, net als Caputo, dat de heterogeniteit van de geloofsoverlevering recht moet worden gedaan. Daarbij moeten twee klippen omzeild worden. Ten eerste de 'integralistische verleiding' waarin geloofsuitspraken uit de heilige geschriften en de traditie(s) gereduceerd worden tot een afgesloten ideologie,
waarin waarheid als voorhandenheid en beschikbaarheid geldt. Ten tweede de kritisch-reductionistische verleiding waarin geselecteert wordt tussen wat bewaard kan
worden en wat overboord kan worden gezet bijvoorbeeld op grond van het onderscheid 'historisch echt gebeurd' versus 'mythologische inkleding'.
Wie aldus selecteert maakt een 'canon in de canon' waarmee de canonieke eenheid van de heilige schriften verdwijnt. Respect voor deze eenheid mag echter niet
137
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tot een poging leiden om de sporen van particulariteit en heterogeniteit uit de heilige
schriften te wissen. Want dan zou miskend worden dat zij het karakter hebben van
een complexio oppositorum. HofT schrijft: 'Het zijn de sporen van het niet-identieke
die het depositum fidei een spirituele betekenis (sens spiritueD verlenen. En dit nietidentieke heeft alleen kans het vergeten te weerstaan, wanneer evenwicht wordt
bewaard tussen (canonieke) eenheid en (contingente) pluraliteit. ,139

5.5.5 Enkele uitgangspunten voor een eigentijdse geloofshermeneutiek

Laten we met behulp van deze logica van de herhaling en dit Hegelianism in reverse, tot slot, enkele uigangspunten formuleren voor een eigentijdse gelovige bestaanshermeneutiek.
Vroeg of laat komt iedereen tijdens haar of zijn leven voor de vraag te staan:
"Wat heb ik dan lief als ik zeg dat ik mijn God lief heb?" In een tijd waarin het besef
is gegroeid hoe bodemloos de werkelijkheid eigenlijk is, zal deze vraag van Augustinus anders beantwoord worden dan in de Oudheid. Bij veel mensen van nu, die hun
weg niet meer kunnen vinden in de conventionele religie, circuleert God niet zozeer
'tussen de onuitspreekbaarheden', maar tussen zeer moeilijk betekenis te geven en
vaak ook betekenislege categorieen. Dit hoeft niet noodzakelijk te betekenen dat zij
geen religieuze behoeften en verlangens meer hebben. Integendeel, het religieuze
lijkt op allerhande manieren, diffuus en soms ook zeer uitgesproken, nieuwe verschijningsvormen aan te nemen. Laten we het er met Derrida maar op houden dat
wij niet precies weten wat religie is en wat haar toekomst brengen zal.
Van Derrida en Caputo kunnen we leren dat het fataal zou zijn het huidige religieuze verlangen te verleiden zich zonder enige reserve uit te leveren aan een misplaatst absoluut zeker wereldbeeld. Dat is een bekoring die sommigen heden ten
dage in en buiten het christendom niet kunnen weerstaan en een gevaar omdat absolute voltooide waarheden mensen uiteindelijk tegenover elkaar brengen en niet tot
elkaar.
Het is dairom dat Derrida zijn vraag naar 'de open plek' stelt: met het oog op de
invention van een andere politiek en ethiek die breekt met het eigene eerst en hetzelfde reeds bekende voorop. Men kan daarbij een verschil maken tussen enerzijds de
stam behoudende 'auto-immunisering strategie' van een religie, het
heilige rest denken, dat zich vastbijt in een dankzij een geYdealiseerd verleden 'teruggevonden' starre
identiteit (een verloren eigen plek en een eigen 'thuis') op grond waarvan men de
veelkleurigheid en onoverzichtelijkheid van de nu bestaande wereld categorisch weigert en anderzijds de progressievere benadering (de gelovige voorhoede) waarbij de
eigen 'bewust gekozen' minderheidspositie of voorhoedepositie als de eigenlijke bestaanswijze van het geloof wordt voorgesteld, de kleine kudde in een vijandige omgeving. Er kan in beide gevallen sprake zijn van in al te 'zelotische heroveringstrategieen', een preoccupatie met het eigene uit angst voor verandering, uit angst dus voor het
onbekende, het/de ander(e). Dit levert slechts een 'regressie' op naar tegelijk begrijpelijke en gevaarlijke klassieke idealen en normen van integratie, consistentie en permanentie, in een cultuur die steeds complexer en pluriformer wordt en waarin flexibiliteit,
spirituele receptiviteit met het daarbij horende mild stemmende relativeringsvermogen
noodzakelijk zijn om hoe dan ook te kunnen (over)leven.
139 Hoff, Spiritualitat und Sprachverlust, a.w.,325.
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Het is verstandiger en letterlijk verantwoordelijker (want er moet worden geantwoord op de permanente 'terugkeer van de religie') het telkens weer ontspringende
religieuze verlangen, met zijn door en door ambivalente status, waardoor het
mooiste en lelijkste in de mens juist geconcentreerd in de religie samen lijken te
komen, tegelijk te voeden en temperen, tegelijk te stimuleren en te 'ontledigen' door
middel van een louterende leergang door de differentiefilosofie. Het doel ervan zou
zijn: helder maken dat religieus geloof een wijze van hermeneutiek is, een manier
om de sporen in het zand van de menselijke existentie te lezen. Geloof is geen geprivilegieerd weten over of rechtstreekse toegang tot The Secret, waarover de rest
van de mensheid, de ongelovigen, de anders gelovigen niet kunnen of mogen beschikken, maar een historisch en contextueel bepaalde interpretatieve leeswijze van
de condition humaine met behulp van wat tradities aanbieden aan wijsheid en belofte. Geloof is geen wetenschap, ook geen kunst, doch een telkens hernemen van
richtinggevende elementen uit de geloofstraditie(s) om toekomst te openen en open
te houden.

Geloven staat of valt dus met een bepaald soort geaffirmeerde blindheid, het zien
van het onzienlijke, van wat geen oog heeft gezien; een blindheid die kenmerkend is
voor het geloof als geloof Er is geen methodische leessleutel waarmee wij, op de
wijze van Hegel, over Gods schouders heen zouden kunnen kijken om een panoptische blik te kunnen werpen op het wezen van God en alle zijn zelve. Juist omdat er
geen standpunt 'onder de vorm der eeuwigheid' mogelijk is, heeft geloven zin, want
geloven heeft te maken met verlangen naar wat uit zicht is, naar het 'onmogelijke',
naar wat komt. Een geloof dat niet allereerst geconcentreerd is op (bewaren van) wat
al gegeven is, maar op wat komt, zal zichzelf 'inzetten' hier en nu en zich 'op het
spel durven te zetten' ten gunste 'van wat geen oog heeft gezien', het gans andere.
Het devies bij zo'n toekomst-open en toekomst-openend geloof is niet alleen
donne, ook niet alleen pardonne, maar alleszins ook een zekere 'gelatenheid', dat
wil zeggen God, de ander, al het andere, tout tautre, anders liten zijn: abandonne.
Wanneer in zo'n geloof geen recht wordt gedaan aan de ervaring van de ambivalentie, onzekerheid en ongerijmdheid die onherroepelijk met authentiek geloof gepaard
gaat, zal het Godsgeloof alleen maar ongeloofwaardiger worden en wellicht ook

gevaarlijker, gewelddadiger.
Ook christenen getuigen godzijdank van ongerijmdheden en paradoxen, bijvoorbeeld wanneer zij belijden dat Jezus de reeds gegeven verlosser is die bij ons is, alle
dagen van ons leven, die echter, hier komt de paradox en ongerijmdheid, tegelijk
ook nog moet wederkeren. Paradox en ongerijmdheid zijn, als het ware, een zekere
graadmeter voor authentiek geloof. De authentieke gelovige heeft wellicht het signalement van Derrida's en Caputo's 'paradoxale en aporetische' gelovige, de enigszins 'ongelovige gelovige', de zoekende die altijd wat verdwaald is, de 'Marraan'
die wij volgens Derrida allemaal zijn.
Daarom is de opmerking van Anton Houtepen die ik aan het slot van het tweede
hoofdstuk citeerde, dat we 'door schade en schande' weer oog gekregen voor de
waarde van de negatieve theologie, niet alleen waar, maar in mijn ogen een 'les' die
in een eigentijdse geloofshermeneutiek blijvend herhaald moet worden. Inderdaad,
wat mensen ook omtrent God beweren, we kunnen God niet in onze woorden en
begrippen vangen: si comprehendis, non est Deus.
Caputo zit op deze lijn. Hij maakt zich sterk voor een 'gegeneraliseerde negatieve
theologie' waarin 'het onmogelijke' een belangrijk signaalwoord is. Caputo schrijft:
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'Het begrip verlangt ernaar op iets te stuiten, wat aan het begrip voorbij gaat. Ga
waarheen je niet kunt gaan, zegt Angelius Silesius, naar het onmogelijke. Het onmogelijke is niet eenvoudigweg het logische tegendeel van het mogelijke, maar een
grensterm van een hoop voorbij de hoop, van een hoop tegen de hoop, van een geloof in wat we niet kunnen voorstellen en op geen enkele manier kunnen voorzien,
een tout autre dat aan de aanwezige verwachtingshorizon voorbijgaat. Dat is de
gezamenlijke waarde van deconstructie en het mystieke gebed, de gezamenlijke
aspiratie van wat ik het deconstructieve gebed en mystiek gebed durf te noemen, en
de gemeenschappelijke reden waarom zij de taal naar de grens voeren. "Ik ben
voortdurend aan het bidden", zegt Derrida. Bidden en huilen voor het komen van
wat hij niet kan zien komen, eraan vasthoudend met een gebed, ou, ou, amen. Wat
deconstructie en het mystieke leven gemeenschappelijk hebben, is niet 66n of andere
toegang tot het Geheim buiten het spel van de betekenaars, tot 66n of andere hyperousios die onze tong doet stilvallen, maar verlangen, dromen, hopen en bidden.'
[MR 263]
Bijgevolg is de hartstocht van het geloof - ook dat kunnen we van Derrida en Caputo leren - niet alleen een denk- en verbeeldingskracht louterend respect voor de
steeds weer opduikende oneigenlijkheid, aporie en paradox, maar tegelijk ook een
ja, een affirmatie, een beaming waarmee datgene levend wordt gehouden wat mensen boven zichzelf verheft. Daarom is geloof uiteindelijk geen geprivilegieerd 'weten', evenmin een theo-esthetisch project of een wezensschouw door middel van de
'verbeeldingskracht', maar een specifieke vroomheid, een passie voor en toewijding
tot het onbekende, dat ook de verbeeldingkracht doorbreekt of daarmee in elk geval
niet helemaal samenvalt.
Geloof is een passie voor het andere, het gans andere dat niet maakbaar is en op
een bepaalde manier ook niet 'ervaarbaar', omdat la chose m ne ervan steeds wijkt,
dat wil zeggen, nimmer adequaat kan worden 'uitgedrukt' in de algemeenheid van
de taal of 'symbolische zelfexpressie.' Geloof is geen symboolexpressie of symboolontsluiting dankzij overgave aan het gesublimeerde optimum van de beperking
van een 'tweede naiviteit.' Geloof is evenmin uit theo-esthetisch onbehagen met de
cultuur geboren 'zelfexpressie' of narratieve 'zelfenscenering', maar juist een leeg
makende open houding voor wat er gebeurt, wat Caputo the love ofthings themselves en Derrida's Hyper-Realism durft te noemen. Het gaat daarbij om een houding
van Gelassenheit en mededogen, een actieve ontvankelijkheid, een 'alerte passiviteit', waarmee we oils openstellen voor wat niet te zien is in wat we zien, waardoor
we het andere 'zien' in wat we zien, het andere waar we om 'huilen en bidden', het
onmogelijke dat we liefhebben en dat niet deconstrueerbaar is.
In zijn grensverkennende 'theologische oefeningen' laat Caputo zien dat 'een
woestijngang door de deconstructie' wellicht kans biedt of een bijdrage kan leveren
aan een eigentijdse geloofshermeneutiek van het christendom waarin de kwetsbaarheid en onbevangenheid van het geloven centraal staan, zonder dat de geloofsact
gedegradeerd wordt tot voorhandenheid, een verzekeringspolis of 66n reeks toe te
eigenen desiderata van de esthetische 'zel fexpressie.' Bij Caputo wordt duidelijk
wordt dat geloof een (zelf)hermeneutiek is, een manier van leven, een levenshouding die om keuzen vraagLfacere veritatem.
Elk van ons komt vroeg of laat wel eens voor moeilijkheden, onbeslisbaarheden
en aporieen te staan, waarin de algemeenheid wordt gesuspendeerd en waarin veiligheid verschaffende regelgeleide procedures uit theologische en ethische handlei-
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dingen nooit helemaal kunnen voorzien. Bijbelverhalen - zie het verhaal over de
binding van Isaak - bieden hier vaak meer uitkomst, maar dan nog kunnen zij mijn
keuze, mijn verantwoordelijkheid, wanneer ik er in mijn eentje voorsta, niet uit de
weg nemen. Het gaat in het geloof tenslotte om een repetitie voorwaarts, met een
verschil, hier en nu, waarbij de enkeling vanuit de weerbarstigheid van de contingente existentie in een verhouding tot God treedt. Wiel Logister brengt de kern waar
het hier om gaat zo onder woorden: 'Er zijn binnen en wellicht ook buiten de
christelijke kring - wel voorlopers, voorbeelden en voorgangers. Ja, eerst dankzij
hen ontwaar ik de mogelijkheid van geloven. Maar zij nemen de persoonlijke beslis,140
sing niet van mij af Zonder dat eenzame gevecht geraak ik niet aan de overkant.
God wordt in een door Derrida's differentiedenken gelouterde theologische bestaanshermeneutiek, waaraan Caputo een eerst invulling geeft, niet begrepen noch
esthetisch expressief tot uitdrukking gebracht. Naar Hem wordt verwezen, bij tijd en
wijle, in situaties, bij contingente gebeurtenissen waar ' ik geen greep heb op de
situatie, maar de situatie greep heeft op mij.'
Gods transcendentie is in Caputo's 'gegeneraliseerde apofatische theologie' een

referentie zonder begrip, een Ereignis zonder definitieve en voltooide zelfonthulling,
een komen zonder aankomst, maar deze transcendentie gebeurt bij hem altijd in en
vanuit een aandrift of een passie, vanuit een zoeken en gezocht worden, vanuit een
verlangend antwoord op een altijd al geroepen zijn. Uitgedrukt in termen van een
theologie van het Godsverlangen: het verlangen naar God krijgt haar beslag in een
tussenpositie tussen wachten en de bereidheid te ontvangen. Ons verlangen naar God
is tegelijk het verlangen van de Ander, het verlangen van God die naar ons verlangt.
Derrida zegt het zo: 'Het verlangen van mijn verlangen is niet het mijne. Dat is
waar het verlangen stopt. Als mijn verlangen naar de ander, le tout autre, simpelweg
mijn verlangen zou zijn, zou ik in mijn verlangen opgesloten zijn. Wanneer mijn
verlangen zo sterk is in mijzelf, is dat omdat het niet van m(/ is: [GG 134]
Men moet deze 'tussenpositie' tussen 'aanspraak' en 'respons' bij Derrida en Caputo niet opvatten als een Hegeliaanse 'identiteit van identiteit en differentie', als
een inclusie, maar als een radicale logica van de differentie, van de alteriteit. In
courante theologische taal: God transcendeert de menselijke transcendentie steeds en
Hij is er met de vervulling van. En voegt Derrida daar nog aan toe, niet alleen God is
transcendent, gans anders, maar 'elke ander/al het andere is gans anders.'
Daarom is Derrida's aanduiding van God als 'mogelijkheid om een geheim te
bewaren' een vondst. Er is een hartstocht naar het onmogelijke, naar God, in elke
mens, maar wat dit precies inhoudt is eigenlijk even onbekend als God zelf. Elke
pretentie het geheim van God, de eigen ziel, de ander, het dier, de dingen reeds
doorgrond te hebben schiet tekort en daarom ben ik juist verantwoordelijk voor dit
'raadsel' van het/de ander(e): tout autre est tout autre. Het hart reikt hier verder dan
het verstand. Aan een levensnabije theologie de taak dit verschil te ontvouwen en te
respecteren.

Het woord 'levensnabij' is hier belangrijk. Want de nadruk op Gods transcendentie wil niet zeggen dat God noodzakelijk als een ijle buitenwereldse grenscategorie
moet gelden. Wat dit betreft lijkt Caputo het 'doel' te realiseren dat Taylor steeds
voor ogen heeft gehad: ergens tussen de theologische basisparadigma's van Hegel
140

Wic| Logister, ik sta voor u in leegte en gemis, in Speling 3 (1995) 5-10.

339

en Kierkegaard ruimte maken voor de passie van het geloof. Caputo geeft met zijn
toekomst open houdend geloof een 'derde weg' tussen Hegels 'samenvloeien' van
de immanentie en de transcendentie en Kierkegaards dualistische oppositie tussen
immanentie en transcendentie. De Kierkegaard die Caputo presenteert, is zeker geen
Kierkegaard die de wereld zoals deze gegeven is minacht en zich daarvan distantieert, maar die juist oog heeft voor de concrete weerbarstigheden binnen de contingente existentie van de mens.
Ook Kierkegaard, zo blijkt, kan men op verschillende wijzen lezen en herhalen.
Daarom denk ik dat Gianni Vattimo's bezwaren tegen het 'tragische denken' van 'de
theoretici van de sprong' en het 'gans Andere' niet opgaan voor Derrida en Caputo.
Aan het slot van hoofdstuk twee heb ik laten zien dat Vattimo vreest dat nadruk op
Gods alteriteit, transcendentie, onbegrijpelijkheid en geheimzinnigheid een terugval
kan inhouden allerhande essentialistische en absurdistische Godsbeelden die hun
waarheid alleen maar denken te kunnen bewijzen via 'faillietverklaringen van de
rede' en 'een radicale ontwaarding van de wereldse geschiedenis:'41 Dat komt overeen met de bezwaren die Taylor aanvankelijk tegen Kierkegaard inbracht.
Caputo's versie van de differentiefilosofie houdt echter geen anti-hermeneutische
verheerlijking in van het absurde, maar is een pleidooi voor geloof, geloof vooral
ook in komende gerechtigheid dat niettemin immer interpretatie nodig heeft om
geloof te kunnen zijn. Immers, we hebben geen rechtstreekse toegang tot een Know
It All geheim.
Enerzijds stelt Caputo dat hij met Kierkegaard wil afzien van een tot weten gereduceerd geloof. Anderzijds wijst hij strijk en zet op modern historisch-kritisch exegetisch onderzoek om het verschil aan te kunnen geven tussen de 'Griekse kerkelijke
Christus' en de meer 'oorspronkelijke joodse Jezus' uit het Nieuwe Testament. Caputo's herhaling van Kierkegaard, is een herhaling met een verschil, waarin inzichten uit de moderne exegese en hermeneutiek verdisconteerd zijn en waarin, in mijn
ogen, bijgevolg telkens toch ook Hegel over de schouders meekijkt.
In deze zin is Caputo geen anti-hermeneutische 'theoreticus van de sprong' waarvoor Vattimo waarschuwt. Het potentiele gevaar van Caputo's door Kierkegaard en
Derrida beinvloede 'hermeneutiek zonder hermeneutiek' is inderdaad dat het noodzakelijke respect voor het verschil tussen geloof en weten gemakkelijk misbruikt
kan worden.
Men kan in de verleiding komen om dit verschil te fixeren zodat opnieuw een essentialistische tegenstelling tussen geloof en weten ontstaat. Caputo's passie voor

het niet-weten, of de grens van het weten, zou dan t6ch een asylum ignorantiae worden, in plaats van hartstocht voor het onbekende of onmogelijke. Of erger nog, met
een beroep op 'de noodzakelijk sprong' zou men kunnen doen geloven dat iets aanvaard moet worden omdat het is 'medegedeeld' of 'gesticht' zonder interpretatieve
bemiddeling. Dat is exact de anti-hermeneutische 'gruwel' waarvoor Caputo met
Derrida telkens waarschuwt, omdat wij dan bezocht worden door de meest massieve
en gewelddadige bemiddelingen waarin het hermeneutische geweld verdubbeld
wordt, omdat het onzichtbaar wordt gemaakt. [AE 145]
Deconstructie is bij Caputo geen verheerlijking van het absurde en de leegte, geen
anti-secularisatiedenken, geen wereldmijdend ongelukkig bewustzijn of een louter
141 Vattimo, Ik geloof dat ik geloof, a.w., 82.
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negatieve filosofie, maar een hyperkritiek van onzichtbaar gemaakt geweld En een
affirmatie van wat mensen boven zichzelf uittilt, een droom van nietdeconstrueerbare gerechtigheid die een religieus-ethische orientatie vindt in de aandacht voor de ander, vooral de gemarginaliseerde slachtoffers van onze systemen.
Zo het zich laat aanzien bestaat er wat dit betreft een overeenkomst tussen Caputo's theologische vertaling van Derrida's denken en wat Vattimo in christelijke termen naastenliefde en carims noemt. Vattimo beschrijft deze caritas net als Caputo
als facere veritatem. Vattimo stelt: ' Carims is prediking, oproep, een gebod, en niet
een beschrijving. Dat is wat zowel de Schriften als de kerkvaders "het wezenlijke"
noemen. Het verandert niet, omdat het keer op keer in praktijk moet worden gebracht. (..) Abraham kwam terug van de berg Moria, en zette zijn leven voort, net als
ieder ander. Hij keerde terug naar de alledaagse moraal. Maar niet langer omwille

van de universaliteit, zegt Kierkegaard, maar omwille van een specifieke, persoonlijke roep van God. Dat is wat iedere christen gebeurt: de gewone moraal heeft geen
kracht in het bijzonder niet in tijden van nihilisme. De enige mogelijkheid die we
hebben, is moreel te zijn uit naastenliefde, omwille van God en omwille van mensen.

,142

Dat komt dicht in de buurt van wat Caputo stelt. Anders dan Caputo en Derrida lijkt
Vattimo te geloven in de mogelijkheid van een christendom dat zich volledig heeft
losgemaakt van de objectiviteit en de metafysica. lets wat volgens Derrida een onmogelijkheid is. Ilfaut croire, maar ook ilfaut la vdritd. Bij Vattimo lijken enige premissen door te werken van een laat-Romantische theologie van de gerealiseerde
secularisatie. Hij lijkt te dromen van een anti-metafysische voltooiing van de christelijke revolutie waarbij, zoals we in Taylors ontologie van het relativisme en secularisatie gezien hebben, het gevaar van een volledig waarheidsrelativisme op de loer
ligt. 143 En met Vattimo leggen Caputo en Derrida de nadruk op de ambigue status,
het onbeslisbare 'dubbele gezicht' van de religie. Religie kan enerzijds een cultus zijn
van de Heimat, het eigene, het bekende, de conventie, een legitimering van 'zoals het
nu eenmaal hoort' en 'dit zijn nu eenmaal onze manieren.' Anderzijds kunnen we
dankzij geloof ons een ogenblik onttrekken aan welke collectiveringsdwang of reeds
vastgelegde immanente orde dan ook We moeten steeds goed interpreteren, steeds
goed lezen met wat voor geloof we te doen hebben.
De 'idolen van de presentie' zullen nooit gewaarborgd zeker uitgebannen kunnen
worden, ook dAt hoort bij de 'onbeslisbaarheid' die het geloof begeleid. Ook een
'gegeneraliseerde negatieve theologie' is geen laatste uitweg uit de problemen, want
als vanzelf produceert de religieuze houding ook het tegendeel van de zuivere open142 Gianni Vattimo, Waarheid, vrijheid en emancipatie, in Gianni Vattimo, Ger Groot e.a., Een zwak
geloof Christendom voorb,,ij de metabsica, Kampen 2000,27.
143 In een commentaar op Vattimo schrijft Donald Loose: 'Wie zoals Vattimo de vrijheid, de emancipatie
en de vriendschap wil eren, die zal de objectieve waarheidsorientatie niet kunnen missen. Juist om niet
terecht te komen in een verlammende tragische visie, gebaseerd op de eeuwige wederkeer van
hetzelfde of het zich louter voordoen van gebcurtenissen, zoeken we naar een perspectief dat die
geschiedenis transcendeert.' (...) 'Zoals de liefde de gave is van wat men zelf niet in bezit heeft, zo is
het zoeken naar de waarheid dat rusteloze zoeken naar wat van niemand is. Wij zijn de waarheid niet,
noch de weg, en al evenmin de liefde. Daarom kunnen we de waarheid blijyer, liefhebben (filosoferen), en de ander waarachtig beminnen.' Donald Loose, Een visie van de tijgerkat. Aantekeningen
bij Gianni Vattimo's "Christendom voorbij de metafysica", in Vattimo, Groot, e.a., Een zwak geloof,
a.w.,41, 57.
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heid. Zowel zuiver zekerheid en zuiver openheid zijn voor ons stervelingen niet
weggelegd. Religie staat nooit alleen maar voor alteriteit, maar ook voor identiteit,
niet alleen voor afwezigheid, maar ook presentie. 'Religie staat niet alleen voor de

mogelijkheid en het niet verwerkelijkte, maar ook voor harde Noodzakelijkheid.' 144
Daarom juist moeten we verantwoordelijkheid nemen voor het geloof en antwoorden. Vroeg of laat, wanneer het erom gaat, zullen we er dan ook niet aan kunnen ontkomen een normatief standpunt in te nemen, waarbij we, hoe moeilijk dat
ook is, een beslissing moeten nemen en 'echt' geloof en 'vals' geloof van elkaar
moeten scheiden, hoewel dit inderdaad een angstig en onzeker moment inhoudt, dat
net zo zeer geboden als problematisch is omdat het nooit een kwestie kan zijn van
gewaarborgde zekerheid. Want de ander is totaal anders, elke ander is totaal anders,
tout autre est tout autre, en we kunnen nauwelijks weten wat er gebeurt met iets dat
gans anders is, het is een geheim. Het gaat hier steeds om het blijvend respect voor
een blijvende afstand tot de a/Ander die door ons stervelingen nooit helemaal overbrugd kan worden.
Wat voor godsdienst doorgaat vraagt desalniettemin om verantwoordelijkheid en
dus vroeg of laat om een oordeel. In feite geeft ook Derrida een onderscheid tussen
'religie op zijn best' en 'religie op zijn slechtst' met zijn 'niet-dogmatische doublure
van de religie' en zijn filosofische analyse van heden ten dage oprukkende terugkeer
van de religie. Een wilde sprong in een volstrekt ontledigde religie in de zin van
Demda is in mijn ogen voor een christelijke theoloog geen optie. Want dat zou het
zoeken naar een midden tussen respect en disrespect voor de traditie, waarover Caputo spreekt, doen verdwijnen.
Zoals Derrida zijn huis niet wil openstellen voor een gast die zijn vrouw en kinderen wil doden, zal ook een christen haar of zijn huis niet willen openstellen voor
een gast die op pure vernietiging uit is. Pure openheid gaat de noodzaak van het
beslissen uit de weg. Om beslissingen en criteria voor authentiek christelijk geloof
en een authentieke christelijke leefwijze - zie het neo-pagane offer-estheticisme dat
Taylor in Erring aan het christendom wil opdringen - komt een christelijke theoloog
en een gelovige christen nooit helemaal heen, ook al garanderen zij geen overzichtelijke zekerheid. Zowel Derrida als Caputo hebben de neiging dogma's te vereenzelvigen met 'zeker-stellend weten.' Maar men kan dogma's toch ook interpreteren
als 'heuristische principes' die van pas kunnen komen bij de
gelovige bestaanshermeneutiek?
Wanneer het er in het denken van Derrida om gaat 'de afstand tot de ander' te
respecteren zal ook de afstand tussen 'de God van de filosofie' (inclusief Derrida's
filosofie) en de God van de christelijke geloofstraditie niet haastig overbrugd kunnen worden. Ook deze afstand vraagt om enig respect zonder dat dit een excuus mag
zijn zich op te sluiten in 66n of ander risicoloos groot apodictisch gelijk.
Terecht stelt Lieven Boeve dat de verhouding tussen theologie en filosofie twee
kanten heeft. Enerzijds confronteert de filosofie het theologische denken met kritiek
op haar denkpatronen, anderzijds is de filosofie een reservoir waaruit een theoloog
kan putten om het geloof op nieuwe wijze ter sprake te brengen. 'Filosofische concepten en modellen kunnen vruchtbaar zijn voor de theologie niet omdat zij bij
voorbaat reeds als crypto-theologie gedoopt worden, maar omdat ze kunnen dienen
144 Hent de Vries, Horror religiosus, in Krisis 4 (2000) 44.
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als instrumenten om de reflexieve plausibiliteit van het christelijk geloof vorm te
geven, te "recontekstualiseren." Maar hierbij is het dan wel zaak te zien dat, wanneer zij eenmaal in het christelijk discours zijn binnengetreden de van oorsprong
filosofische termen en denkpatronen onherleidbaar theologisch geworden zijn. Het,145
geen theologie en filosofie dan verbindt, is tegelijk ook wat beide scheidt.
In de verhouding tussen christelijke theologie en Derrida's filosofie zal het dus
moeten gaan om respect voor een verbindend onderscheid of een onderscheidende
verbinding zodat weerstand geboden wordt aan de verleiding christelijke theologie
tot filosofie te reduceren of andersom. Dat kan men van de projecten van Hegel,
Altizer en Taylor leren.
Van Derrida en Caputo kunnen we echter ook leren dat dit respect voor het onderscheid geen vrijbrief kan zijn om zich opnieuw op te sluiten binnen de veilige
grenzen van de eigen confessionele subcultuur. Dat leidt op den duur naar een nieuw
exclusivisme en een in zichzelf besloten standpunt, waarin het aan durf en creativiteit ontbreekt om de hermeneuse van de christelijke traditie in de postmoderne cultuur daadwerkelijk op een creatieve wijze vorm te geven. De grensoverschrijding
naar het niet eigene wordt dan zeer minimaal zodat men niet echt luistert naar wat in
het hart van de ander als ander speelt. Ook de volstrekte afsluiting of uitsluiting van
de ander en het andere is een manier om de noodzaak van beslissen (lees: een op de
actualiteit toegespitste geloofshermeneutiek) uit de weg te gaan.
Daarom zegt Caputo dat waarheid gedaan en daarmee ook telkens opnieuw op het
spel moet worden gezet. Met Derrida appelleert hij aan de noodzaak bekende, vertrouwde en reeds getrokken grenzen, bijvoorbeeld tussen de theologie en filosofie,
anders te trekken, opnieuw 'uit te vinden' zodat verrassende, onverwachte 'zetten'
worden gedaan, zodat kans geboden wordt aan een invention de l' autre. [MR 32,
176] Peperzak merkt op: 'De Pascaliaanse tegenstelling tussen een filosofische en
bijbelse God is zelf de uitdrukking van een cultuur waarin het professionele nadenken zich niet langer interesseert voor de beslissende inspiratie van menselijk leven.
Wie deze tegenstelling als voldongen feit beschouwt, bestendigt daarmee het athe, 146
isme van de moderne cultuur.
Welnu, Caputo's radicale geloofshermeneutiek tussen de veilig afgebakende
grenzen van theologie en filosofie, probeert deze 'beslissende inspiratie' te benoemen en te evoceren. Daarbij vraagt Caputo om respect voor het radicaal hermeneutische inzicht dat de grenzen tussen 'echte christelijke theologie' en wat Boeve
'crypto-theologie' noemt nooit gewaarborgd zekere grenzen kunnen zijn. Op een
bepaalde manier zijn we weliswaar wat we erven, maar dit betekent niet dat in het
verleden getrokken grenzen ons dicteren, eeuwige geldigheid zouden hebben en in
zuivere staat (zonder crypto-elementen) zijn overgeleverd dan wel overgeleverd
147
kunnen worden.
145 Lieven Boeve, De smalle kloof tussen theologie en filosofie, in Tijdschrift voor Theologie 41 (2001)
346.

146 Peperzak, Verlangen naar God, a.w.,48-49.
147 Derrida loochent de behoefte aan een eigen identiteit niet. De vraag "wie zijn w07" (en in het
verlengde daarvan "wie zijn #4 christenen?") is legitiem en begrijpelijk. ' In afwijking van wat vaak
gedacht wordt, wenst Den-ida wei degelijk recht te doen aan het onverwoestbare verlangen naar zoiets
als het eigene, het idiomatische, het verlangen om ergens (in) thuis te zijn. Maar in zijn ogen wordt dat
verlangen door de 'identitaire bezetenheid' (rage identimire) uitgebuit en gecorrumpecrd. In zijn werk
is Derrida onophoudelijk op zoek naar een manier om dat verlangen anders te formuleren en recht te
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Het gaat altijd om een herhaling van de traditie met een verschil waarmee nieuwe
kansen kunnen ontstaan, maar tegelijk ook
gevaarlijke ontwikkelingen op gang
kunnen worden gebracht. Dankzij Derrida's analyse van een bepaald type onto-theologische offertheologie hebben we gezien dat belangrijke geloofswaarden het risico
lopen om te slaan in hun tegendeel. Dit gevaar dreigt het meest wanneer we de rijkdom aan veelkleurige en aporetische geloofsuitspraken
uit de christelijke traditie,
willen ombouwen tot een kloppend en sluitend onto-theo-teleo-logis
ch totaalplaatje.
Wie zich tot de christelijke traditie wil verhouden en deze wil herhalen, moet
dat
daarom met enige vrees en beven doen zonder het vertrouwen in de traditie te verliezen. Religie is tegelijk een cultuurdrage
r en een cultuurontregelaar. Tussen deze
uitersten zijn we geroepen verantwoordelijk te nemen voor de traditie en keuzen te
maken. Caputo roept op tot de gelovige moed niet alleen het
cultuurdragende maar
tegelijk ook het cultuurontregelende absoluut nieuwe of onverwachte kans te geven:
'Ik kan mijn traditie alleen oprecht bewonen als ik begrijp dat (ook) zij blind is en
dat zij structureel de neiging heeft zich af te sluiten van haar
andere.' [GG 131] Op
de wijze waarop Caputo zijn christelijk geloof leest bieden de bestaanshermeneutiek
en bestaansheuristiek van het geloof en Godsgeloof pas een
toekomstopenend antwoord, wanneer zij in concreto, zoals Jezus het ons leerde, ontvankelijkheid, mededogen, liefde en vergeving met zich meebrengen voor het de ander/het andere en
waameer het geloof ons 'narcisme' enigszins weet te verleiden zich te openen voor
een iets minder economische omgang met
God, de wereld en elkaar.

Dat is niet het Rijk Gods op aarde als verwezenlijkt project, maar het Rijk Gods
als belofte waarvan we dromen en als een
leefwijze. Religie op zijn best staat of valt
van oudsher met de wonderlijke moed zich open te durven stellen voor het Godgegeven potentieel aan naastenliefde, altruYsme en mededogen dat in ons schuil gaat, tegen
de onvermijdelijke conventiedruk in. Geloof is dan een kracht die de cirkel van onze

eindeloze zelfverwerketijkingprojecten doorbreekt en ons de euvele moed schenkt
(Abrahams 'hier ben ik') ons in te laten met het ongewisse. Dat is iets verwonderlijks,
raadselachtigs en eigenlijk iets 'groots' en 'verhevens' temidden van het 'stukwerk'
van ons bestaan. Het kan zomaar gebeuren, niet straks pas, maar hier en
nu, tussen
het gerinkel van potten en pannen, gejengel van kinderen of gedreun van houseparty's,
het blauwe licht van de televisieschermen of screensavers, de lokstoffen van het uitgaansleven of het zweet van ons dagelijkse werk. 148
Als geloof werkelijk passie voor het kaderdoorbrekende
onmogelijke wil zijn, aan
genezijde van vastliggende competenties, moet het gaan om een houding ten opzichte
van het hier en nu waarin een enigszins tegenstrijdige aporie wordt 'uitgehouden', een
conjunctieve disjunctie wordt beaamd en een 'wankele tussenruimte' wordt 'bewoond', tussen enerzijds een zekere Gelassenheit, een serene indifferentie, the love of
life in the consciousness of impotence, respect en
openheid dus voor het tout autre est
tout autre, 6n anderzijds facere veritatem, handelen, beslissingen nemen, onverdoen aan een andere ervaring van eigenheid of singulariteit, een ervaring die ach onttrekt aan de oude
fantasma's van afstamming, genealogie en territoriumdrift die volgens hem hun tijd hebben gehad,
ook al lijken ze nog zo taai en hardnekkig.' Moolenaar, Opschorten,
contesteren, openbreken, a.w.,
253.
148

Deze ornschrijving van het hedendaagse leven is ontleend aan Joep de Hart, De stad van God en de
stad van de mens, in Anton van Harskamp e.a. De rehgieuze mis in Neder/and Resen over de
versterving en wedergeboorte van de godsdienst Zoeterincer 1998,69-76.
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wachte zaken 'uitvinden' vanuit een hartstocht voor het mUr dan het gewone, het
m66r dan zoals het nu eenmaal hoort, en het mdtr dan zoals het altijd gegaan en gedaan is.

Wiel Logister stelt daarom dat eschatoligische beelden nooit helemaal ontdaan
kunnen worden van een zeker 'realiteitsgehalte.' Hij citeert Han Adriaanse die geloven
ornschrijft als 'verbinding van waarneming en waan.' Hierin lijkt een Kierkegaardiaans motief door te klinken dat ook bij Caputo meespeelt. Adriaanse schrijft: 'In het
geloven zijn waarneming en waan op zonderlinge manier met elkaar verstrengeld. Als
het 't eerste is, dan zo, dat het tweede onafscheidelijk meekomt. Omgekeerd moet
gezegd worden, dat geloven een waan is, die onder bepaalde omstandigheden een
indrukwekkend waar-nemingsvermogen kan ontwikkelen. Geloven pendelt, zo gezien,
dus niet aleen tussen waarneming en waan heen en weer; het zet ook waarneming in
waan om en waan in waarneming.'
Logister becommentarrieert dit citaat aldus: 'De term "waan" drukt hier m. i. niet uit
dat de geloofswerkelijkheid en - verwachting louter illusie of projectie zijn, maar wil
het alleenrecht van het wetenschappelijk verantwoorde waarnerningsvermogen weerde parousie niet kan
spreken. Ook wordt ermee uitgedrukt dat men over bijvoorbeeld
spreken als een feit dat zo klaar is als een klontie. Een dergelijk positivisme doet geen
,149
recht aan de specifieke context waarin deze verwachting wordt geboren.
Omdat geloof tussen waan en waarneming, tussen passieve ontvankelijkheid en
actieve daad steeds een herhaling is met een verschil en een niet te reduceren meervoudigheid en heterogeniteit met zich meebrengt, die zich in elke herhaling manifesteert, een heterogeniteit die zich nimmer laat herleiden of verzamelen tot een
onveranderlijke kern of oorsprong, omdat de breuk met de oorsprong reeds vanaf
het begin meegegeven is, kan het geheim van het geloof nooit als vanzelf worden
overgedragen aan volgende generaties. Geloof moet altijd opnieuw begonnen worden en elke generatie moet het geheim van de verantwoordelijkheid voor het geloof
steeds opnieuw op zich nemen, zonder dat het daarbij om een klakkeloze overdracht
of overname kan gaan. Steeds gaat het om een herhaling met een verschil en een
interpretatieve imperatief analoog aan de merkwaardige paradox in de joods traditie
dat de in rang 'primaire' schriftelijke Thora alleen toegankelijk is via de interpretatieve herhaling door de mondelinge Thora, die daarmee eigenlijk primair wordt.
Om de 'verborgen schatten' van het geloof kam te geven zich te blijven verspreiden
de praktien vermenigvuldigen in een 'uitgave zonder reserve' zou daarom zeker ook
dialoog
Derrida
en de
worden
bij
tussen
nadere
een
moeten
sche theologie betrokken
theologie, met Caputo's 'geloofshermeneutiek zonder hermeneutiek' als een mogelijke bemiddelaar. Omdat vooral ook in deze theologische discipline moet worden
gezocht naar werkbare (zelf)hermeneutische interpretatiekaders waarmee niet naast,
boven of aan gene zijde van de (post)moderniteit, maar daarin, temidden van een
bonte onoverzichtelijkheid van 'zingevingstijlen' van fundamentalisme, scepticisme,
maakbaarheidsideologie, esoterie tot gezond en kil realisme, de 'harstocht van het
geloof levend gehouden kan worden of weer kan worden opgewekt, al was het
louter maar het o zo noodzakelijke en wezenlijke begin van de passie van het geloof:
geloof in de toekomst. Hier en nu, te midden van wat Kierkegaard de concrete exis149

zal komen in zijn macht en majesteit'. De vreemde wereld van de christelijke
parousieverwachting, in Tijdschrift voor Theologie 35 (1995) 393-394. Geciteerd wordt: H.J.
Adriaanse, Geloven tussen waan en werkelqkheid, Maarssen 1993,17.

wiel Logister, 'Hij
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tentie noemt en bij ontbering van fraaie afgesloten theorieen over hoe alle zijn exact
in elkaar steekt -die zijn er genoeg, maar als het erop aankomt vallen ze vaak tegen zou een levensnabije theologie leermodellen moeten ontwikkelen voor het inoefenen
van het geloof Geloof dat geen klaar en helder weten is, ook geen 'diepere zelfexpressie', maar hartstocht voor het onmogelijke en daarom noodzakelijk openheid
voor het de/het ander(e) dat 'inbreekt' op de gesloten cirkel van het eigene, op het
reeds voorziene en verwachte, op het ene en hetzelfde hopeloos bekende en immanente.

Zo'n theologie zou antwoord moeten bieden en verantwoordelijkheid moeten
nemen voor het religieuze zoeken van mensen van nu, ergens tussen de uitersten van
absoluut respect en absoluut disrespect voor de christelijke traditie, omdat de traditie
alleen z6 levende traditie enfacere verimtem blijft. Zo'n theologie zou het er op
moeten wagen en praktische repeteeroefeningen voorwaarts moeten aanbieden, geen
grootse en meeslepende oogverblindend schone en harmonieuze theo-esthetische
oorsprongsherinneringen of zelfverwerkelijkingprojecten, maar momentane hier en
nu opnieuw verwondering en gevoel van vertrouwen en Erhabenheit opwekkende
herhalingenoefeningen met een verschil. Herhalingen waarin iets nieuws, iets anders, iets onverwachts kans laijgt. Herhalingsoefeningen, bijvoorbeeld rond de
vraag: quid ergo amo, cum deum meum amo, "Wat heb ik dan lief als ik zeg dat ik
mijn God liefheb?" Levensnabije praktische leeroefeningen in het geloof moeten
herhalingen ensceneren van de altijd reeds gegeven maar nimmer beschikbare belofte, die ons slechts 'boven ons zelf uittilt' en hartstocht wekt, wanneer wij haar
herhalen: Oui, oui, viens.
En dat is wat Anders dan het Nee, niet God ook net niet-God nee van Taylor. 150

150 De titel van een opstel van mijn hand in Speling 3 (1995) 19-29.
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Summary

An Apologia of the Impossible, a Critical Analyses of Mark C Taylor's A/theology
Guided by Jacques Derrida and John D. Caputo
The present thesis is a theological reply to Mark C. Taylor's (1945-) Erring.· A
Postmodern A/theology (1984). An important objective is to show that Erring can
not be considered an insightful rendering of the thought of Jacques Derrida and for
that reason moreover can not be regarded as an insightful explication of the significance of his philosophy for Christian theology. Where one expects 'undicidabilities'
and aporia's in lines of the probing and tentative thinking of Derrida, in Erring large
decisions are taken and dialectic Aufhebungen carried through against faith in God.
That does not agree with the Ilfaut la vdritd (truth is necessary and is missing) and /l
faut croire (faith is necessary and is missing) to which Derrida points.
To convey the basic ideas of Erring, will be shown in this book, the thoughts of
Derrida are nearly unnecessary, by manner of speaking. Erring rather is a paratheology in which Thomas Altizer's radical God-is-dead theology from the sixties is
repeated and transformed into a 'Deconstructionist reinvention' of Nietzsche's
frahliche Wissenschap. Taylor identifies Derridean deconstruction in Erring with a
neo-Nietzschean (self)-destructive 'will to power'; with the determination to destroy
every vestige of transcendence and every trace of the total other God.
Taylor regards this 'relativistic a/theology' as result of fundamental theological
and philosophical themes first introduced by Hegel and Kierkegaard in the nineteenth and twentieth centuries. He understands the history of nineteenth and twentieth century theology as a repetitive oscillation between the basic paradigms of Hegel
and Kierkegaard. Based on this insight, he gives an original genealogy of our theological present, to which he adds nihilistic and relativistic conclusions which this
book regards critically but which is, however, interesting to note. In this book Tar
lor's notion on two rivaling theological foundational axioms is summarized and
insight is given why these are still relevant.
His wish to reconcile the conflicting theological axioms of Hegel en Kierkegaard
brings Taylor into a critical dialogue with Altizer's God-is-dead theology as well as
in contact with some literary 'Deconstructionists'. In the errant course of this encounter a neo-Nietzschean 'joy ofbeing wrong' catches Taylor. Taylor's version of
deconstruction, his "hermeneutics" of the dead of God, proclaims the self-re ferential
sovereignty of language and the 'free play' of al signs. As a result in Taylor's
'a/theological' rendering of Derrida's thought some relativistic premises and assumptions are duplicated of an American 'Deconstructionist text-idealism'. Consequently, Erring proclaims a rigorous neo-Nietzschean perspectivism, relativism and
estheticism Derrida explicitly distances himself from and actually considers very

problematic.
This becomes especially clear when one compares Taylor's Derrida-interpretation
with the portrayal of Derrida's thought by Taylor's fellow countryman John D.
Caputo. In his The Prayers and Tears of Jacques Derrida, Religion without Religion, Caputo gives a interpretation of Derrida which differs strongly from Taylor's
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way of reading. In Caputo, Derrida appears as a religiously inspired thinker who is
not in the least proclaiming a massive 'God is dead' and 'there is no truth'. Where
Taylor cuts loose from God and Christian tradition by using Derrida, Caputo uses
the selfsame Derrida to rethink his connection to Christian tradition and to God.
Caputo's interpretation of Derrida leads not to a dance on the grave of a dead God,
but to an open future, including the future of God with us.
In the final chapter of the present thesis Taylor's and Caputo's Derridainterpretations are compared to each other. This is done based on the manner in
which, respectively, Derrida, Taylor and Caputo consider the relation between ethics
and religion and on their different viewpoints on the chances and dangers which the
future will bring for the 'religions of the book' in general, and Christianity especially. By means of this comparison a tentative answer is given to the questions: can
the discussion between Christian theology and Derrida's thinking go a different way
with the nihilistic turn given by Taylor? From this, can new insights be given for a
faithful Christian hermeneutic of existence?
Clarification is given if, why and how Derrida's thinking can be useful for Christian theology. The way of Taylor's neo-Nietzschean interpretation of Derrida, will
be shown, is a dead-end road. The way of Caputo, on the other hand, possibly does
provide new chances.
The first chapter gives a reconstruction of Taylor's liberal or cultural-theological
point of view. This plays an important role in his complete oeuvre. In the creation of
the art of aesthetic-religious (self-) hermeneutic in the German Kultur von Weimar
of the end of the seventeenth and the beginning of the eighteenth centuries, Taylor
recognizes the origin and goal of the becoming art of religion in our times. The first
chapter, Paradise Now, is a condensed 'genealogical reconstruction' of the ideahistorical backgrounds of Taylor's opinion that within our 'postmodern religion'
aesthetic has become preeminent. This predominance is born, Taylor maintains, out
of the wish to make immanent the divine. It's a result of the Romantic-aesthetic
aspiration to reconcile heaven and earth here and now completely. This crucial observation is an important key to understanding Taylor's every now and then atypical

and obdurate way of thinking.
The second chapter describes how Taylor has reached a thesis on the oscillation
of two paradigms within modern theology: that of, respectively, Hegel and
Kierkegaard. An outline is given of the theological foundational paradigm that Tar
lor has borrowed from Hegel. This paradigm is summarized under a key word,
which Taylor also has rented from Hegel and through which he reads Hegel: 'unhappy consciousness'. What that is becomes paradigmatically clear, according to
Taylor, in Hegel's clarification of the bible story about Abraham's offer of Isaac
(Genesis 22). Hegel's interpretation of this story, according to Taylor, is more adequate than Kierkegaard's intimidating tragic explanation of this same story in his
famous Fear and tremble. Based on careful comparative studies of the oeuvre's of
Hegel and Kierkegaard, Taylor assumes the plan to bring up-to-date Hegel's ontotheology. This choice is inspired by the wish to allay the problem he finds in
Kierkegaard: Kierkegaard is a follower of a tragic religion of the unhappy consciousness. The search for a way out of this illness is a second constant factor in

Taylor's work.
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At the end of chapter two, a review is given of Taylor's theological concept as
borrowed from Hegel. It is argued that Hegel's influential theological paradigm has
become problematical under the modern or postmodern constellation. It has suffered
attacks from both philosophy and theology. The gist of the criticism is that Taylor,
following Hegel, has reduced faith to a type of incomplete and provisional knowledge which must be converted to a completely realized knowledge. Thus, Taylor
identifies faith with an ideology of feasibility. He wants to bring to power the theoaesthetic imagination in order to realize here and now a reconciliation of heaven and
earth. Taylor genuinely appears to have had the illusion that the truth of Christianity
can not only be won back through the speculative power of imagination, but can also
be realized in order to make one again the history of thought and the history of
Christian religion.
The third chapter, Between Remembrance and Repetition, places into perspective
Kierkegaard's presumed philosophy of the unhappy consciousness using, amongst
others, his explanation of Genesis 22. It is the third component of the reconstruction
of Taylor's foundational axiom. It is noteworthy that Kierkegaard, as Taylor repeats
in his later studies, discusses themes, which come back in the philosophy of difference of Derrida. This in particular as far as it is necessary to affirm the finiteness of
human knowledge. Derrida also resumes Kierkegaard's emphasis on a repeated
return with every hermeneutic reproduction, of a unfathomable singularity and altarity which can never be the object of a general or universal knowledge.
The third chapter is furthermore a reconstruction of the genesis of Taylor's Godis-dead axiom from which he interprets Derrida's in Erring. Derrida's discours de
l'autre is a radicalization of what Kierkegaard proposes and what Taylor initially
does not want to be true: human knowledge is structurally limited (a Hegelian view
sub specie aetemi is not possible). In our reflection always resides a limit and an
other which can never be included in the things we know. This view of Kierkegaard,
Taylor wishes to allay, with Hegel
While he acquits himsel f with this task, he finds himself conversing with a fellow
Hegelian and the total-revolutionary of all theological thinking: Thomas J.J. Altizer.
But also with the view of interpreting of some 'literary Deconstructionists' who, in
their teacher Jacques Derrida, appear to have found a great researcher on Hegel. Not
only in the God-is-dead theology of Altizer but also in the American Deconstructionist Movement another important figure besides Hegel is attached: Nietzsche. And
through Nietzsche, a philosophy of finiteness, which through Hegel's infinity
thinking should be named an unhappy consciousness. Due to Nietzsche Taylor's
romantic longing for infiniteness gets under enormous pressure and flounders
Nietzsche, not Derrida, 'hands over' the destructive 'interpretative sledge hammer'
that Taylor employs abundantly in Erring.
In Erring, as is argued in chapter four, Yea and Nay Join, Derrida's philosophy of
difference harshly is transformed into a postmodern 'completed nihilistic' religiousethical medicine against the 'same, old, eternal recurring disease': unhappy consciousness. In this chapter Taylor s new deconstructionist 'final cure' is submitted to
criticism. A comparison is given between Taylor's interpretation of Derrida and
some central ideas from Derrida's philosophy itself. Furthermore using several corrections of the points of view made by Taylor after Erring, it is shown that Taylor
identifies the thinlang ofDerrida with a, chthonic, neo-pagan, 'redemptive' aestheticism found in (the early) Nietzsche. Taylor chooses for a cure, a 'reversed Plato-
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nism', Derrida deliberately distances himself from this and actually considers problematic. Erring is not Taylor's turning towards Derrida's philosophy of difference.
It's an embrace of a trendy neo-Nietzscheanism inspired by some late-Romantic and
idealistic, theo-aesthetic premises such as the idea that a self-sacrificing return to the
primitive - to Mother Earth in her 'role' of Madame Medusa should have a redemptive, healing result.
Thus, an important objective of this study becomes clear: to show that Taylor
views Derrida in a one-sided manner from the axiom of a neo-pagan God-is-dead
theology. Through this, firstly, a distorted, reductionist and destructive outline is
given of Derrida's thinking, and, secondly, a poor, far-fetched, incredible translation
of the meaning of Derrida's thinking for theology is made, which is not unique and
certainly not directive.
In chapter five, a tentative answer is given to the question if and how a discussion
between Derrida's thinking and Christian theology can develop differently, and what
theologians could learn thereof. In this, John D. Caputo is used, who, just as Taylor,
is knowledgeable on Kierkegaard and Derrida. Using Caputo's interpretation of
Derrida, in which he argues with Taylor, it is shown that another approach indeed is
possible. A key text that is used here is Derrida's explanation of the story of the
binding of Isaac in Donner la mort. In this text, it becomes clear in a special way
that Derrida distances himself from the lawlessness for which Taylor pleads in Erring.

Inspired by Caputo, this thesis concludes with a apologia of a passion which
Kierkegaard but also Derrida stand up for, and for which Taylor constantly speaks
out a Ferneinung since he identifies it with a suffering unhappy consciousness -,
the passion which is called faith. Where Taylor holds on to an ultimate Goddesertion, based on which his gamble on "nothing, absolute nothing" must end up in
"nothing", Caputo emphasizes the passion of faith. A passion and a gift that is precious, even if one does not reach home immediately and completely with it in a
Paradise Now. Taylor appears to or wishes to persist in a certain unbelief and defeatism which is argued against by Derrida, but which Taylor appears to be attached
to, for some reason. This book tries to find an explanation therefore in the romantic
aesthetic foundational axioms from which Taylor constantly departs and so much go
against him that he must relinquish the passion of faith (of Kierkegaard, Derrida and
Caputo).
It is true that the thinking of Derrida can not in the least be reduced to an explicit
or implicit Christian philosophy, however, Christian theology can, according to
Caputo, borrow a new and surprising impulse for its own task: to account for the
faith which lives in side oneself Arguments are given why John D. Caputo makes
an more promising connection between theology, or theological hermeneutics, and
the philosophy of Derrida. Caputo not only gives an adequate criticism of Taylors's
nihilism an relativism, he also borrows from Derrida 'a more radical-hermeneutic
approach' to decipher and bring to life basic notions from the biblical, messianic,
Christian belief in a surprising and up-to-date manner.
The last chapter of this thesis is named an Apologia ofthe Impossible. This 'apologia' wants to defense faith against Taylor's identification of the Jewish-Christian
faith with a faith of feasibility. In a faith of feasibility, the impossible has to be repeatedly made possible, realized, here and now. This continually leads to deep disappointment for what we, mortals, can attain, have and (fore) see.
-
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Confronting this, an 'apologia of the impossible' is placed. The impossible not as
a category of the feasible, not as a category of the pure self-made fiction, but as an
'in-between category' between, on the one hand, the recognition of our vulnerability
and, on the other hand, a 'affirmation which carries us above our susceptibility and
opens us to the incoming of the impossible other, the other, not as real-time presence, but the other 'that might be', the other that always still has to come, the other
that provokes belief in the future, the total, startling, astonishing other for which we
pray and weep, and that is not 'deconstructable'. As Kierkegaard and Caputo emphasize: we have to keep faith safe from knowledge which also means to keep faith
alive asfaith. So the apologia of the impossible in this book surely too is a plea for
faith. In words of Caputo himself 'To put it in all in a very condensed formulation,
in deconstruction, the very conditions under which something is impossible, is declared impossible by what calls itself "the light of reason" or "philosophy"
, are
likewise and especially the conditions of its possibility. Being impossible is what
ignites our passion, gets us off dead center, and drives our desire to make it happen.'
Encouraged by Caputo this thesis ends with a tentative answer to the question what a
faithful 'apologia of the impossible' possibly can mean for the specific Christian
'hermeneutic ofexistence'.
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