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V E R A N T W O O R D I N G 

Zoals in het kapitalisme een, door de burgerlijke laag van de westerse samenleving 
gedragen, algemene tendens tot techmsch-wetenschappelijke levensvoermg door 
brak, die gebaseerd was op het causa sui pnnciep en haar eerste reflektie vond in het 
rationalisme van Descartes, Spinoza, Leibniz,1 zo breekt in de levensknsis van de 
eerste wereldoorlog г een dialogische levenswijze door, die gefundeerd is in het Ich-
und-Du-princiep en haar eerste reflektie vindt m het denken van Cohen, Rosenzweig, 
Rosenstock, Ebner, Buber, Marcel 3 

Deze dialogische tendens wordt een oppervlakkige mode waar een doordenking van 
haar pnnciepen achterwege blijft 'In brede lagen is de filosofie van de dialoog gang
bare munt geworden Men praat over 'JIJ' en meent het dan te begrijpen, het begrip 
'ontmoeting' cirkuleert onder theologen en pedagogen als leuze, het 'gesprek' is ín 
Van de andere kant drukken representanten van de akademische filosofie met de
monstratieve gebaren hun minachting uit over het dialogische denken Dit laatste 
geenszins als resultaat van een diepgaande diskussie Integendeel, het merendeel van 
de schoolfilosofen neemt niet eens de moeite het bedoelde op zijn inzichtelijkheid 
te toetsen In plaats daarvan trekt men zich terug op transcendentaal-filosofische 
posities' * Wat Theumssen vaststelt voor het dialogische denken in het algemeen, 
geldt in het bijzonder voor 'Ich und Du' van Martin Buber, ongetwijfeld het dialo 
gische geschrift dat de meeste invloed heeft uitgeoefend op het denken van theolo
gen en filosofen 5 lerecht zegt Pamela Vermes dat de kennis van 'Ich und Du' in 

1 J Hollak, Van causa sui tot automztie, Hilversum, 1966, 6 7, zie voor een uitvoeriger be 
schnjving van deze samenhang en voor een konfrontatie van het causa-sui pnnciep met het Ich-
und Du pnnciep de doordenking pag 563 571 
2 Zie A de Waelhens, De fenomenologische visie op de mens, in Wijsgenge bezinning op de 
mens, Utrecht 1963, 116, Il Kohn, Martin Buber, Sein Werk und seine Zeit, Dritte um ein 
Vor und Nachwort erweiterte Auflage, Köln, 1961, 1Î9 144, S Maringer, Manin Buben Meta
physik der Dialogik im Zusammenhang neuerer philosophischer Stroemungen - Darstellung und 
Kritik, Köln, 1936, 21, J Wahl, Martin Buber und die hxistenzphilosophie, in Martin Buber, 
hrsg Schilpp/Pnedman, Stuttgart, 1963,420 
3 Gelijktijdig ontstaan Hermann Cohens 'Religion der Vernunft aus den Quellen des Juden
tums' (1919), hranz Kosenzweigs 'Stern der Erlösung' (1921), fcugen Rosenstocks 'Angewandte 
Seelenkunde' (1924), Ferdinand Ebners PneumatologischeFragmente 'Das Wort und die Geisti
gen Realitäten (1921), Martin Bubers 'Ich und Du' (1923), Gabriel Marcels 'Journal Métaphy
sique (1927, aantekeningen van 1919 getuigen van het nieuwe denken) 
4 M Theumssen, Der Andere, Berlin, 1965, 483 
5 Zie M Friedman, Martin Buber, New York, 1960, 268 270 Hoe Bubers ideeën - juist en 
onjuist werden verwerkt door de 'Theologians of hncounter' is onderzocht door В Fair in zijn 
proefschrift waarvan hij een uittreksel geeft in een artikel В Fair, Martin Buber and some 
theologians of 'Encounter', in Scottish Journal of Theology, 21 (1968) 27 36 HIJ bespreekt 
daar de 'misinterpretation van R Hepburn, Christianity and Paradox, 1958, en van H Lewis, 
Our Experience of God, 1959 Deze twee theologen vatten het Du te 'persoonlijk' op Iets der
gelijks treffen we aan bij E Brunner The Divine Human Encounter, 1964, die het onderscheid 
tussen Ich Du en Ich-bs ten onrechte omschrijft als het verschil tussen de sfeer van het histo
rische en persoonlijke enerzijds en het onpersoonlijke anderzijds Ook H Farmer, Towards 
Belief in God, 1963, onderscheidt lch-Du en Ich Es als persoonlijk en onpersoonlijk J Baillie 
onderscheidt subject-object en subject-subject (in J Baillie, Our knowledge of God, 1963), 
waar Buber in het laatste geval de Ich Du Beziehung zich in drie sferen ziet voltrekken Dit is 
de beide 'admirers and critics' ontgaan Christelijke theologen trekken het Du teveel in de 
persoonlijke sfeer (Ibid ,31), 'the restriction of Buber's phrase I Thou to the personal sphere' 
(ibid , 32) en daarnaast het insisteren op media as necessary for the personal encounter with 
God' (Ibid , 34), met name Christus Het eeuwige Thou loopt via Christus Bijvoorbeeld E 
Brunner 'God comes to us in person in Jesus Christ, and only in this event is He our real 
Thou' (E Brunner, Revelation and Reason, 409), zo ook alle anderen (Farmer, Balille, e a ) 
Zie voor de invloed van Buber op de filosofie J Bockenhoff, Die Begegnungsphilosophie, Mun 
chen, 1970 



feite 'niet veel verder is gekomen dan de vertrouwdheid met zijn jargon en soms 
dat nog verwrongen' 6 

Onze studie onderzoekt de betekenis van 'Ich und Du' door te laten zien hoe het is 
gegroeid in een langdurig rijpingsproces, door de tekst aan een gedetailleerd onder
zoek te onderwerpen en de struktuur ervan te analyseren, door het systeem dat er
aan ten grondslag ligt te expliciteren en te doordenken, dit alles met de waarschu
wing van Heischmann in het achterhoofd dat Buber verdedigd moet worden 'tegen 
zijn eigen vrienden, tegen te sympatiserende interpretaties die de objektieve waarde 
van zijn ideeën vergeten uiteen te zetten' 7 Ons onderzoek is als volgt opgezet 

In de bibliografie zijn alle uitgaven van 'Ich und Du' bijeengebracht, alsmede de ver 
talingen, inleidingen en recensies die sinds 1923 verschenen zijn 
Vervolgens werden de geschriften geïnventariseerd die duidelijk nawijsbaar doorspe
len in de tekst van 'Ich und Du', en studies die deze achtergrondgeschriften verta
len, verhelderen of situeren 
Tenslotte zijn die geschriften verzameld die 'Ich und Du' op enigerlei wijze inter
preteren en studies die in belangrijke mate uitgaan van 'Ich und Du' (in zijn geheel 
of voor een deel), doordat ze dit boek nemen als 'Modelltext', het analyseren op 
een bepaalde tcmatiek of het waarderen, parafraseren of kritiseren 
Voorzover bereikbaar konden wij deze studies in fotokopie verzamelen met behulp 
van het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen waar ze ook zijn ondergebracht 

In de inleiding beschrijven we de wordingsgeschiedenis van 'Ich und Du' 
berst laten wc zien hoe 'Ich und Du' de integratie is van Bubcrs de «¿ontwikkeling 
sinds 1900 het spanningsveld van Bubers tijd (Kultur-Zivilisation) en de verhoopte 
nieuwe verhouding tot de wereld en Ciod (het dialogische leven) worden geïnte
greerd binnen het ene princiep van ik en jt¡ 
Daarna laten we zien hoe 'Ich und Du' tevens de verwoording is van Bubers erva 
nHjjsontwikkelmg sinds 1900 zijn pluriforme werkelijkheidservaring integreert zich 
geleidelijk tot 'geloofservaring' 
Denkontwikkeling en ervaringsontwikkel'ng grijpen in 'Ich und Du' wezenlijk in el
kaar het tot geloofservaring geïntegreerde ervaringslcven wordt verwoord én syste 
matisch doordacht vanuit het beginsel van ik en )i¡ De vorm waarin deze verwoor
ding en doordenking gebeuren, is het geestelijk leergesprek 
Dit alles samen karakteriseert 'Ich und Du' tot een geschrift dat primair thuishoort 
in de mystiek 

De vertaling van 'Ich und Du' vormt begin en einde van onze studie BIJ het verta 
len moet de vreemde taal /ich helemaal uit kunnen spreken en zijn grondstruktuur 
bloot kunnen geven, terwijl de ontvangende taal zich tot het uiterste dient te plooi 
en om het eigene van de te vertalen tekst weer te geven In die zm vormen de uitleg 
en het systeem slechts een voorbereiding op de vertaling Onder het oorlogsrumoer 
van Allcnk roept Rufmus, de beroepsvertaltr, in 410 uit 'Hoe kon er in deze om 
standigheden de rust zijn om te schrijven, laat staat om te vertalen, omstandigheden 

6 Ρ Vermes, Martin Bubcr A New Appraisal, in The Journal of Jewish Studies, 22 (1971) 
78 

7 J Heischmann, Le problème de Martin Buber, m Revue Philosophique de la h ranee et de 
l'Etranger, 84 (1959) 345 

8 Rufmus, Prologus Ruhm interpretis ad Ursacium, PC XII, 585 586 
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waarin niet van te voren vast staat dat je je eigen gevoeligheid zó kunt vrijmaken, 
dat je die van anderen kunt opnemen' * Gedurende het onderzoek werd de verta 
ling steeds hernomen en aan het einde is ze, hopen we, een zo zuiver mogelijke uit 
drukking van het origineel 
Bij onze vertaling hielden wij ons aan het adagium zoals Kaufmann dat in het voor 
woord op zijn vertaling van 'Ich und Du' formuleert 'Buber moet worden vertaald, 
zoals hij zelf vertaalde' 
Fn hoe hij zelf vertaalde vat Buber in een zin samen 'Het oorspronkelijk karakter 
van het bock in woordkeuze, zinsbouw en ritmische geleding bewaren' 9 Ons onder 
zoek bracht ons op het spoor van de belangrijkste sleutelwoorden, door Buber 'Lcit 
worte' genoemd,10 die op hun beurt de struktuur van het geheel en de delen van het 
werk verhelderen ^ We hebben in onze vertaling deze sleutelwoorden konstant het 
zelfde vertaald ben van de moeilijkste en tegelijk een van de belangrijkste sleutel
woorden is Du In het Duits biedt dit woord een dubbele mogelijkheid het drukt 
een intieme vertrouwdheid uit tussen familieleden of vrienden , 2 en het is het 
woord waarmee God wordt aangesproken Het Nederlands kent voor deze twee nu 
anees geen equivalent Vertalen betekent kiezen , э Wij kozen voor de vertaling jtj , 4 

om twee redenen Геп eerste is de laatste jaren dit woord ook in familierelaties, 

9 M Buber und F Rosenzweig, Die Schrift und ihre Verdeutschung, Berlin, 1936, 137 
1 0 Ibid ,211 
1 1 Vergelijk 'Unless his key words are translated similarly throughout all his writings, a 
certain amount of punch is bound to go out of his text' (P Vermes, Martin Buber A New 
Appraisal, in The Journal of Jewish Studies, 22(1971)79) 
12 Buber zelf was zeer zuinig met het gebruik van Du Dit blijkt о a uit het antwoord dat 
hij Hermann Gerson geeft als deze vraagt 'Mir ware es am liebsten, wenn Sie mir Du sagten 
Aber natürlich nur, wenn Sie es fur angemessen halten' (Briefwechsel II, 390) Buber ant 
woordt 'das Du kann ich mich nicht vornehmen, das geht nur wo ich jemand von Kind auf ver 
traut kenne' (Briefwechsel II, 390) Ook Schalom Ben-Chonn getuigt van het feit dat Buber 
het Du slechts sprak tot degenen die tot zijn familie behoorden of hem zeer vertrouwd waren 
'Ohne je förmlich zu sein wahrte Buber doch stets eine ihm naturliche Distanz, und ich habe nie 
bemerkt dass er sich mit irgend jemand geduzt hatte, der nicht direkt zu seiner bamilie gehorte 
Selbst Mitarbeiter, die ihm jahrzehntelang nahe standen sprach er mit 'Sie' an höchst selten 
mit Vornamen' (Seh Ben-Chonn, Zwiesprache mit Martin Buber Fin Erinnerungsbuch, Mun 
chen, 1966, 17-18) Ditzelfde blijkt uit de briefwisseling Hij gebruikt enkel het Du tegenover 
zijn familieleden en intieme jeugdvrienden als Chaim Weizmann De enige uitzondering vormt 
Franz Rosenzweig Deze laatste stuurt Buber, als ze met de vertaling van het boek Genesis 
klaar zijn, een gedicht waan η hij hem met du aanspreekt 'ich dank es, Lieber, dir (F Rosen 
zweig, Briefe, Berlin 1935, S4S 546) Buber reageert hierop met het aanbieden van het Du 
(Briefwechsel II 238) 
ì3 Het lijkt ons niet juist het Du onvertaald te laten, zoals J Binger doet in de 'zeer verkorte 
weergave van Ich und Du', ofschoon we het wel met de probleemstelling eens zijn 'Het woord 
je DU heb ik als overal elders onveranderd gelaten, omdat dit in het Duits een veel intiemer en 
inniger verhouding aangeeft dan het Hollandse gij', en minder familiair is dan 'JIJ" (J Binger, 
Martin Buber, zijn leven en werk, 's Gravenland, 1948, 97) 
M MA Beek en J Sperna Weiland vertalen de proloog van 'Ich und Du'ook met 'JIJ', maar 
dan met een hoofdletter Wij geven de voorkeur aan kursief, omdat daarin naar onze mening 
beter het technisch verzelfstandigde karakter van 'Du' tot uitdrukking komt en vermeden 
wordt dat het 'Du' te plechtig en te cksklusief goddelijk wordt opgevat Bovendien, wat in zulk 
een geval te doen met 'kh', fcs', 'fcr', 'Sie , 'btwas', 'Gegenüber' en '¿wischen' die om dezelfde 
reden met een hoofdletter worden geschreven? 7oals het Duitse 'bin niet moet worden vertaald 
met 'Een' maar met 'een', zo moeten we ook zoeken naar een adekwate oplossing voor de 
hoofdletters van de technische termen in 'Ich und Du' Wij maakten deze keuze alle verzelf 
standigde persoonlijke voornaamwoorden (Ich, Du, br, Sie), voorzetsels (Gegenüber, Zwischen), 
het lidwoord 'ts' en het onbepaald voornaamwoord Etwas' drukten wij kursief Daardoor 
wordt o ι het technisch-verzelfstandigdc gebruik ervan het beste uitgedrukt 
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vooral van kinderen tegenover hun ouders, dezelfde sfeer gaan ademen als in het 
Duits Het heeft naast een sterk familiair aksent ook een klank van eerbiedige ver
trouwdheid gekregen. Ten tweede· ook in de God s verhoud ing is het niet meer on
gewoon dat menjtj gebruikt.'5 

Daarbij komt een negatief argument· Gtj als vertaling van Du schiet duidelijk te
kort, omdat het bock daarmee van meet af aan in een sakrale, afstandelijke, archai-
serende sfeer zou worden getrokken, wat nu juist het tegendeel is van wat het boek 
beoogt 16 Hetzelfde geldt voor U, dat wel niet sakraal, maar wel sterk afstandelijk 
is Ken ander voorbeeld van een moeilijk te vertalen sleutelwoord is de groep van 
woorden rond het voorvoegsel Gegen Begegnung, Gegenwart, Gegenüber, Gegen
seitigkeit en Gegenstand. We hebben de strukturele samenhang willen bewaren door 
te vertalen: tegenkomsi, íegewwoordigheid, tegenover, tegen innigheid en tegenge-
steldhcid. De noodzaak van zulk een vertaling en een verantwoording van déze ver
taling moge blijken uit onze uitleg en het systeem. Hetzelfde geldt voor clusters 
rond 'Sprache-sprcchen', 'Werk-wirken', enzovoort. Steeds hebben we geprobeerd 
met onze woordkeuze, zinsbouw en ritmische geleding zo dicht mogelijk in de 
buurt te blijven van het Duitse origineel 
De bestaande Nederlandse vertaling, de vertaling van I.J. van Houte beantwoordt 
met aan de door ons gestelde eisen Niet alleen wordt in deze vertaling de struktuur 
en daarmee de tcmatiek verduisterd, maar bovendien wordt in veel gevallen de be
tekenis van de zinnen of van hele passages verkeerd begrepen en worden op talrijke 
plaatsen woorden overgeslagen of foutief vertaald.'7 Vooral wat dat laatste betreft 
zouden we in dezelfde fout zijn gelopen, als de germaniste drs. W.A C. van Laarho
ven, steunend op een jarenlange vertaalcrvanng, onze vertaling niet grondig had 
doorgezien en gekorngeerd. 
Omdat deze studie de betekenis van 'Ich und Du' laat zien vanuit de kontekst van 
Bubers denkontwikkeling en zijn groei in ervaring sinds 1900, is de tekst die aan on
ze vertaling ten grondslag ligt de eerste uitgave van 'Ich und Du' in 1923. De verta
ling is ingedeeld en genummerd volgens paragrafen en alinea's. Waar in het origineel 
een sterretje staat, begint in de vertaling een nieuwe paragraaf ; waar in het origineel 

15 Zie bv. H. Oosterhuis, Zien - soms even, Bilthoven, 1972, 16-17 En O. Stcggink, Ken hele 
wereld was hem eigen geworden - uitleg van het zonnelied van Frans van Assisi, in. Speling 26 
(1974) m. 3, 48-68. 
16 Hetzelfde geldt voor het engelse Thou. Pamela Vermes geeft scherp het probleem aan. 
'The most obvious exemple of inaccuracy in translation . . is . . . the very title, / and Ίbou. By 
implanting from the outset an impression that the work is concerned with I and God, it sabo
tages a crucial part of Buber's thesis before it has a chance to take shape. Du in German is a 
pronoun, in the mouth and mind of Ich, expressing closeness and intimacy, and is applicable to 
everything - every thing, creature, person, and God also. Thus the original Ich und Du contains 
in germ the idea of immediate relation in itself, and certainly not of relation between I and God 
as distinguished from relation between 1 and the rest' (P. Vermes, Martin Buber A New Ap
praise!, in The Journal Of Jewish Studies, 22 (1971) 79). Soortgelijke gevaren onderkent W. 
Kaufmann: 'Die erste (ni. gevaar) ist die, dass in dem Titel der heilig-feierliche Tonfall anklingt, 
den gerade Buber mit solcher Muhe aus der Religion zu verscheuchen sucht Wir werden sofort 
gewarnt. Die zweite Gefahr . . eine Zunftsprachc entstand und verdunkelte die Gedankengange 
Bubers. Man begann von der 'I-Thou relationship' und dem '1-Thou' zu sprechen, wie man von 
der Erbsünde und dem natürlichen Menschen sprach' (W. Kaufmann, Bubers religiose Bedeu
tung, in. Martin Buber, Hrsg Schilpp/Friedman, Stuttgart, 1963, 585). Zie ook de inleiding van 
Kaufmann op zijn vertaling, pag 14 
17 Zie voor een uitvoerige bespreking van deze vertaling K. Waaijman, Ich und Du, Biblio
grafie, inleiding en vertaling met aantekeningen, alsmede uitleg en tematiek van deel 1 met aan
tekeningen en register, Nijmegen, 1974, 416-429 
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de tekst inspringt, begint in de vertaling een nieuwe alinea. 
De aantekeningen bij de vertaling vallen in vijf soorten uiteen. 
1. Opgenomen zijn alle varianten van het handschrift van 'Ich und Du' dat zich be
vindt in het Manin Buber Archief te Jerusalem. 
Niet opgenomen zijn orthografische varianten (bv. verschil in punktuatie of verschil 
in verbuigingsvormen 'unserm' ipv. 'unserem') en duidelijke verschrijvingen (bv. een 
woord wordt doorgestreept, omdat er een ander woord nog tussen moest). Ook de 
varianten van de 'Um ein Nachwort erweiterte Neuausgabe' van 1958 zijn opgeno
men. 
2. Alle duidelijke parallellen of reminiscenties uit de werken vóór 1923 zijn geregi
streerd. Deze aantekeningen worden steeds ingeleid met 'Vergelijk.·'. 
3. Van de impliciete en expliciete citaten wordt de vindplaats aangegeven. In de uit
leg worden ze in hun kontekst geplaatst. 
4. Direkt kommentaar van Buber zelf op 'Ich und Du', vooral uit de briefwisseling 
met R. Smith n.a.v. diens vertaling van 'Ich und Du', werd opgenomen. 
5. Tenslotte werd de tekst voorzien van de allernoodzakelijkste verklarende notities. 

In de uitleg verhelderen we regel voor regel en alinea voor alinea de tekst vanuit de 
direkte kontekst en vanuit het grotere geheel, de onmiddellijke achtergronden en in
vloeden halen we naar voren en de impliciete verwijzingen worden geëxpliciteerd en 
vanuit hun kontekst belicht. 
Door deze uitleg komen we de struktuur van de kleinste delen - de alinea's en para

grafen - op het spoor en ontdekken we de samenhang tussen deze kleinste delen: 

hoe de paragrafen grotere gehelen vormen die samen op hun beurt de drie delen 

konstitueren die het geheel van 'Ich und Du' opbouwen. Zulk een systematische uit

leg ontbrak tot nu toe. Van de overigens voortreffelijke biografieën over Martin 

Buber, zoals die van Hans Kohn,1 β Maurice Friedman ' э en Crete Schaeder, 2 0 kan 

uiteraard niet meer verwacht worden dan een algemene indruk van het boek in en

kele pagina's samengeperst. 2 1 Andere studies blijven steken m een algemene para-

ie H. Kohn, Martin Buber. Sein Werk und seine Zeit, Dritte um ein Vor- und Nachwort er

weiterte Auflage, Köln, 1961. 
19 M. Friedman, Martin Buber. The Life of Dialogue, New York, 1960. 
20 G. Schaeder, Manin Buber. Hebräischer Humanismus, Gottingen, 1966. 
21 In de biografie van H. Kohn wordt 'Ich und Du' in 16 pagina's geparafraseerd (H. Kohn, 
Martin Buber, o.e., 240-255). Er wordt geen geleding zichtbaar, zelfs niet bv. dat het boek uit 
drie delen bestaat. Er wordt van citaat naar citaat gewerkt. In het geheel wordt vaag een lijn 
zichtbaar van wat met Ich-Du-Beziehung wordt bedoeld, echter zonder enige samenhang. 
M. Friedman maakt duidelijk onderscheid tussen de drie delen, maar de delen zelf benoemt hij 
o.i. niet geheel adekwaat. Het eerste deel noemt hij 'All real living is meeting', een aanhaling 
uit par. 14.4. De funktie van deel 1 in het geheel ontgaat hem; de tijdelijke samenhang van de 
grondwoorden wordt niet behandeld, de beide grondwoorden ik-jij en ik-het worden niet even
wichtig ontwikkeld. Het tweede deel is juister getypeerd met: 'The world of It', hoewel hier
door nog scherper naar voren komt als zou deel 1 gaan over de 'world of Thou', wat niet het ge
val is. Het suggereert, dat deel 1 en deel 2 als twee elkaar aanvullende delen naast elkaar staan. 
Onze analyse laat zien dat dit niet het geval is. Ook in deel 3 wordt geen strukturering zicht
baar: de spanning tussen de tA-/i/-betrekking in de wereld en de betrekking tussen ik en het 
eeuwige ¡ij wordt niet voelbaar, evenmin als de geleding van het totale betrekkingsgebeuren en 
de accenten op de verschillende momenten in het volkomen betrekkingsgebeuren. Het geheel 
maakt de indruk van een parafrase. Ook in zijn dissertatie 'Martin Buber: Mystic, Existentialist, 
Social Prophet - a Study in the Redemption of Evil', Chicago, 1950, was hij niet verder geko
men dan een vluchtige parafrase (pagina 211-291). Daarbij is de parafrase sterk gekleurd door 
Friedmans vóóronderstelling (die hij ook in de titel tot uitdrukking brengt) dat Bubers hoofd-
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frase, meestal een aaneenrijging van pregnante citaten " Het cmgc boek, ons be 
kend, dat een uitleg wil zijn van 'Ich und Du', is 'Martin Buber's Ontology' van 
R Wood dat als ondertitel draagt 'Λη analysis of 1 and Thou' 2 3 I-venais WIJ deelt 

aandacht gericht is op het probleem van goed en kwaad (zie bv pag 249 vv , 256 w , 290 ν ) 
Hierdoor valt echter een onevenredig groot accent op de menselijke houding binnen het ver
houdingsgeheel mens-wereld en het verhoudingsgeheel mens-wereld-God 
De beschouwingen van G Schaeder over 'Ich und Du' blijven algemeen en vaag Wel onder
scheidt ZIJ de drie delen, die echter in zichzelf niet worden geleed (Zie G Schaeder, Martin 
Buber, o c , 113-139) 
2 2 Om enkele voorbeelden te bespreken 
In het tweede hoofdstuk van zijn boek 'The Crisis of the Human Person' (London, 1949, 65 
81) geeft J Coates een beschrijving van de inhoud van 'Ich und Du' Letterlijke citaten worden 
afgewisseld met eigen verbindingszinnen zonder dat met aanhalingstekens wordt aangegeven 
waar de auteur zelf spreekt en waar Buber Er wordt geen inzicht gegeven in de samenhang van 
het geheel, de indeling in drie delen bv wordt niet aangegeven In 16 aaneengesloten pagina's 
wordt zonder reflexie 'Ich und Du' geparafraseerd Лап het eind van zijn boek worde als de be
tekenis van 'Ich und Du' gezien dat het de ervaring verwoordt van een man 'whose life gains 
significance by being based, not on instinct or knowledge, but on the living centre within him
self, which Buber calls the 'I', the lift, of which depends on relationship' (J Coates, The Crisis 
of the Human Person, London 1949, 239) hn hier blijkt dan de kern van 'Ich und Du' op een 
merkwaardige wijze verdraaid ni naar het 'within himself (hetzelfde gebeurt op pag 70 waar 
sprake is van 'contact with the Thou, the God within him (ni in de mens)' wat volstrekt in
druist tegen de centrale gedachte van 'Ich und Du' het μ/ is ntet in de mens, maar juist absoluut 
Gegenüber 
J Binger geeft in 'Martin Buber, zijn leven en zijn werk' in 21 pagina's een 'zeer verkorte weer 
gave van Ich und Du'. In de nogal parafraserende vertaling zit geen struktuur, de drie delen 
worden niet onderscheiden Deel 2 gaat zelfs zonder alinea over in deel 3 (J Binger, Martin Bu
ber, zijn leven en werk, 's Graveland, 1948, 111) Ook in de delen zelf gaat iedere struktuur ver
loren 
Ρ Pfuetze besteedt in zijn boek 'Self, Society, fcxistence' (New York, 1961) 27 pagina's aan 
'Ich und Du' Pfuetze wil in het kort de gedachtengang van 'Ich und Du' aan de lezer presente
ren Het pretendeert geen analyse te zijn of echt doorzicht te geven in de samenhang van het 
een en ander Het geheel blijft dan ook inderdaad globaal Ongemerkt worden sprongen ge
maakt van deel 1 naat deel 3 (zie bv ibid , 144) of worden de kenmerken die hij wil geven van 
de ik ¡η relatie (zie pag 153) ongemerkt uitgebreid met kenmerken uit de betrekking tussen 
het ik en het eeuwige ¡η (pag 153, kenmerk 10 en 11) Zo duiken ook ineens binnen een be
schrijving van deel 3 citaten uit deel 1 op, ongeveer als volgt eerst wordt gesteld 'Man is consti 
tuted in full self-hood when as an I he is able to know and to answer God as Thou' waarop on
middellijk volgt 'I become through my relation to the Thou as I, I say Thou (Ibid , 145) 
Maar dit laatste gaat enkel op voor het bijzondere ¡η (zie par 14) 
Ook de beschrijving van Nicodemus (pseudoniem voor Melville Channing Pearce), in 8 pagina s, 
is samenvattend Ook hij laat de twee grondwoorden zien, maar zonder de driedeling van het 
boek te handhaven, waardoor opnieuw de onvolkomen betrekking en de volkomen betrekking 
door elkaar gaan lopen (Zie bv Nicodemus, Renascence, An Essay m haith, London, 1943 , 
70 71) en anderzijds wordt de wezenlijke escalatie van deel 2 niet gezien (zie ibid., 68-69) 
H Wodehouse, Manin Buber's I and Thou', in Philosophy, 20 (1945) 17-30, is een poging tot 
'some exposition of Martin Buber's book and some commentary upon it' (Ibid , 17) Terecht 
levert zij hierin kritiek op de vele interpreten die de Ich Du-Beziehung beperken tot een zg 'per
soonlijke verhouding', waar Buber in de Ich Du Beziehung onderscheidt in drie sferen Van de 
studie van J Cullberg, Das Du und die Wirklichkeit, Uppsala, 1933, moeten we helaas de op
merking die hij plaatst m b t 'Ich und Du' ni 'Auch hier (ni evenals bij Ebner) ist die systema 
tische Methodik wenig spurbar (Ibid , 40), toepassen op zijn eigen studie zijn presentatie van 
'Ich und Du' getuigt niet van een grote systematiek 
Terecht stelt H Gordon dat zulke 'simplifying approaches' van 'Ich und Du' haast noodzakelijk 
een onjuiste voorstelling van dit geschrift met zich meebrengen (11 Gordon, A Method of 
Clarifying Buber's I Thou Relationship, in Journal of Jewish Studies, 27(1976)71 73) 
2 3 R Wood, Martin Buber's Ontology, An Analysis of I and Thou, Evanston, 1969 
De pretentie van A Kohanski dat hij 'An Analytical Interpretation of Martin Buber's I and 

14 



hi) het werk in in 61 paragrafen 24 Een bestudering van dit werk leert echter dat de 
geleding van 'Ich und Du' verder geheel willekeurig gebeurt, zonder analyse of moti
vering vanuit de tekst De geleding staat a h w voorop Onze geleding verschilt dan 
ook, zoals blijken zal, op vrijwel alle punten " De analyse beperkt zich in feite 
tot samenvattende parafrasen 2S Voor het overige wordt eruit een bepaalde sektie 
een hoofdtema gelicht - opnieuw zonder analyse of argumentatie - dat vanuit het 
latere werk van Buber, het werk na 'Ich und Du', wordt belicht 27 Wood geeft zijn 
beperking zelf aan waar hij zegt dat zijn analyse 'selektief is, omdat ze gebaseerd is 
op een onderzoek naar de ontologische basis (van 'Ich und Du') Daarom beweegt 
zij (nl de analyse) zich niet noodzakelijk regel voor regel voort De hoofdaan
dacht richt zich op de ontologische verbanden van de tekst' 2e 

In de aantekeningen bij de uitleg worden niet slechts de bronnen vermeld, maar 
wordt bovendien de belangrijkste literatuur die sinds 1923 aan 'Ich und Du' is ge
wijd en die we opnamen in onze bibliografie besproken en gewaardeerd 

Het systeem dat aan 'Ich und Du' ten grondslag ligt, vertoont zich in 'Ich und Du' 
àls systeem slechts sporadisch Buber verbergt het voortdurend door zijn betoog 
vrijwel geheel te koncentreren op het aanwijzen 'Het denken, het leren (zoals uit
gedrukt in 'Ich und Du') moest door de opgave van het aanwijzen bepaald zijn, 
slechts wat met het aanwijzen van datgene wat aangewezen moest worden samen
hing, kon worden toegelaten Voor wat ik te zeggen had paste geen systema
tiek' 29 Dit aanwijzen geeft aan 'Ich und Du' zijn charme en zijn meeslepend pa
thos Wij willen echter door ons onderzoek van het systeem deze betovering wegne
men en de nuchtere struktuur van het systeem dat in zijn aanwijzen schuilgaat zorg
vuldig zichtbaar maken 30 Pas op basis van zulk een duidelijk onderkend systeem 
immers zal een vergelijking met andere denkers vruchtbaar mogelijk zijn Juist ech
ter omdat aanwijzingen van een omvattend systeem zo sporadisch voorkomen, zijn 
bij het systeemonderzoek de sleutelwoorden en de strukturen die in de uitleg ge
wonnen zijn, van onontbeerlijk belang Omgekeerd wierp het systeemonderzoek 
zijn licht terug op de struktuur van de tekst en maakte het knooppunten zichtbaar. 
Doordat belangrijke studies zoals 'Martin Buber's Ontology' van R Wood, 'Der 

Thou geeft beantwoordt niet aan de werkelijkheid Zijn studie mag zelfs geen parafrase heten 
In feite is het een vrije vertaling van 'Ich und Du' Het misleidende is dat de auteur zo nu en dan 
de tekst voorziet van aanhalingstekens waardoor hij de indruk wekt dat de rest van de tekst van 
hemzelf is terwijl de tekst voor negentig procent van Buber is De geleding die de auteur in de 
tekst aanbrengt, ontbeert iedere motivering Ze verschilt op alle punten van de onze Zie hier
voor de aantekeningen bij de uicleg nrs 11, 16, 36, 76,100, 211, 256, 381,405 489 
2« Ibid , 29 
» Zie aantekeningen in de uitleg 7, 11. 16. 30. 35, 36, 68, 94, 105. 108, 211. 251. 254. 

256 .381 .404 ,405 .464 .493 ,495 
76 Zo de paragrafen 23-28 <lbid , 63 70) en vooral deel 2 dat in zijn geheel in slechts 13 pa

gina's wordt besproken (Ibid , 73 86>. verder ook de paragrafen 49 50 (Ibid , 92-98) 
2 7 Dit gebeurt vooral met de paragrafen 1 21 (Ibid , 34 61) die daardoor sterk van buiten at 
worden gelezen De werken voor 'Ich und Du' worden in de inleiding opgenomen (Ibid , 3-26) 
Zie eenzelfde kritiek bij Η Gordon, A Method of Clarifying Buber's I Thou Relationship, in 
Journal of Jewish Studies, 27(1976)73 75 
га Ibid, 32 3 3 
2Э M Buber, Antwort, in Martin Buber, hreg Schilpp/Fnedman, Stuttgart, 1963, 592 
30 'In der Tat bietet Buber ungeachtet seiner ausdrücklichen Ablehnung jedes Systems, da es 
dem Leben notwendig Zwang antue, eine Konstellation von Grundbegriffen, aus denen etwas 
wie ein System rekonstruierbar ist' (D Wiegand, Religiöser Sozialismus bei Martin Buber, in 
Zeitschrift fur Religions- und Geistesgeschichte, 18 (1966) 147) 
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Andere' van M. Theunissen, 'Person und Gemeinschaft' van II. Duesberg en 'Essere 
e Alterità in Martin Bubcr' van A. Babohn, die toch alle 'Ich und Du' in het cen
trum van hun analyses plaatsen, ^ dit systematische onderzoek van de tekst achter
wege laten of slechts zeer summier voltrekken, komen zij tot foutieve interpreta
ties van het systeem van ik enji]. 32 

Evenals bij de uitleg bevatten ook de aantekeningen bij het systeem een evaluatie 
van de belangrijkste sekundaire literatuur. 

In de doordenking evalueren wij de mystiek van tk en jij zoals die in 'Ich und Du' 
ligt uitgedrukt. 
We laten zien hoe 'Ich und Du' als mystiek geschrift - dwz. als verwoording van Bu-
bers 'geloofservaring' - heel zijn werkelijkheidservaring probeert te integreren, maar 
stellen precies op dit punt ook twee schaduwzijden vast. 
Daarna konfronteren we het systeem van ik en jij met het grondprinciep van het 
westerse denken sinds Descartes l iet ik-en-jij-piinc'iep betekent tav het causa-sui-
pnnciep een elementaire verbreding en een verschuiving van het centrum van de 
werkelijkheid. Tegelijk konstateren we dat de positieve waarde van het causa-sui-
princiep niet werd geïntegreerd. 
Tenslotte evalueren we de vorm waarin de mystiek van ik en jij in 'Ich und Du' 
werd geartikuleerd: het leergesprek Wij stellen vast dat deze vorm (het 'gesprek') 

3 1 Het betoog van Theunibbtrn over Buben dialogiek dïenr zich aan als gecentreerd op 'Ich 
und Du' - 'Zentrierung der Buber-Interprctation auf 'Ich und Du' (M. Theunissen, Der Andere, 
Berlin, 1965, 252) - , de 'Modelltext der nachfolgenden Interpretation' (Ibid., 252) Terecht 
zegt Theunissen: 'Die Zentrierung der Buber-Interpretation auf 'Ich und Du' rechtfertigt sich 
daraus, dass Buber seine ursprungliche 'Glaubenserfahrung' in dieser Schrift nicht nur erstmalig, 
sondern auch fur alle spateren Schriften massgebend in die philosophische Sprache übersetzt 
hat' (Ibid., 252). 
H. Duesberg wil in de 'erste Abschnitt' van het tweede deel van het derde hoofdstuk van zijn 
boek 'Person und Gemeinschaft' (Bonn, 1970), ' im wesentlichen eine Interpretation von Ich 
und Du' presenteren. Deze interpretatie verdeelt zich in drieën overeenkomstig de drie delen 
van 'Ich und Du', 'ist jedoch im Gegensatz zu Bubers Schrift wesentlich starker an systemati
schen Perspektiven interessiert' (Ibid., 209). 
Wat betreft A Babol'in zegt Lazzarini: 'Het werk van Buber waaraan deze scherpe interpreet 
zich refereert, is vooral 'Ich und Du' in het licht waarvan alle andere geschriften van Bubcr on
derzocht worden, geciteerd en gebruikt' (R. Lazzarini, Essere e alterità in Martin Buber, Rivista 
Rosminiana di Filosofia e di Cultura, 62 (1968) 19). 
3 2 Zie wat betreft M Theunissen· aantekeningen bij de inleiding. 368:497. aantekeningen bij 
de uitleg· 14, 39. 41 ; 43; 54, 63, 72, 268; 382, 383.487; 495; aantekeningen bij de doorden
king. 8, 24. 
Zie wat betreft H. Duesberg. aantekeningen bij de inleiding: 497, aantekeningen bij de uitleg: 
53; 76; 252; 492, aantekeningen bij de doordenking: 8. 
Zie wat betreft A. Babolin aantekeningen bij de inleiding. 490, aantekeningen bij de uitleg 
106; aantekeningen bij de doordenking- 8 
Zie wat betreft R. Wood: aantekeningen bij de inleiding- 368; aantekeningen bij de uitleg zie 
aantekeningen 25 van de 'Verantwoording' 
Bij het boek van II. Duesberg moeten we opmerken dat de auteur zichzelf methodische grenzen 
heeft gesteld (zie. H. Duesberg, Person und Gemeinschaft. Bonn, 1970, 197-203). Om te be
ginnen gaat het hem enkel om de Gemeinschaft En ten tweede hij wil de 'rein religiose Er
fahrungen und die sie deutenden Thcologoumena ausklammern' (Ibid.. 200) 'Wenn wir nun die 
Schriften Bubers zum dialogischen Prinzip untersuchen, dann tun wir es in einer von unserer Ar
beit vorgezeichneten Weise Es geht dabei primar um die in ganz bestimmter Weise schon von 
uns vorverstandene Sinndeutung der Gemeinschaft' (Ibid., 203). De interpretatie van de eerste 
twee delen van 'Ich und Du' concentreert zich op de Geschichtlichkeit (Ibid., 210) waarvan het 
meest typerende de Zeitlichkeit is (Ibid., 210) 'Wir befragen also Bubers Auslegung der Ich-Du-
Beziehung daraufhin, wie und woran sie sich ursprünglich als zeitliche zeigt' (Ibid., 211). 
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adekwaat is aan haar inhoud (de mystiek van ik еп/і/Л maar konstateren anderzijds 
dat binnen dit 'gesprek' het beginsel van tk en JIJ um form wordt ontwikkeld 

In het woordregtster tenslotte zijn de woorden die bij de uitleg en bij het systeem
onderzoek van enig belang bleken, opgenomen Ilopenhjk kan het dienen vooreen 
meer gespecialiseerd onderzoek en kan het helpen bepaalde tematieken nader te be
studeren Aan dit woordregister laten we de belangrijkste sleutelwoorden van 'Ich 
und Du' in het Duits voorafgaan met daarnaast het Nederlandse ekwivalent, zodat 
het register ook vanuit het Duits, altans wat betreft de belangrijkste technische ter
men, kan worden gebruikt 
Dankzij een beurs van de 'Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk 
onderzoek' ( Z W O ) was het ons mogelijk in het Martin Buber Archief te Jerusalem 
alle uitgegeven en met-uitgegeven geschriften van Buber vóór 1923 te raadplegen, 
met name diens onuitgegeven proefschrift 'Zur Geschichte des Individuationspro-
blcms (Nikolaus von Cues und Jakob Böhme)' en de kursus 'Religion als Gegen
wart' WIJ hadden inzage in alle niet gepubliceerde vroege gedichten en in de volle
dige briefwisseling, uitgezonderd de briefwisseling met zijn vrouw die ontoeganke
lijk is WIJ konden het handschrift van 'Ich und Du' bestuderen en vergelijken met 
de eerste uitgave. Meiaas was Bubers huisbibhotheek nog met ontsloten, maar wel 
konden WIJ een handgeschreven kacalogus inzien waarin de ongeveer 4000 banden 
betreffende vergelijkende godsdienstwetenschap zijn geregistreerd Tenslotte kon
den WIJ onze lijst van uitgaven, vertalingen, inleidingen en recensies vervolledigen 
en onze sekundaire literatuur aanvullen met daar aanwezige studies 
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I N L E I D I N G 

Als 'Ich und Du' in 1923 bij de Insel Verlag in Leipzig verschijnt,' is Manin Buber 
vijfenveertig jaar Zijn openbare leven tot dan toe wordt door de drie belangrijkste 
biografen, Hans Kohn,2 Maurice Friedman 3 en Grete Schaeder * , ingedeeld m drie 
perioden 
Bij Hans Kohn begint de eerste periode na Bubers promotie in 1904 en eindigt in 
1913 bij het verschijnen van 'Daniel', Bubers eerste grotere werk, waarin Kohn de 
synthese ziet tussen zijn presentatie van het chassidisme, zijn voordrachten over 
het jodendom, zijn onderzoek van de mystiek en zijn leer over het oosten 5 De 
tweede periode van 1913 tot 1920 - wordt bepaald door de oorlogsjaren die 'voor 
hem een koncentratie en toetsing betekenden van dat wat hem tot nu toe vervuld 
had'6 De derde periode wordt getypeerd door een aandacht voor het konkrete en 
betekent een definitieve overgang van 'de mystiek naar de werkelijkheid Alles 
wordt teruggebracht tot de diepste, eenvoudigste levenswerkelijkheid, tot het ik en 
μ] De roes van de mystiek, het zoeken van lokkende verten is voorbij' 7 

Bij Maurice bnedman begint de eerste periode in 1900 en omvat daardoor nog 
Bubers eerste publikaties over Böhme en Nietzsche en zijn proefschrift over Cusa 
nus en Böhme " De tweede periode omvat 'Daniel' (1913) en 'Ereignisse und Begeg
nungen', een bundel opstellen uit 1914 9 De derde periode zet m met 'Ich und Du"0 

In één zin typeert Friedman deze drie perioden als volgt 'De ontwikkeling van 
Bubers denken vanaf zijn vroegste essays m 1900 tot de inzichten van zijn rijpe 
filosofie in 1922 kan het best worden begrepen als een geleidelijke beweging van 
een vroege periode van mystiek via een tussenperiode van existentialisme naar een 
eindperiode die een ontwikkeling van de dialogische filosofie te zien geeft' " 
Grete Schaeder sluit deels aan bij Kohn, deels bij Friedman De eerste pen ode laat 
zij beginnen in 1900 Deze periode omvat dus, evenals bij Kohn, Bubers studies over 
de Duitse en joodse mystiek en ook studies gewijd aan Boeddha, Laotse en het 
Kalcwala 12 Maar in tegenstelling tot Kohn begint de tweede periode m 1913 en 
omvat dus 'Daniel', hoewel zij anderzijds, evenals Kohn, in 'Daniel' de synthese ziet 
van 'mystiek en mythe' Hoe dan ook, doordat in deze tweede periode'Daniel' en 
de 'Reden über das Judentum' centraal staan, valt op deze periode het accent van 
'Verwirklichung' , 3 De derde periode van het 'dialogische leven' begint met 'Ich 
und Du' " Schaeder typeert de drie perioden in hun onderlinge samenhang aldus 
'In de jaren van de eerste wereldoorlog vindt er in het Duitse geestesleven een schei
ding plaats tussen de ethici en de estheten Voor Buber betekende dit het definitie 

1 M Buber, Ich und Du, Insel Verlag, Leipzig, 1923 
7 M Kohn, Martin Buber Sein Werk und seine Zeit, Hellerau, 1930 
3 M f-nedman, Martin Buber The Life of Dialogue, New York, 1960 
4 С Schaeder, Martin Buber Hebräischer Humanismus, Gottingen, 1966 Ook de meest 
recente inleiding op 'Ich und Du' (Л Kohanski, An Analytical Interpretation of Martin Buber's 
I and Thou with a Biographical Introduction and Glossary, New York, 1975) blijft binnen het 
schema Kohn Friedman Schaeder Ondanks de vermelding van de Briefwechsel in zijn biblio
grafie beschrijft Kohanski Bubers ontwikkeling enkel vanuit diens 'Werke' 
& H Kohn. o c . 135 
β Ibid , 144 
? Ibid , 223 
β Μ Friedman, о с , 27 33 
^ Ibid , 34 35 
'О Ibid , 57 97 
1 ' Ibid , 27 
1 2 G Schaeder, o c . 37-80 
'3 Ibid , 81 112 
1 4 Ibid, 113 183 



ve loskomen uit de dampkring van de scheppende subjektiviteit (--eerste periode), 
de doorbraak uit de gedachtengang over 'Verwirklichung' (=tweede periode)naar de 
werkelijkheid tussen de mensen, naar het tegenover elkaar van ik en jtj (=dcrde pe
riode)' , 5 

De drie biografen stemmen hierin overeen ZIJ schilderen Bubcrs ontwikkeling als 
een omdag van een mystiek-mythisch gekleurde aanvangspenode (met ondertonen 
van ifc-gcncht, esthetiserend, onwerkelijk, beneveld) via een kortere of langere o-
vergangspenode naar een dialogische eindperiode (met ondertonen van gericht op 
de ander, ethisch, werkelijkheidsbctrokken, nuchter) ben belangrijke impuls tot 
zulk een kontrasttekening ¿al gelegen zijn in het verlangen Bubers dialogische den
ken, waardoor hij beroemd werd, /o duidelijk mogelijk te laten uitkomen - daarbij 
het dialogische denken m feite verarmend tot een schematisch z£-/i;-dcnken liet is 
echter met m de laatste plaats Bubcr zelf die tot zulk een kontrasttekening aanlei
ding geeft door m rijn autobiografische fragmenten uit 1961 te spreken over 'een 
bekering' 16 'Van die tijd af (nl vanaf 1914) heb ik dat 'religieuze' dat niets anders 
is dan uitzondering, wcggetild worden, uitgetreden zijn, ekstase, opgegeven, of het 
heeft mij opgegeven' " 

Wanneer wc echter de publikatics vanaf 1900 en de briefwisseling vóór 'Ich und Du' 
nauwkeurig bestuderen - zonder deze gegevens onkritisch te vermengen met auto
biografische aantekeningen van Buber achteraf en zonder er op voorhand van uit 
te gaan dat Bubers denken wel m volkomen overeenstemming zal zijn met zijn fei
telijke leven · dan lijkt ons een radikale omslag of bekering noch m zijn denkont
wikkeling noch m zijn ervaringsontwikkclmg aangewezen te kunnen worden Inte
gendeel, letten we op zijn denkontwikkeling, dan zien we daarin twee konstanten 
lopen die sterker zijn dan alle ontwikkelingen die zich daarbinnen voltrekken In 
een kontrastschildermg gaat niet alleen dit grotere bestek verloren, maar verdwijnt 
bovendien de innerlijke dynamiek in de ontwikkeling lïn letten we op Bubcrs er
varingsontwikkeling, vooral steunend op de briefwisseling en de ervaringsgegevens 
uit zijn geschriften, dan krijgen we het beeld van een geleidelijk groeiproces waarin 
verschillende levenservaringen worden verdiept tot één werkelijkheidservarmg die 
zich naar buiten toe gaat uiten in een groeiend engagement 
In het nu volgende willen we laten zien hoc beide ontwikkelingen het karakter van 
'Ich und Du' wezenlijk bepalen Daarna beschrijven wc de ontstaansgeschiedenis van 
het boek 'Ich und Du' 

I . De ontwikkeling van '[eh und Du' in Bubers denken en leven. 

I I . De ontwikkeling in Bubers denken. 

De ontwikkeling in Bubers interpretatie van de werkelijkheid vertoont twee kon
stanten 
1 Van het begin af tot en met 'Ich und Du' ziet Buber zichzelf staan in het span
ningsveld van een oude, afgeleefde wereld en een nieuwe wereld die te gebeuren 
staat Aan de opbouw van deze nieuwe wereld wil hij met al zijn kracht meewerken 
2 Deze nieuwe wereld betekent een zodanige nieuwe verhouding tussen mens en 
wereld dat daarmee zowel de mens als de wereld op een volkomen nieuwe wijze aan 

1 5 Ibid , 1 1 3 
16 M Bubcr, Begegnung, Autobiografische fragmente, Stuttgart, 1961 ^, 36 - 38 
17 Ibid, 37. 
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het licht komen En onmiddellijk daarmee verbonden deze nieuwe verhouding tus
sen mens en wereld wordt gedragen door en is een openbaring van een nieuwe ver
houding met het absolute dat hierdoor nieuw aan het licht k o m t l a 

Binnen deze twee konstanten voltrekken zich de ontwikkelingen die we nu gaan be
schrijven 

111. In het spanningsveld van 'Kultur' en 'Zivilisation'. 

In het voetspoor van zijn leermeester Nietzsche en vele andere denkers vóór de 
eeuwwisseling ziet Buber zichzelf staan in het spanningsveld van twee werelden de 
wereld van het 'neergaande leven',' gedragen door 'de heersende metafysiek en 
moraal'20 en de 'ontkiemende'21 nieuwe wereld, gericht op 'de verhoging en ver
edeling van het leven' " Beide werelden typeert Buber met de voor hem alomvat
tende begrippen 'Kultur und Zivilisation', waarvan hij de tegenstelling in een gelijk 
na m ig artikel uit 1901 als volgt omschrijft 'Behoud en verlichting van het leven zijn 
de laatste doeleinden van de civilisatie, maar aan de verhoging en veredeling van het 
leven schept de kuituur De civilisatie werkt aan het nuttige en volgens de wet van 
het minste energieverbruik, dwz zij wil zo wijds mogelijk plannen verwerkelijken 
met zo weinig mogelijk middelen, maar de werken van de kuituur worden met naar 
hun nut, maar naar hun schoonheid geschat, en schoonheid is altijd de uitdrukking 
van een overschot Kuituur is gebonden volheid, zieleovervloed die vorm wordt Zij 
is verkwistend, terwijl de civilisatie spaarzaam moet zijn' 2Э Dit gericht zijn van de 
civilisatie op het eigen nut en gemak werkt zich het scherpst uit in de verhoudingen 
tussen de mensen deze worden bepaald door nut en nuttigheidsdoeleinden 2* en 
leveren een 'Gesellschaft' op De 'Neue Gemeinschaft' daarentegen beoogt mets an
ders dan de gemeenschap zelf die op haar beurt slechts het leven tot doel heeft 2 5 

De 'Gesellschaft' wordt geregeld door starre vormen, 2 6 door 'dode konventies' " 
die de geïsoleerde leden in hun streven naar eigenbelang ten opzichte van elkaar 

18 Het is vooral В Casper die het dialogisch denken in de theologische knsis plaatst 'Das 
Geschick des Abendlandes und der von ihm bestimmten Welt ist seit dem Beginn der Neuzeit 
gekennzeichnet durch eine scheinbar immer grossere bntzogenheir des Religiösen' (B Casper, 
Das dialogische Denken, hreiburg, 1967, 11) 'Angesichts dieser Problemlage gewinnen die 
Gedanken einer Gruppe von Denkern Bedeutung, die ihr Denken selbst das dialogische Denken 
nannten es ist ihnen vor allem gemeinsam, dass sie die h rage nach dem 'religiösen Verhält
nis' als die entscheidende brage ihres Denkens verstehen' (Ibid , 12-13) 
J Heischmann ziet deze vcrvlochtenheid van samenleven en religiositeit HIJ komt tot de 
konklusie, 'que la véritable portee de la philosophie de Buber se montre plus dans ses préoccu
pations religieuses que sur le plan de la sociologie ou même de l'éducation (J Meischmann, Le 
problème de Martin Buber, m Revue Philosophique de la h ranee er de l'Etranger, 84 <19S9) 
351) 
19 M Buber, bin Wort über Nietzsche und die Lebenswerte, in Die Kunst im Leben, 22 12, 

1900, 13 
20 Ibidem 
21 M Buber, Jüdische Renaissance (1900), m Die Judische Bewegung I, Berlin, 1916, 7, M 

Buber, Kultur und Zivilisation, in Der Kunstwart, 14 (1901) nr 13.83 
22 Ibidem, zie ook M Buber, Gleitwort zur Sammlung, in Die Gesellschaft, Sammlung sozial-

psychologischer Monographien, hrsg von M Buber, Hrankfurt a Μ , 1906, Band I, V-IX 
2 3 M. Buber Kultur und Zivilisation, а с , 81 
2 4 M Buber, Alte und Neue Gemeinschaft, 1900, handschrift in het Martin Buber Archief te 

Jerusalem, 3 4 
2 5 Ibid . 2 
2 6 M Buber, Kultur und Zivilisation, а с , 81 
2 7 Μ Buber, Alte und Neue Gemeinschaft, а с 8 
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moeten beschermen. 'Kultur' en 'Gemeinschaft' daarentegen laten zich voortdurend 
veranderen door het 'nieuwe, onvoorziene, unieke, onvervangbare'. 2 β Ln dit is na
tuurlijk niet in algemene regels uit te drukken 2 9 Er is enkel de 'ecuwig vloeiende, 
eeuwig zich omvormende levenswet', 3 0 geen 'ononderbroken samenhang maar het 
'vormen doorbrekende leven'. "" 
De metafysiek van de civilisatie is gebouwd op door 'grenzen en begrippen' 3 2 be
paalde 'theorieën en woorden' з э Ze staat in de tweespalt tussen denken en doen. 
De kuituur daarentegen berust op 'leven en daad', op 'de taal van de daad', 3 5 de 
scheppende daad. Er loopt tussen de mensen dan ook een diepe scheiding onder de 
'intellektuelen, die teveel logika en te weinig geheim hebben, meer op waarheden 
steunen dan op de werkelijkheid' en de 'scheppende mensen die het unieke beleven 
en scheppen' 3 6 

De geschiedenisopvatting binnen de civilisatie is een verabsolutering van de evolutie
gedachte. "Zij berust in laatste instantie op een al te cksklusicve erkenning en toe
passing van de materialistische geschiedenisopvatting of op dat 'historisch determi
nisme' dat, gegroeid uit de eenzijdige veralgemenisering van de natuurwetenschap
pelijke methode, de mensheidsgeschiedenis kausaal wil konstrueren, terwijl ze 
slechts teleologisch te begrijpen is'.3 ' 
De godsdienst binnen de civilisatie is bepaald door 'het dogma', binnen de kuituur 
daarentegen wordt ze bepaald door 'de persoonlijke levensopenbaring van iedere en
keling' 3 β Aan de eerste ligt de statische 'God van het begin van de wereld',3 de 
'van eeuwigheid tronende God ' 4 0 van de schepping, ten grondslag, aan de tweede 
'de wordende God aan wiens ontwikkeling wij kunnen mcescheppen' Staande in 
dit spanningsveld van twee werelden hoopt Buber dat 'de mensheid die uitgegaan is 
van een doffe oergemeenschap /onder schoonheid (hij bedoelt de middeleeuwen) 
door de groeiende slavernij van de 'Gesellschaft' heen in een nieuwe 'Gemeinschaft' 
k o m t ' / 2 een gemeenschap die op het punt staat geboren te worden 'In de wirwar 
van onze dagen kondigt zich steeds sterker en kleurrijker een epoche van kultuur-
kiemen aan'. 4 3 

Het is hierbij de roeping van het jodendom zich voor deze geweldloze revolutie 4 4 

geheel in te zetten. 'De wedergeboorte van het joodse volk . . . valt samen met de 
vorm waarin dit volk aan een grote kultuurbeweging van de huidige mensheid deel-

7 8 M Buber, Kultur und Zivilisation, а с 81 
2 9 Ibidem 
3 0 M. Buber, Alte und Neue Gemeinschaft, a t , 8 . 
з ' Ibidem. 
3 2 lbid.,2. 
3 3 M. Buber, Gegenwartsfrage, in Die Welt, V ( 1 9 0 1 ) 6, 5-
3 4 M. Buber, Judische Renaissance, а с , 14. 
3 5 M. Buber, Gegenwartsfrage, а с ,5. 
3 6 M. Buber, Die Schaffenden, das Volk und die Bewegung (1902) , in- Die Judische Bewe

gung I, Berlin, 1 9 1 6 , 6 8 
3 7 M. Buber, bin geistiges Centrum, in· Ost und West, 2 ( 1 9 0 2 ) 6 6 4 . 
3 8 M Buber, Alte und Neue Gemeinschaft, а с , S 
3 9 M. Buber, Ein Wort über Nietzsche und die Lebenswerte, а с , 1 3 
4 0 M. Buber, Die Schaffenden, das Volk und die Bewegung, а с , 72 
4 1 M Buber, Ein Wort über Nii-t/sche und die l.ebenswerte, a . c , 13 . 
4 2 M Buber, Alte und Neue Gemeinschaft, а с , 10. 
4 3 M Buber, Kultur und Zivilisation, a.c , 8 3 , zie ook Judische Renaissance, a.c, 7-8. 
4 4 M. Buber, Alte und Neue Gemeinschaft, а с , 9 

M. Buber, Von judischer Kunst, in Die Judische Bewegung I, o.e., 6 5 . 4 5 
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Dit kontrast van twee werelden is het dekor waarin Bu ber zich ziet staan tot en met 
'Ich und Du' l iet verandert in de loop der jaren met meer wezenlijk. Hoogstens 
worden bepaalde elementen uitgewerkt Zo wordt bv i n ' B u d d h a ' ( 1 9 0 7 ) 4 e het we
reldbeeld van de civilisatie nader gekarakteriseerd met de trits tijd-ruimte-oorzake-
lijkhcid tegenover het wereldbeeld van de kuituur dat uit de versmelting van dit 
ogenblik met de eeuwigheid tot gestalte komt " Kausaliteit is het centrale begrip 
in het geciviliseerde wereldbeeld 'De kennis van de 'geciviliseerde' mens wordt ge
dragen door de funktie van de kausaliteit, door de beschouwing van de wereldge-
bcurtenissen in een empirische samenhang van oorzaken en invloeden Door deze 
funktie wordt pas een zich-onenteren en een weten-waar men-is in het oneindige 
gebeuren mogelijk' , e Deze 'geciviliseerde' mens beseft echter niet dat 'de oorza
kelijkheid die we kunnen waarnemen maar een luttel segment is uit het niet uit te 
denken veelvoudige en onzichtbare inwerken van alles op alles' *9 

Zo wordt ook de tegenstelling op het punt van de godsverhouding verder uitgewerkt. 
Duidelijk wordt langzamerhand dat de tegenstelling mythe religie of religiositeit-re-
ligie eigenlijk een tegenstelling is die de kuituur en de civilisatie ah zodanig door
dringt kuituur is als kuituur een in al haar deelgebieden blijkende integratie van de 
religiositeit (= beleving van het absolute), terwijl de civilisatie als civilisatie deze re
ligiositeit uit alle deelgebieden van het leven verwijdert en onderbrengt in een bui
ten het leven staande religie 50 De meest uitgewerkte beschrijving van de tegenstel
ling rehgiositeit-religie vinden we in 'Judische Religiosität' (1916) .^ 'Religiositeit is 
het steeds opnieuw wordende, steeds opnieuw zich uitsprekende en vorm aanne
mende, het verwonderende en aanbiddende gevoel van de mens dat er over de ge-
konditioneerdheid heen en toch midden in haar tevoorschijn brekend iets ongekon-
ditioneerds bestaat, zijn verlangen daarmee een levensgemeenschap te stichten en 
zijn wil het door zijn doen te verwerkelijken en in de mensenwereld in te voegen. 
Religie is de som van gebruiken en leerstellingen waarin zich de religiositeit van een 
bepaald tijdperk van een volk uitgesproken heeft en tot vorm is gekomen, in voor
schriften en dogma's vastgelegd, aan de toekomstige geslachten overgeleverd zonder 
acht te slaan op de daarin opnieuw geworden, naar nieuwe gestalte uitziende religio
siteit, overgeleverd als iets waar ze onontkoombaar aan vast dienen te houden Reli
gie is alleen levend zolang de religiositeit ze met nieuwe zingeving vult en verandert 
Zijn echter de riten en dogma's van een religie zo verstard dat de religiositeit niet 
meer in staat is er beweging in te krijgen, of zich met meer naar haar wil voegen, 
dan wordt de religie onvruchtbaar en daarmee onwaar Religiositeit is het schep
pende, religie het organiserende pnnciep, religiositeit begint steeds opnieuw met le
dere jonge mens die door het geheim tot in zijn fundament wordt geraakt Religie 
wil hem dwingen in het eens en voor altijd gestabiliseerde bouwwerk Religiositeit 
bedoelt aktivitcit een elementair zich in verhouding stellen met het absolute - , religie 
bedoelt passiviteit - het op zich nemen van de overgeleverde belofte, religiositeit 

4 6 M. Buber, Buddha, in breignisse und Begegnungen, Leipzig, 1917, 3 9 
47 Ibid , 7, zie ook M Buber, Daniel, Gespräche von der Verwirklichung, Leipzig, 1913, 20-

21,74 75 
4 8 M Buber, Der Myrhos der Juden (1914), in M. Buber, Vom Geist des Judentums, Leipzig, 
1916, 88, zie ook M Buber, Die Erneuerung des Judentums, in M Buber, Drei Reden über 
das Judentum, Frankfurt a.M., 1916, 59-60, M Buber, Mit einem Monisten, in Ereignisse und 
Begegnungen, о с , 23-25, M Buber, Helden, ibid , 39 
49 M. Buber, Mein Weg zum Chassidismus, Frankfurt a Μ , 1918, 27. 
so M. Buber, Zwiefache Zukunft, in Die Judische Bewegung I, о с , 217 
si M Buber, Judische Religiosität, in Vom Geist des Judentums, o.c , 49 74. 
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heeft slechts haar doel, religie heeft doeleinden'.5 2 Deze tegenstelling blijft ¿o tot 
'Religion als Gegenwart' ( 1922 ) 5 3 van de ene kant het onmiddellijk in het hier en 
nu geëerbiedigde eeuwige ]i], van de andere kant de tot objekt van dogma, kultus 
en ethiek geworden bet-god 54 

Terwijl de kontrasten in het dekor niet meer veranderen - hooguit een coulisse 
wordt scherper belicht - veranderen wel de dramatis personae Tot 1906 speelt het 
decor zelf de hoofdrol. 'Kultur' en 'Zivilisation' zijn ahw. twee levende grootheden 
- 'bewegingen', 'stromingen', 'epochen', enz - waar de mens slechts aan mee kan 
doen. Met al zijn scheppen en met al zijn doen is hij toch slechts een funktie in een 
omvattend geheel. 
Dit nu begint rond 1906 te veranderen. Dan komt veel meer de mens in zijn twee
voudige houdtng centraal te staan en verschuift het dekor naar de achtergrond, ja 
wordt m groeiende mate van de menselijke houding afhankelijk. 
De eerste beschrijving van het kontrast in de menselijke houding vinden we in 'Die 
Geschichten des Rabbi Nachman' (1906) . 5 5 Daar beschrijft Bubcrde jood als moto
risch (dwz. met zíjn bestaan uitgaande naar de wereld) en de westerling als senso
risch (dwz. met zijn bestaan receptief staande tegenover de wereld) 56 

Dit onderscheid in houding wordt uitgewerkt in 'Der Geist des Orients und das Ju
dentum' 57 'Voor de sensorische mens, die onder leiding van het meest objektieve 
zintuig, het gezicht, staat, objektiveert zich de wereld als een veelheid van dingen, 
die zich voor zijn ogen uitbreidt, en waartoe hijzelf en zijn lichaam behoren. Voor 
de motorische mens dient de wereld zich aan als een onbeperkte beweging die hem 
doordringt. Hij neemt de dingen waar, maar ieder ding niet als een op zich zijnde, 
in zich zelf rustend en besloten, maar alles slechts als knooppunt van de oneindige 
beweging die door hemzelf heengaat'.58 Door deze begaafdheid is de oosterling be
ter in staat de gespletenheid ín de wereld aan te voelen 59 en voelt hij zich geroepen 
'het zijn uu de gespletenheid tot de eenheid te brengen' B0 De motorische mens bij 
uitstek is de jood, 6 1 want hij laat de gespletenheid met objektief buiten zich, 'maar 
hij beleeft haar vóór alles intiem in zichzelf als de gespletenheid van zijn eigen ik'.62 

Welnu, als we bij de sensorische mens denken aan zijn voorouders, de Grieken, en 
bij de motorische mens aan de oosterling bij uitstek, de jood, dan komt de tegen
stelling er als volgt uit te zien· 'De Griek wil de wereld bemecsteren, de jood wil 
haar voltooien, voor de Griek bestaat ze, voor de jood wordt ze; de Cìrick staat te
genover haar, de jood is met haar verbonden-, de Griek kent haar onder het aspekt 
van maat, de jood onder het aspekt van zin; voor de Griek is de daad in de wereld, 
voor de jood is de wereld in de daad' e 3 Deze tegenstelling in houding ziet Buber 

52 Ibid., 50-51; hetzelfde m M.Bubcr, Die Legende des Baalschcm, Frankfurt a.M , 1908,111. 
53 M. Buber, Religion als Gegenwart, handschrift in het Martin Buber Archief te Jerusalem; 

voor de datering: Briefwechsel, II, 92 
54 Ibid., voordracht VII. 
55 M.Buber, Die Geschichte des Rabbi Nachman, Frankfurt a M., 1906. 
56 Ibid., 6. 
57 M. Buber, Der Geist des Orients und das Judentum, in: Vom Geist des Judentums, o.e., 9-

48. 
58 Ibid.. 14. 
5 9 Ibid.. 19. 
60 Ibidem. 
61 Ibid., 22 - 23. 
62 Ibid., 24. 
6 3 Ibid ,27 . 
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dus niet binnen de ene mens, maar tussen rassen Dit nu vinden wc later met meer 
terug Wel blijft Buber de jood zien als degene die bij uitstek aan zijn eigen existen 
tie de gespletenheid in hem en buiten hem met zich meedraagt met de opdracht de
ze tot eenheid te brengen M 

Naast deze tegenstelling sensonsch-motorisch breekt er in 'Daniel' (1913) een nieu
we tegenstelling door in de menselijke houding, nu echter met berustend op aanleg 
en ras, maar op de keuze van de individuele mens In 'Daniel' staan binnen de ene 
mens twee grondhoudingen tegenover elkaar 'oriënteren' en 'realiseren' of wat het
zelfde is 'instellen' en 'verwerkelijken' 65 'Oriënteren' of 'instellen' is 'Datgene wat 
je door te doen en te ondergaan scheppend en genietend beleeft, omwille van je ei
gen doeleinden invoegen in de samenhang van de ervaring' 6e 'Realiseren' of 'ver
werkelijken' is 'ken beleving omwille van zichzelf in zijn eigen kracht en helder
heid begrijpen' ' 7 De oriënterende houding van de mens plaatst de wereld binnen 
'het net van ruimte en tijd, van oorzakelijkheid en doelmatigheid, van Subjekten en 
Objekten' 6 β Het is deze realiserende houding die zich 'in het bloed van onze tijd 
heeft vastgezet en haar werkelijkheid heeft ontwricht' 6 9 en die de moderne samen 
leving heeft gemaakt tot 'een naamloze massa' van 'duizendmaal duizenden die als 
bezetenen op resultaat uit zijn' 7 0 In de realiserende houding ziet Buber een uitweg 
uit deze ontwrichting 'Konden mijn handen haar (de massa) in het vuur van de ver
nieuwing dompelen en tot een wedergeboorte dopen, kon ik toch deze spoken tot 
de werkelijkheid verlossen' " We zien hier hoe een tweevoudige houding binnen de 
mens bepalend is voor een tweevoudige wereld 
In 'Leistung und Dasein',72 een essay dat gepubliceerd werd in 1914 maar geschre
ven werd voor de oorlog, wordt de/elfde tweevoudige houding geanikuleerd met 
de woorden 'Leistung' en 'Dasein' 'Leistung' is 'het in onze tijd heersende bijgeloof 
dat de prestatie het knterium voor de waardering van de mens is'7 3 en 'haar pan-
techmsche blik is tot een waanzinnige uitsluitendheid uitgedijd' 7 4 'Dasein' is een 
manier van leven en werken die gefundeerd is op het princicp van het onmiddellijke 
kontakt 7 5 

In dezelfde tijd zoekt Buber ook naar een fundering van het feit van de tweevoudig
heid Vooralsnog ziet hij de objektieve tweevoudigheid gefundeerd in een tweevou
dig princiep dat in alle dingen woont een passief en een aktief pnnciep 'Ieder ding 
en wezen heeft een tweevoudige hoedanigheid de passieve hoedanigheid die je kunt 
opnemen, bewerken, uiteenleggen, vergelijken, verbinden, rationaliseren, en de an
dere hoedanigheid, de passieve, die je niet op kunt nemen, niet kunt bewerken, niet 

6 4 Zie M Buber, Die Hebräische Sprache (1909) , in Die Judische Bewegung I, о с , 183 184, 
M Buber, Der Sinn des Judentums, in Judische Zeitung, 4 ( 1 9 1 0 ) nr 1 7 , 3 . M Buber, Das Ge
staltende ( 1 9 1 2 ) . in Die Jüdische Bewegung I, о с , 210-211, in 'Das Judentum und die 
Menschheit is het onderscheid 'eine Grundtatsache der psychischen Dynamik' (M Buber, Das 
Judentum und die Menschheit (1911) , in Drei Reden über das Judentum, о с , 4 0 ) 
es M Buber, Daniel, o c , 32 
6 6 I b i d , 3 1 
6 7 Ibidem zie ook 3 9 , 7 7 
« Ibid , 21 zie ook 20 74-75 
69 Ibid , 4 8 
'О Ibid , 27 30 
7 1 Ibid , 53 
7 2 Μ Buber,Leistung und Dasein (1914) , in Ereignisse und Begegnungen, о с , 61 - 7 6 
" ibid , 69 
7 4 Ibid , 7 0 
« Ibid , 68 70. 
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uiteen kunt leggen, niet kunt vergelijken, met kunt verbinden en met kunt rationali-
» 76 

seren 

Deze poging van Bubcr echter om dieper door te dringen in het verband tussen de 
tweevoudige menselijke houding en de daaruit voortvloeiende tweevoudige wereld 
én om te onderzoeken wat het objektieve fundament is van het feit van deze twee
voudigheid, wordt door het uitbreken van de eerste wereldoorlog abrupt onderbro
ken Het decor begint weer volop te werken, de mens verdwijnt erbij in het niet 
Enthousiast begroet Buber de oorlog als het aanbreken van de nieuwe acon.77 Aan 
Hans Kohn schrijft hij 30 september 1914 'Nooit is mij het begrip 'volk' zo tot 
realiteit geworden als in deze weken Ook onder de joden heerst bijna uitsluitend 
een ernstig gevoel In de miljoenenschaar van degenen die zich vrijwillig meldden, 
waren Karl Wolfskchl en bricdnch Gundolf, hem hebben ze ook aangenomen Ik 
zelf heb echter geen enkel uitzicht dat ze me kunnen gebruiken, maar ik probeer 
op mijn manier mee te doen Geluk op je weg' Wanneer WIJ joden toch zouden 
voelen, helemaal doorvoelen wat dit voor ons betekent dat we ons oude schild Niet 
met geweld, maar met de geest (Zak 4 6) niet meer nodig hebben, omdat kracht en 
geest nu éen moeten worden Incipit vita nova' 7 β Het oorlogsgeweld is de aanbre
kende nieuwe tijdsgeest' hn Buber zal 'in dienst gaan' niet met de wapenen, maar 
als oorlogstheoloog. Лап Rappeport schrijft hij ш diezelfde tijd 'De tijd is wonder
schoon, met het geweld van zijn werkelijkheid en met deze cis van haar aan elk van 
ons' 7 9 De reden van Bubers enthousiasme is deze de oorlog is in wezen een ge-
loofsgebeuren Dat legt hij uitvoerig uit in een brief van 16 oktober 1914 aan brede-
nk van heden, die op dat moment evenals Buber lid is van de ζ g. bortc-Kreis 'In 
alle kringen waarmee ik voeling heb is mets te merken van de onvrije exaltatie die 
U veronderstelt, overal heerst een rustige, heldere vastberadenheid en offerbereid
heid Diep in het hart ligt een autonoom en elementair gevoel het geloof zon
der voorbehoud in een absolute waarde waarvoor te sterven de vervulling van het 
leven betekent . Dit elementaire gevoel waarvan ik spreek, heeft heden nog met 
zijn zuivere uitdrukking gevonden, maar wat nu met de Duitsers gebeurt, bewijst 
dat het eindelijk ontwaakt is - en ik heb de zekerheid dat het met weer zal inslapen, 
maar zich richtingbewuster en steeds nchtingbewuster wordend zijn eigen wereld 
zal scheppen' e 0 Dit scheppen en dit ontwaken in de daad is het oorlogsgebeuren 
zelf en in dit gebeuren openbaart zich de kinesis, d ι de overgang van potentie (sla
pen) naar akt (ontwaken) 'In haar' zo gaat Buber verder 'maakt zich waar, in haar 
openbaart zich het absolute leder kan slechts in zijn eigen kinesis, in zijn eigen ver
werkelijken (¡od beleven Fn zoals het met de mens is, zo is het ook met de volke
ren en de tijdperken Wij hier in Duitsland hebben het vol verbazing en midden in 
de duizendvoudige gruwel gelukkig ervaren dat we m een tijdperk van de kinesis ge
treden zijn Daarom hebben wij ons in de verschrikking en bittere smart van de 
oorlog onzegbaar boven dit alles uit te verheugen Het is een verschrikkelijke gena
de het is de genade van een nieuwe geboorte' " In verschillende publikaties uit 

7 6 M Buber. Mit einem Monisten, а с , 28 29 
7 7 ben uitstekende beschrijving van 'Buber ami the hirst World War wordt gegeven door Ρ 
blohr From Kulturmystik to Dialogue -an Inquiry into the hormation, Michigan, 1974, 1І6-169 
7 8 M Bubcr, in Briefwechsel aus sieben Jahrzehnten, in 3 Banden, herausgegeben und einge

leitet von Grete Schacder, Heidelberg, 1972 1975, I, 370 371 
7 9 Ibid , 365 
8 0 Ibid , 377 
8 1 Ibid , 378 
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diezelfde tijd - ook de brief aan Van Eeden publiceerde hij enkele malen β 2 - ont
vouwt Buber deze oorlogstheologie De oorlog is als een ploegschaar die de aarde 
omwoelt voor het komende zaad, zij is een overgave waarin het goddelijke zich ma
nifesteert " Ik voel, zegt hij, 'de wereldruimte van dit ogenblik als een vuur aan 
mijn borst Uit deze brand giet het gebeuren zich uit in mijn bloed' 8< Waar zal dit 
gebeuren mu¿iek worden' Waar bergt zich in dit gebeuren het geheim van de mees-
terhand' 'Uit uw vuur wordt het licht geboren Ik verbrand aan U, maar ik ver
brand tot licht' e5 In het openingsartikel bij het verschijnen van het eerste nummer 
van 'Der Jude''6 schrijft hij over de joodse strijders 'Honderdduizenden joden 
strijden en het beslissende is ZIJ strijden niet uit dwang, maar uit het gevoel van 
een plicht die hen machtig overstijgt' e l En die plicht die hen machtig overstijgt 
is het goddelijke leven van de gemeenschap die geboren wordt in het oorlogsgewoel 
'Nu heeft de jood in de katastrofale gebeurtenis die hij in de volkeren meebeleefde 
overweldigend en als een verlichting het grote leven van de gemeenschap ontdekt 
bn hij heeft het gegrepen Hij bleef niet atoom, hij werd meegerukt, hij sloot zich 
gloeiend bij de gemeenschap aan, die hem zo haar leven openbaarde' β β Dat de jo
den daarbij verschillende uniformen dragen en elkaar doodschieten is uiteindelijk 
van sekundair belang 'Ook al vechten joodse troepen tegen elkaar, niettemin vech
ten ze voor hun jood-zijn' e 9 Immers, 'een gemeenschapsgevoel is m hem gaan 
gloeien, hij voelt iets in zich branden waar alle nuttigheidsdoeleinden bij uit elkaar 

ι 90 

springen 
Deze 'Kricgsbuber'91 vindt als beslissende tegenspeler op zijn weg Gustav Landauer, 
zijn vriend sinds 1899 Landauer ziet 'van het begin af aan in de oorlog een ongeluk 
en een misdaad tegen de mensheid waaraan beide oorlogvoerende partijen schuldig 
zijn' 91 Het konflikt sluimerde blijkbaar reeds in het begin van de oorlog, want op 
18 oktober 1914 schrijft Buber aan Landauer 'Onze betrekking is in een grond 
verankerd die door dit alles (nl door het verschil van mening over de oorlog) niet 
geschokt kan worden, en ik hoop dat U er ook zo over denkt Van een spanning be
speur ik in mij mets (blijkbaar Landauer wel) Over de zaak waarover wij verschil
lend denken (blijkbaar de oorlog) wil ik liever niet per brief spreken Gutkmd 
(evenals Buber, Landauer en Van Eeden lid van de horte-Kreis) bericht dat U mij 
- evenals hem - estheticisme verwijt, zou U me werkelijk zo misverstaan en over één 
kam scheren met een ander' Ik kan het niet geloven' 93 Blijkbaar hebben ze het 
konflikt voorlopig nog kunnen beperken, want eind november 1914 schrijven ze 
eensgezind een brief aan de leden van de Forte Kreis Maar mei 1916 breekt het 
konflikt tussen hen in alle hevigheid uit Was Landauers geduld reeds ernstig op de 

82 M Buber, Bewegung aus einem Brief an einen Hollander, in Die Neue Merkur, 10(1915) 
489-492. en M Buber. Richtung soll kommen·, in Masken, 10 (1914-1915) 173-174 

83 M Buber, Pescara, an einem Augustmorgen, in Zeit-Echo, ein Kriegs Tagebuch der Kunst
ler, 1914. nr 1Î, 39 

84 M Buber, Das Gleichzeitige, in Zeit Echo, ein Kriegs Tagebuch der Kunstler, 1915, nr 7, 
90 91 

85 Ibidem 
86 M Buber, Die Losung, in Der Jude, 1 (1916) heft 1, 1 - 3 
87 Ibid , 1 
88 Ibid , 2 
89 M Buber, Die Tempelweihe (1914), in Die Judische Bewegung I, о с , 241 
9 0 Ibid , 241 
91 De benaming is van Landauer, Bnefwechsel I, 433 
9 2 G Schaeder, Mattin Buber, bin biographischer Abriss, in Bnefwechsel, I, 44. 
9 3 Briefwechsel I, 381 
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proef gesteld door de opeenstapeling van artikelen van Buber over de oorlog, zijn re 
daktioneel voorwoord in het eerste nummer van 'Der Jude' en het slot van zijn ope
ningsartikel in 'Vom (¡eist des Judentums' doen de emmer overlopen In het eerste 
artikel laat hij de joden zoals we zagen m het oorlogsgeweld de goddelijke openba
ring van de gemeenschap ontdekken In het tweede artikel verheerlijkt hij het Duit
se volk als voorloper en bemiddelaar 'Het volk dat m deze omkeer (nl van de oor
log) voorop moet gaan is het volk, het enige volk in het moderne huropa dat een 
leven in de geest en een metafysische schepping heeft die aan die van de grote oos
terse volkeren verwant zijn het Duitse volk' aA l· η als deze revolutie - die de oorlog 
is - voltooid zal zijn, zal het Duitsland zijn dat een nieuwe synthese tussen oost en 
west zal bewerken. 'Voor deze wereldhistonsche missie biedt zich in de gestalte van 
Duitsland een bemiddclaarsvolk aan dat alle wijsheid en kunst van het westen ver
worven heeft en zijn oosterse oerwezen met verloren heeft, dat geroepen is de geest 
van het westen in een nieuwe leer te versmelten' 9 6 Landauer is ziedend hu na zijn 
be/oek aan Buber m /ijn nieuwe huis m Heppenheim, waarvan hij gedesillusioneerd 
thuiskomt, schrijft Landauer op 12 mei 1916 aan Buber 'Niettegenstaande al Uw 
protesteren noem ik deze manier van doen estheticisme en formalisme en ik zeg, dat 
U - tegenover uzelf niet het recht hebt over politieke gebeurtenissen van de tegen
woordige tijd die men wereldoorlog noemt, in het openbaar mee te praten en deze 
chaotische toestanden in uw mooie en wijze algemeenheden te ordenen wat er uit 
te voorschijn komt is volmaakt ontoereikend en stuitend Ik geef toe, mijn bloed 
kookt' 9 6 Met name verwijt I andauer Buber twee dingen ten eerste dat hij Duits
land zonder voorbehoud als de enige geroepen verlosscrsnatie beschouwt waaraan 
hij bereid is joods bloed op te offeren, en ten tweede dat deze oorlog in al zijn ver
nietiging een openbaring van het leven van de gemeenschap zou zijn 'De gemeen
schap die we nodig hebben onttrekt zich principieel aan alles wat tegenwoordig oor
log heet' Tegelijkertijd /egt landauer zijn medewerking aan 'Der Jude' op Waar
schijnlijk hebben Landauer en Buber het konflikt in eerste instantie telefonisch met 
elkaar uitgepraat en daarbij de afspraak gemaakt het gesprek 'mondeling' voort te 
zetten 'Met gaat me de laatste weken lichamelijk niet goed', schrijft hij 25 juni 
1916, 'zodat ik slechts in staat ben tot h^t werk dat ik móet doen en de koncentra-
tie die noodzakelijk is voor een voortzetting van ons gesprek niet op kon bren
gen Maar ik hoop spoedig voor een paar dagen naar Berlijn te kunnen komen 
en dan kunnen we bet gesprek mondeling voortzetten' " Blijkbaar hebben beiden 
het konflikt in juli 1916 uitgepraat 9 β 1·η we konstateren dat Buber zijn oorlogsme-
tafysiek en zijn identifikatie met de Duitsers opgeeft, ja we zien daarvoor in de 
plaats een ekspliciet verzet tegen de oorlog en tegen ieder chauvinistisch nationalis
me in de plaats komen In het voorwoord van de tweede druk van 'Vom (ïeist des 
Judentums',99 herroept hij zijn standpunt en in een brief aan Goldstein van 4 te-

94 M Buber, Der Geist des Orients und das Judentum, m Vom Geist des Judentums, о е., 46 
9 5 Ibid , 47 
9 6 Briefwechsel, 1,436 
9 7 Korrespondentie Buber-Landauer in het Martin ßuber Archief 
99 Twee briefkaarten van 2 6 1916 en 7 6 1916 spreken over hun ontmoeting (7ic korrespon

dentie Buber-1.andauer in het Manin Buber Archief) 
99 'Von der zweiten Auflage an sind am Schluss der ersten Rede die Satze gestrichen, in de
nen das deutsche Volk aufgerufen wurde, in der Umkehr voranzugehen und eine neue Ara des 
Einvernehmens mit dem Orient zu hegrunden Das deutsche Volk hat die ihm in jenen Sätzen 
zugedachte bunknon nicht auf sich genommen und kann sie nun nicht mehr auf sich nehmen 
Über buropa steht die hnt-Scheidung noch bevor' (M Buber, Vom Geist des Judentums, Leip
zig, 1916, Sechstes bis achtes Tausend, pag 7) 
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bru an 1917 zegt hij het nationalisme overwonnen te hebben 1 0 0 'ben natie kan in 
dit uur van de mensengeschiedenis slechts nog een relatief ideaal zijn'.101 En op 4 
februari 1918 schrijft hij aan Zweig dat hij 'een joodse staat met kanonnen, vlaggen 
en militaire dekoraties' zich met voor kan stellen.102 

Zijn visie op de oorlog als zodanig begint te verschuiven van de oorlog als inkarna-
tie van het absolute en verwerkelijking van de nieuwe mensheid naar de oorlog als 
een mogelijke doorgangsfase, een mogelijke plaats van reiniging, maar ook als een 
mogelijke hel De oorlog is niet meer /onder meer zelf reeds een positief gebeuren 
met een metafysische betekenis 'De volkeren voelen met stijgende en verbeten ze
kerheid dat het aan hen ligt of deze oorlog de hopeloze hel of de op de hel lijkende 
plaats van reiniging is van deze late eeuwen Ze zijn beginnen in te zien dat de oor
log uit hun schuld is voortgekomen en vermoeden dat tot hun verzoening moge 
strekken wat er uit worden zal En van ogenblik tot ogenblik wordt duidelijk dat 
alles uit de oorlog worden kan' 1 0 Э De oorlog op zichzelf is voor hem nu 'deze ont
aarde oorlog, in de ontaarding waarvan dít wel één van de meest gruwelijke trekken 
is dat alles erin wordt betrokken' , 0 4 De oorlog krijgt zelfs de negatieve trekken van 
de civilisatie want ze legt 'het systeem van bet benutten van alle dtngen bloot' 105 

De belangrijkste omslag in 1914 was dat Buber vóór 1914 in het spanningsveld van 
'Kultur' en 'Zivilisation' de menselijke houding als de bepalende faktor had gezien. 
In 1914 wordt de 'Kultur' zelf weer een zelfstandig werkende faktor die Buber 
identificeert met de oorlog zelf Door Landauer wordt hij daarvan afgebracht de 
oorlog is niet meer ipso facto de geboorte van de nieuwe aeon, maar in zich verder
felijk en zelfs een verschijningsvorm van de civilisatie Maar met deze verandering 
keert voor Buber de bepalende faktor in het spanningsveld kuituur civilisatie niet 
terug naar de menselijke houding. Ondanks Bubers verandering van standpunt mbt. 
de funktie van de oorlog zelf m het krachtenveld van 'Kultur' en 'Zivilisation' - in 
de oorlog toegespitst op 'Gemeinschaft' en 'Gesellschaft' - blijft Buber denken van
uit objektieve grootheden en blijft hij rollen verdelen m Europa en de wereld. Zo 
ziet hij na de oorlog - in 'Die Revolution und wir' (1918)'06 - drie krachten samen
werken om een nieuwe Europese epoche te bereiden 'De onmiddellijkheid van de 
Russen die tussen mens en mens gemeenschap sticht en de opbouwende zin van de 
Duitsers die de voorgevonden stof tot struktuur omvormt Maar een derde komt 
daarbij, aanvurend, meehelpend, doorzettend de venverkclijkingsdrang van de 
jood, deze maakt hem tot de geroepen helper van degrof? sociale omwenteltng',07 

Het jodendom is bij uitstek geschikt voor het 'werk van de mensheidsrevolutie, voor 
de wedergeboorte van de maatschappij vanuit de geest van de gemeenschap' , o e 

Maar tenslotte ook teleurgesteld in de Duitse en Russische revolutie - de Duitse en 
Russische revolutie hebben z.i in plaats van het ancien régime een 'centralistisch 
schijnsocialisme' gebracht , 0 9 - vooral echter gechoqueerd door de dood van Lan-

, 0 0 Briefwechsel, 1, 469-+70. 
^' Ibid , 470 
102 Ibid , 525 
1 0 3 Μ. Buber, Em politischer Faktor (1917), m M Buber, Die Judische Bewegung II, Berlin, 

1920,111 
10« lbid,113 
, o s Ibid. 114. 
1 0 6 M Buber, Die Revolution und wir, in Der Jude, 3 (1918) 345-347. 
1 0 7 Ibid., 345 
1 0 8 Ibidem. 
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dauer die in de Duitse revolutie wordt vermoord, maakt Bubers kijk op 'Kultur' en 
'Zivilisation' opnieuw een zwenking door Wat hem in dit spanningsveld nu nodig 
lijkt is datgene wat zijn vriend I andauer ζ ι had moeten doen 'Landauer had de 
brokstukken van een beeld geschapen (nl het beeld van een nieuwe maatschappij), 
nu was het aan hem (nl aan Landauer) de/e brokstukken tot een eenheid te vol
tooien', 1 1 0 maar 'Landauer besloot op 7 november 1918 niet 7ich afte zonderen en 
zich op zijn werk te koncentreren',1 1 1 hij werpt zich lijfelijk in de strijd en sterft 
Buber is het hier niet mee eens en kiest een andere weg Buber wil nu gaan doen wat 
Landauer naliet een samenhangend beeld ontwerpen van de nieuwe kuituur Juist 
het ontbreken van zulk een beeld heeft ζ ι de Russische en Duitse revolutie doen 
mislukken Ook in zijn publikaties tot dan toe ontbrak het niet aan alsmaar nieuwe 
typeringen van de tegenstelling tussen de 'waanzinnige dwaling van het voorbije tijd
perk',1 1 2 dat de 'wereld bouwde op de waan/in van het succes' 1 '3 en zich 'bchage-
lijk neervlijde in de splitsing tussen idee en leven',114 tegenover de 'nieuwe kui
tuur ' , 1 1 5 de 'nieuwe totaliteit' 1 1 6 die gedragen wordt door 'werkelijke gemeen
schap' 1 1 7 Ook ontbrak het met aan een principiële stellmgname 'Lchte revolutie 
komt door een van binnen uit ontkiemende, geleidelijk zich uitbreidende verjonging 
van het cellenweefsel door de gestage vorming van nieuwe echte gcmeenschapscel-
len' 1 , e liet nieuwe echter precies in het spanningsveld kultuur-civilisatie is dit het 
doordenken en verwoorden /elf van de nieuwe wereld wordt door Buber als een 
noodzakelijke faktor ervaren in de strategie daarnaartoe De oorlog heeft de ver
nieuwing niet kunnen bewerken, want ze bleek in zichzelf slecht te zijn en te beho
ren tot de civilisatie De Russische en Duitse revolutie hebben de vernieuwing niet 
kunnen bewerken, omdat het ontbrak aan een adekwaat beeld van de toekomstige 
wereld Het woord is daarom een onontbeerlijke faktor in de vernieuwing liet eerst 
kondigt deze tendens zich aan in 'Was ist zu tun5 ' (1919)119 waarin het nieuwe niet 
zozeer is de gedachtengang, maar de wijze waarop Buber zich als een soort profeet 
richt tot het lezerspubliek tot de 'bcgrip-gebrilden' die mensen indelen in burgers, 
Proletariers, partijgenoten, enz , 20 en tot de 'ingeschakelden' in het systeem van de 
Gesellschaft, de staat, de kerk, de school, de ekonomie, enz Tot dezen richt hij nu 
zijn 'boodschap' 'Middellijke onder middellijken, doorbreek de bolster, doorbreek 
nog die van anderen, wordt onmiddellijk, raak, mens, de mens aan1' 12' Dezelfde 
proklamatonsche tendens nemen we waar in de titel van de serie cahiers die Buber 
wil uitgeven 'Worte an die Zeit' ' " Deze serie presenteert zichzelf op de achterflap 

1 0 9 M Buber, Landauer und die Revolution, in Masken, 14 (1919) 2 8 2 , M Buber, In spater 
Stunde (1920) , in Die Jüdische Bewegung II, о с , 212-214 

1 , 0 Ibid , 288 
, n Ibidem 
1 , 2 M Buber, / ion und die Jugend, in Die Judische Bewegung II, о с , 161 
, , э Ibid. 173 
" 4 Ibid , 174, zie voor hetzelfde M Buber, Cheruth bine Rede über Jugend und Religion, 
in Reden über das Judentum, l-rankfun a Μ , 1923, 213-214, 2 2 9 . en M Buber, Der heilige 
Weg, l-rankfurt a M , 1919, 13 1 4 . 4 7 
n s Ibid , 161 
" 6 Ibidem 
' " Ibidem 
" β M Buber, Die Revolution und wir, а с , 346 
" s M Buber, Was ist zu t u n ' m Frankfurter Zeitung, 2 0 4 1919 
120 Ibidem 
'21 ibidem 
122 M Buber, Worte an die 7eit, brster Heft Grundsatze /weiter Heft Gemeinschaft, Mün

chen, 1919 , zie ook de ondertitel van 'Der heilige Weg' uit 1919 'bin Wort an die Juden' 
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als volgt 'Martin Buber beschouwt de beginnende volkerenrevolutie onder het as-
pekt van hun c'indbetekenis Zo worden de wordende religiositeit van de gemeen 
schap en de opbouw van een nieuwe mensenwereld zichtbaar' 1 2 Э Het nieuwe is 
de bepalende funktie die de schrijver-filosoof wordt toebedacht in het wordingspro
ces van een nieuwe kuituur Niet de boven de mens uit zich voortbewegende 'bewe
gingen', niet de inzet van de individuele mens, maar een duidelijk ontwerp is het 
eerst noodzakelijke in de kulturele omwenteling 
Onderzoeken we echter deze proklamaties van Buber verder op hun inhoudelijk
heid, dan blijkt dat in feite de hoofdrol m het veranderingsproces weer wordt toe
bedeeld aan de menselijke houding, zoals in'Daniel' 'Kaak, mens, de mens aan . 
JIJ en JIJ en J I J 1 ' 1 2 4 roept Buber in 'Was ist zu t u n ' ' In 'Worte an die Zeit' wordt ge
schetst hoe vanuit het princiep van het onmiddellijke kontakt tussen mens en mens 
groepen ontstaan, hoe door het onmiddellijke kontakt tussen deze groepen een ge
meenschap ontstaat, en hoe door het onmiddellijke kontakt tussen deze gemeen
schappen de mensheid wordt geboren Vanuit de individuele houding vernieuwt 
zich aldus trapsgewijze de maatschappij tot een levend organisme Deze principíele 
schets van het eerste cahier - 'Grundsatze' wordt in het tweede cahier gekonfron-
teerd met het beeld van de oude 'Gesellschaft' 'De Gemeinschaft is uitdrukking en 
vormgeving van de oorspronkelijke, de totaliteit van de mens omvattende, van na
ture samenhangende en door verbinding gedragen wil, de Gesellschaft is uitdruk
king en vormgeving van de verdeelde, door het losgemaakte denken verwekte, uit 
de totaliteit losgebroken, op eigen voordeel uitzijnde wil Gemeinschaft is gegroeide 
verbondenheid, innerlijk bijeengehouden door gemeenschappelijk bezit (voorname 
lijk van de bodem), gemeenschappelijke arbeid, gemeenschappelijke zeden, gemeen
schappelijk geloof, Gesellschaft is geordende gescheidenheid, uiterlijk bijeengehou
den door dwang, verdrag, konventie, openbare mening' ' " Het enig inhoudelijk 
nieuwe in deze proklamatonsche geschriften tav 'Daniel' en 'Leistung und Dasein' 
is dat met name in 'Worte an die Zeit' gepoogd wordt zichtbaar te maken hoe van
uit de individuele menselijke houding het grote geheel van een maatschappij ver
nieuwd kan worden Dit nieuwe is het zg foederalistische princiep individuele 
mensen vormen samen groepen die met groter zijn dan de onmiddellijkheid toe
staat, deze groepen vormen samen een gemeenschap die niet groter is dan de onmid
dellijkheid toestaat, deze 'Gemeinwesen' vormen samen tenslotte de mensheid,ook 
weer bijeengehouden door onmiddellijke betrekkingen Op deze wijze wordt zicht
baar maar nog in grondlijnen en abstrakt - hoe vanuit het individuele gedrag een 
organisch socialisme kan worden opgebouwd In 'Pfade m Utopia' zal Buber deze 
grondgedachte verder uitwerken en aan konkrete voorbeelden ontwikkelen 
Ook 'Religion als Gegenwart', een serie van acht lezingen die Buber van 15 januari 
tot 12 maart 1922 wekelijks gehouden heeft in het breide Judische Lehrhaus staat 
in dezelfde tweevoudige wereld Onze tijd, zegt Buber, is 'als een tijd van de rand, 
of wellicht kan men aanschouwelijker zeggen, als een tijd van een diep dal, het diep
ste dal tussen twee oprijzende werelden' , 2 6 Ook in 'Religion als Gegenwart' wordt 
voor de interpretatie van deze situatie de visie zoals in 'Daniel' uiteengezet in ande
re termen doorgetrokken de houding is bepalend voor de tweevoudige wereld De 
ene houding noemt Buber 'ervaren' Dit is de houding die alles op zichzelf betrekt 

123 M Buber, Worte an die Zeit, op de achterflap van de cahiers 
124 M Buber, Was ist zu tun'а с 
1 2 5 M Buber, Worte an die Zeit II. о с , 7-8 
1 2 6 M Buber, Religion als Gegenwart, о с , I, 4 
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en inkadert: 'Ik ervaar altijd een tets, een inhoud, een objekt, iets dat zich in de we
reld der dingen, de innerlijke en uiterlijke dingen, bevindt als een bet'127 De ande
re houding heet nu. de 'betrekking' met het jt/ 'Doordat ons iets tegemoet treedt, 
doordat het ons tegenover wordt, doordat iets ons tegenwoordig wordt, daardoor 
ontstaat tegenwoordigheid, en slechts doordat dit/y tegenwoordig wordt, daardoor 
is er tegenwoordigheid'.1 2 8 Daarvoor is echter nodig dat wij tot dit/i/ 'de/.c unieke, 
de/e eenmalige, onvergelijkbare betrekking hebben' 1 2 9 

Naast dit rechtstreeks doortrekken van 'Daniel' vinden we in 'Religion als Gegen
wart' echter nog een nieuw element waarin de lijn wordt voortgezet van 'Mit einem 
Monist' (1914) Daar wordt gezocht naar een objcktieve fundering van de in de we
reld aanwezig geachte tweevoudighcid. Welnu, ook 'Religion als Gegenwart' stelt er 
zich niet mee tevreden de tweevoudige verhouding tot de wereld en tot God (religi
ositeit en religie) enkel als feit te stellen, het feit ηί dát 'm de mens onmiddellijk 
noodzakelijkerwijze een objekciveringstendcns heerst', ,30 die God in de eigen kring 
trekt en vastlegt in de kaders van tijd-ruimte-oorzakelijkheid Η г wordt gezocht 
naar een fundering voor dit feit De tegenstelling religiositeit-religie wordt gegrond 
in een aan de schepping als zodanig inherente twcevoudigheid. üc beweging naar de 
religiositeit toe is uitdrukking van een aan de schepping als zodanig inherente be
weging naar God toe De beweging naar de religie toe is uitdrukking van een even
eens aan de schepping als zodanig inherente tendens van God weg. Welnu, omdat 
beide tendensen samen de ene scheppingswerkelijkheid konstitueren, geven religio
siteit en religie samen uitdrukking aan dc/e aan de schepping als zodanig inherente 
paradoks 'De geschiedenis van de religie en van de religies (in hun schommeling 
tussen religiositeit en religie) is de geschiedenis van de eeuwige strijd en verzoening 
van het tegen-elkaar-in-bewegen en met-elkaar-verbonden-zijn van beide tenden-

> 1 3 1 

zen 

Met voorgaande kunnen wc in drie hoofdpunten samenvatten. 
1. Bubers interpretatie van de werkelijkheid is vanaf het begin in 1900 tot en met 
'Religion als Gegenwart' (1922) bepaald door een alle werkelijkheid doordringende 
tweevoudigheid Kultur-Zivilisation, Rdigiositat-Religion, Gemeinschaft-Gesell
schaft, Teleologisch-Kausal, Verwirklichung-Orientierung, Dasein-I.eistung, enzo
voort Aan de ene kant de heersende civilisatie, aan de andere kant de nieuwe kui
tuur die te gebeuren staat en waarvoor Buber rücksichtslos kiest 
2. Binnen dit spanningsveld, dat geheel Bubers denken en begripsvorming bepaalt, 
wisselen de hoofdrolspelers die bepalend worden geacht in de strijd tussen de twee 
krachtenvelden. 
Van 1900 tot 1906 zijn het de grote objcktieve 'bewegingen' die de hoofdrol spe
len, de individuele mens heeft zich slechts bij een van beide aan te sluiten. 
Van 1906 tot 1913 staat het menselijk subjekt centraal in zijn tweevoudige aanleg, 
c.q. tweevoudige keuzemogelijkheid (houding) 
Van 1914 tot 1916 draait Buber, gegrepen door de oorlog, de rollen weer om· de 
objcktieve gebeurtenissen worden weer het alles bepalende. 
Vanaf 1916 tot 1922 komt in steeds sterkere mate de individuele mens in zijn twec-

127 lb id. iv ,4 . 
128 Ibid., V, 6. 
129 Ibid., IV. 8. 
130 Ibid., Vili, S. 
Ì3Ì Ibid.. Vili, 10. 
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voudigc keuzemogelijkheid weer centraal te staan - waarbij een speciale rol wordt 
toebedeeld aan de schrijver filosoof als ontwerper van het nieuwe kultuurbeeld 
3 Tenslotte ¿agen we hoe Buber pogingen doet om een fundering te vinden voor de 
door hem allerwege gekonstateerde tweevoudigheid Een eerste poging zien we in 
'Mit einem Monisten' (1914), een tweede in 'Religion als Gegenwart' (1922) 

Vragen we ons nu af hoe deze hele ontwikkeling doorwerkt in 'Ich und Du' 
1 liet spanningsveld Kultur Zivilisation, met zijn hoofdafdelingen Gemeinschaft-
Gesellschaft en Religiosität Religion, vormt het alles bepalende milieu waarin 'Ich 
und Du' geschreven is Zetten we kort op een rij wat 'Ich und Du' hierover zegt 
De moderne mens is de meest zieke mens van alle tijden 'De ziekte van ons tijd
perk gelijkt op die van geen enkel ander tijdperk en behoort tot die van alle tesa 
men' (36 9)ί32 - want hij is in heel zijn bestaan bepaald door het 'biologistische en 
histonosofische denken van onze tijd' (36 10) dat leert dat 'de mens in een onont
koombaar gebeuren is ingespannen waartegen hij zich niet of slechts in zijn ver
beelding kan verzetten' (36 10) Aan al deze deterministische interpretaties 'ligt de 
bezetenheid van de afloop, dwz van een onbeperkte oorzakelijkheid ten grondslag' 
(36 10) Deze wereld laat die moderne mens dan bovendien nog op zijn beloop door 
zich op te sluiten in zijn 'gistende eigenbcwustheid' (41 5) en door deze eigenbe 
wustheid op zijn beurt te verabsoluteren tot religieuze betrekking (42 2) De enige 
uitweg is de omkeer (36 10 11) die naar de nieuwe wereld leidt, de wereld van het 

JIJ 'Wie met heel zijn gekoncentreerd wezen, met zijn opgestane betrekkingskracht 
uitgaat naar het ¡η, verwerft zich de vrijheid' (36 12) De7e jtj wereld biedt uitzicht 
op een 'waarachtig openbaar en persoonlijk leven' (33 13), weg uit de splitsing tus
sen onpersoonlijke inrichtingen en zg persoonlijke gevoelens (33 3 12), weg ook uit 
de tyrannie van staat en ekonomie (35 1-4), naar een Gemeinschaft die, gebouwd 
op de onmiddellijkheid van tk en ji/ en zich ontwikkelend als een organisch cellen-
weefsel, opgewassen is tegen de pretenties van 'het enorme precisieapparaat van de
ze civilisatie' (35 2) Maar de JIJ wereld biedt niet slechts uitzicht op een nieuwe 
samenleving, ZIJ biedt ook uitzicht op een nieuwe religiositeit 'Zij voert je door 
de minzaamheid van haar aankomsten en door de weemoed van haar afscheiden tot 
het JIJ waarin de lijnen van de betrekkingen, de parallelle, elkaar snijden Ze helpt 
je niet in leven te houden (zoals de civilisatie doet), ze helpt je slechts de eeuwig 
heid te vermoeden' (29 3) De jtj wereld trekt je weg uit 'het verstrooide, verzwak 
te, ontaarde, van tegenspraak doortrokken geestesleven dat heden de plaats van de 
geest inneemt' (35 4) 

Zo plaatst 'Ich und Du' zichzelf m het spanningsveld Kultur Zivilisation dat alle ge 
schriften daarvóór ook reeds doordrenkte Jazelfs wij menen dat dit gespleten 
milieu in 'Ich und Du' als zodanig wordt gereflektecrd Want met alleen wordt er 
vanuit 'Ich und Du' voortdurend verwezen naar dit spanningsveld, maar de struk 
tuur zelf vin 'Ich und Du' wordt wezenlijk bepaald door deze tweevoudigheid In 
deel 1 worden eerst het tweevoudige ik (paragraaf 3), de tweevoudige houding (pa 
rag raaf 4 5), de tweevoudige wereld (paragraaf 6 13) en de tweevoudige relatie (pa 
ragraaf 14 22), die alle elementen zijn van het tweevoudige grondwoord tk jtj en 
ik-het, onderzocht en in kontrast met elkaar getekend In deel 2 wordt éen van de 
twee grondwoorden, het grondwoord ik het, tot in zijn laatste vervreemdingsfasen 
ontwikkeld Geschetst wordt hoe een doorgevoerde objektivering een ¿ef-wereld 
kreeert, hoe deze ¿ei-wereld zich tenslotte verzelfstandigt en de mens overheerst, 

132 De getallen tussen haakjes verwijzen naar de paragrafen en alinea's in de vertaling 
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hoe het tk in zich/elf kruipt en zijn innerlijk verabsoluteert en hoe tenslotte ieder 
levend kontakt tussen mens en wereld en tussen de mens en God wordt geblok
keerd door het rationaliserende denken Deel 3 ontwikkelt het ande·· van de twee 
grondwoorden, het grondwoord tk jtj, ten einde toe Geschetst wo л hoc via een 
volgehouden JIJ houding, die uitgroeit tot een volkomen respekt vi or alle werkelijk 
heid, de grond van alle werkelijkheid zich begint te openbaren de grondervaring 
voor een nieuwe kuituur en religiositeit , 3 : l Aldus drukt Bub^r m de kompositie 
van 'Ich und Du' zelf het tweevoudigheidsdenken u i t 1 3 4 

Maar niet alleen de kompositie van het boek, ook tenslotte de begripsvorming bin
nen deze tweevoudige uiteenzetting ademt deze sfeer van tegenstellingen ik-jt] te
genover tk bet, jtj wereld tegenover /jef-wereld, ervaren en gebruiken tegenover in-
bctrekkmg treden, het tk van tk JIJ tegenover het ik van tk bet, Gegenwart tegenover 
Gegenstand, middellijkheid tegenover onmiddellijkheid, enzovoort 
Samenvattend het spanningsveld Kultur Zivilisation is met slechts het milieu waar
binnen 'Ich und Du' /ich geplaatst weet, het weerspiegelt dit milieu ook als zodanig 
in zijn struktuur en begripsvorming 
2 De bepalende faktor in het spanningsveld Kultur-Zivilisation is in 'Ich und Du' 
- evenals in 'Daniel', 'Leistung und Dasein' en 'Religion als Gegenwart' -de mense
lijke houding Reeds m de eerste zm van 'Ich und Du' wordt dit duidelijk uitgespro
ken 'De wereld is de mens op een tweevoudige wijze gegeven volgens zijn tweevou
dige houding' (11) De menselijke houding bepaalt welke van de twee werelden 
zich ontvouwt de jtj wereld of de /jef-wcrcld, de wereld van de Kultur of de wereld 
van de Zivilisation De het houding 'grondt het rijk van het hei Miar het rijk van 
het ¡η heeft een andere grond (nl de μ] zeggende houding van de mens)' (4 2-3) 
Deze gedachte wordt stringent doorgetrokken Dat blijkt vooral daar waar de ver
houding mens-wereld in de vervreemdmgsfasc van de civilisatie raakt Zoals de uit
leg van deel 2 zal laten zien,135 is het in iedere fase de kracht van de omkeer - en de 
omkeer is het wezen van de menselijke houding - die mens en wereld uit de ver
vreemding kan verlossen en op weg kan zetten naar een onvervreemde wereld bn 
ook als we kijken naar de andere weg, de weg van het ;i/, dan zien we dat het de 
houding is die, in de vorm van het volkomen respekt, de beslissende overgang vormt 
naar de ontmoeting met het eeuwige μ] (46 6 7) en, in de vorm van het waarachtige 
gebed, de godsontmoeting behoedt voor haar verval in de religie (61 17) 
Maar met alleen thcorettsch is in 'Ich und Du' de houding de bepalende faktor in 
het spanningsveld Kultur-Zivilisation De tendens van 'Ich und Du' /elf beweegt 
zich op het niveau van de houding geheel in de lijn van 'Was ist zu tun 5 ' , 'Worte an 
die Zeit', Ί·ιη Wort an die Juden und an die Volker' wíl 'Ich und Du' inwerken op 
de houding van de lezer De teneur die 'Ich und Du' doortrekt is, zoals we zullen 
zien,136 niet een vrijblijvend aanwijzen en verduidelijken, maar bewust appelleren 
'In alle ernst van de waarheid, ]tj /onder het kan de mens met leven Maar wie er
mee alleen leeft, is met de mens' (30 7) 
3 Wat betreft de fundering van de tweevoudigheid brengt 'Ich und Du' drie wezen
lijk nieuwe punten 
Ten eerste de tweevoudige wereld, de tweevoudige houding, de tweevoudige rela
tie en het tweevoudige tk worden geplaatst binnen een hen alle omvattend twee 

133 Zie voor een uitvoerige beschrijving de uitleg 
134 Zie voor een uitvoerige beschrijving van de kompositie van de delen de uitleg 
135 7ie de uitleg van deel 2 
ne / ie de inleiding van pag 88-90 
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voudìg verboudtngsgebeel het grondwoord ik μ] en het grondwoord ik het Dit 
nieuwe vinden we direkt al in de tweede regel van 'Ich und Du' Nadat gezegd is, 
dat de tweevoudige houding van de mens bepaalt welke van de twee werelden zich 
ontvouwt, gaat Buber aldus verder 'De houding van de mens is tweevoudig volgens 
het tweevoud van de grondwoorden die hij spreken kan' ( 1 2 ) Dw¿ de houding be
paalt wel welke van de twee werelden zich aktueel ontvouwt, maar dat er twee hou
dingen, twee werelden en twee ikken zijn, dat is gefundeerd in een tweevoudig ge
heel dat als mogelijkheidsvoorwaarde aan de tweevoudige houding, de tweevoudige 
wereld, het tweevoudige ik en de tweevoudige relatie voorafgaat het tweevoud van 
de grondwoorden De houding aktuahseert slechts één van deze twee grondwoor 
den, maar het feit dát er twee van zulke gehelen zijn en geen drie of vier, en het feit 
dat het déze twee grondwoorden zijn en geen andere kombinaties zoals worden
zijn, eindig-oneindig, dát is gefundeerd in het voorgegeven feit van de twee grond
woorden die als twee blauwdrukken ter aktualisatie aan de menselijke houding zijn 
voorgelegd 
Ten tweede deze twee grondwoorden zijn op hun beurt gefundeerd in een twee
voudigheid die aan de totaliteit van de schepping als zodanig inherent is Zoals we 
reeds zagen in 'Religion als Gegenwart' wordt de scheppingswerkelijkheid die God 
en al het geschapene (mens wereld) omvat, door twee tendenzen gekonstitueerd 
een beweging van God weg - dit is de weg van het grondwoord ik bet - en een bewe
ging naar God toe - dit is de weg van het grondwoord ik JIJ - Beide bewegingen sa 
men vormen 'de paradoksie van het oergeheim' (54 5) van de schepping, want 
schepping is 'onbegrijpelijk tegelijk loslaten en bewaren, tegelijk vrijgave en bin 
ding' (54 5) Welnu, de grondwoorden tk JIJ en ik het drukken binnen de ttjd deze 
tijdloze scheppingssamenhang uit en zijn daarin gefundeerd 137 

Ten derde de tweevoudigheid religiositeit religie die in 'Religion als Gegenwart' 
reeds was gezien als uitdrukking van diezelfde scheppmgsparadoks, wordt nu in 
'Ich und Du' de hoogste en meest adekwate uitdrukking van dit tweevoud de 
'hoogste menselijke gestalte, de eigenlijke geestesvorm van de strijd en de verzoe
ning' (61 12) van deze aan de schepping als zodanig inherente tweevoudigheid 13S 

7o zijn zowel de tweevoudigheid Kultur-Zivilisation als de tweevoudigheid Rehgio-
sitat-Religion gefundeerd in een tweevoudigheid die aan de absolute werkelijkheid 
God-schepping als zodanig inherent is, - en daarmee is de tweevoudigheid tevens 
verabsoluteerd 

112 De verhouding mens-wereld en de zich daarin openbarende verhouding van de 
mens tot God 

Reeds in zijn eerste artikel in 1900 'Fin Wort über Nietzsche und die Lebenswerte' 
geeft Buber duidelijk de twee gebieden aan waar zijn denken zich de komende jaren 
op zal koncentreren 'de betrekkingen van de mens tot de wereld' en 'de verhouding 
van de mens tot zichzelf en tot zijn eigen wording' 
In de in datzelfde jaar gehouden voordracht 'Alte und neue Gemeinschaft' gaat 
Buber op beide dementen uitvoeriger in Als de kern van de betrekking tussen mens 
en wereld - die hij laat zien aan de betrekkingen tussen mens en mens - ziet hij 'de 
levende wisselwerking van hele en volkomen geïntegreerde mensen, waarin geven 

1 3 7 Zie voor een uitvoerige analyse het systeem 
13 β Zie voor een uitvoerige analyse het systeem 
1 3 9 M Buber, Ein Wort über Nietzsche und die Lebenswerte, а с , 13 
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een even grote vreugde betekent als nemen, omdat beide dezelfde beweging /ijn, de 
ene keer gezien vanuit de beweger, de andere keer vanuit de bewogene' M 0 Hier 
worden twee belangrijke gezichtspunten binnen de betrekking gesignaleerd· nl. het 
gezichtspunt van de beide polen van de betrekking (de beweger en de bewogene) en 
het element van de betrekking-zèlf (de ene beweging). 

Ook binnen de mens wordt een belangrijk onderscheid ingevoerd, nl. tussen de 
zijnswording van het ik en het aktief-zijn van het ik tov de wereld. De zijnswording 
van het ik wordt vergeleken met een gemeenschap - 'Ook in de afzonderlijke mens 
is er gemeenschap en harmonie van naast elkaar bestaande tegenstellingen"4' - ter
wijl het aktief-zijn van de mens tov de wereld wordt aangeduid als 'het scheppende 
dat nieuwe werelden voortbrengt'142 en als 'de taal van de daad' м э Hier blijkt al 
meteen dat /elfs als het om het ik gaat, het met enkel gaat om het ik sec, maar om 
een ik dat een relatie zoekt met 'nieuwe werelden', met 'de zin van de aarde', " 
met 'het leven van alle grenzen en begrippen verlost' 1 4 5 

In zijn artikel 'Über Jakob Hoehme"4 6 van 1901 en in zijn dissertatie 'Zur Ge
schichte des Individuationsproblcms (Nicolaus von Cues und Jakob Böhme)'1 4 7 

waaraan hij tot 1904 werkt, worden beide tematicken - de relatie en het ik - verder 
ontwikkeld 
Wat betreft de relatie het begin van zijn artikel over Böhme richt terstond de volle 
aandacht op de verhouding tussen mens en wereld. 'Böhmes grondprobleem waar al 
zijn gedachten zich rond bewegen, is de verhouding van de afzonderlijke mens tot 
de wereld. De wereld blijft het raadsel dat op iemand inwerkt, waarop iemand in
werkt, en dat toch eeuwig ver en vreemd is' .1 4 8 Deze wisselwerkingsverhouding 
krijgt er door de bestudering van Cusanus en Böhme een dimensie bij, omdat ze nu 
gezien wordt als de uitdrukking van een metafysische levenswet 'Uit het in elkaar 
grijpen van strijd en liefde ontstaat het leven, waarin de dingen niet in starre afge-
scheidenheid blijven steken, maar ook niet met elkaar versmelten, maar elkaar we
derzijds bepalen'.1 4 9 In zijn proefschrift komt dat nog scherper naar voren 'Alle 
dingen zijn .... door de intiemste en betekenisvolste wisselwerking met elkaar ver
bonden hun zijn berust geheel op hun wisselwerking, slechts daarin zijn ze' 1 s o 

Deze wisselwerkingsverhouding (die het gezichtspunt van de beide polen van de ver
houding vertolkt) beweegt zich echter in het element van de verbondenheid, die het 
gezichtspunt van de verhouding-zelf artikulcert 'Böhme stelt zich niet tevreden met 
de brug (nl. de wederzijdse wisselwerking tussen mens en wereld), en hierin nadert 
hij ons het sterkst Hij verlangt naar een diepere eenheid. Met is niet voldoende dat 
het ik zich met de wereld verenigt Met ik i\ de wereld Dit is echter niet bedoeld in 
de zin van Berkeley, voor wie de wereld een serie affekties van het tk is, ook niet in 
de zin van Fichte, voor wie niet het individu, maar de ikhcxà zonder meer . de 
wereld in zich heeft en uit zich doet voortkomen, maar in de zin van de grote re-

1 4 0 M Buber, Alte und Neue Gemeinschaft, a.c, 1-2. 
141 I b id . 2 
1 4 2 I b . d , l 
1 4 3 I b i d . 2 . 
144 M. Buber, Ein Wort über Nietzsche und die Lebenswerte, а с , 13. 
1 4 5 M. Buber, Alte und Neue Gemeinschaft, a.c , 2 
1 4 6 M Buber, Über Jakob Boehme, in Wiener Rundschau, 5 (1901) nr 12, 251-253 
, 4 ' M Bubcr, Zur Geschichte des Individuationsproblcms (Nicolaus von Cues und Jakob Böh

me), Wien, 1904, handschrift in het Martin Buber Archief te Jerusalem. 
1 4 8 M Buber, Über Jakob Boehme, а с , 251 
1 4 9 Ibid , 252. 
1 5 0 M Buber, Zur Geschichte des Individuationsproblcms, o.e., 33. 
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naissance leer van de mikrokosmos' 1 5 1 Dit citaat maakt in ieder geval duidelijk wat 
deze leer van de mens als mikrokosmos m'et is het gaat niet om een opheffen van 
de relatie door de wereld (Berkeley) of het tk (Fichte) te verabsoluteren Fn ook de 
bedoeling van Buber is duidelijk het gaat hem er om de wissel-u>frfc)M£ die mens en 
wereld verenigt te funderen in de eenheid van ztjn Wat hiertoe de mikrokosmos leer 
bijdraagt legt Buber uit in zijn proefschrift Daar wordt duidelijk dat het individuele 
ζηη niet alleen een moment van strijd en tegenstelling bevat waardoor er wezenlijk 
onderscheid is tussen mens en wereld, maar evenzeer een moment van eenheid, nl 
als de virtuele aanwezigheid bij het zijn van de dingen de 'idee van het al omvat
tend zijn van ieder individu'152 en een aanwezigheid van de dingen m ons 'In de 
mens ligt heel de kreatuur'153 betekent Het is deze zijnsverwevenheid die uitstaat 
precies in hetonderscheiden-zijn (individualiteit) en die de mens in zijn wisselwerkings
verhouding tot de wereld aan het licht brengt Daarom is volgens Buber met de 
mikrokosmosleer dan ook 'meer bedoeld dan een leer die laat zien dat in het indivi
duele wezen slechts dezelfde grondeigenschappen of grondkrachten aanwezig zijn 
als m de kosmos' 1 И Nee, het gaat er om dat tn het onderscheiden zijn zelf van de 
mens reeds het moment van verbondenheid tussen mens en wereld aan het licht 
komt Door zijn individueel zijn is de afzonderlijke mens in staat uit te gaan tot het 
zijn van de dingen en het zijn van de dingen in zich toe te laten 
Dit werpt uiteraard een licht op de tweede tematiek het zijn van de mens en zijn 
aktief zijn ten opzichte van de wereld 
Wat betreft het zijn van de mens in de wording van de mens werken de wezenlijke 
tendenzen van de schepping - strijd en liefde - zich uit De beweging van de strijd 
voert hem tot een steeds persoonlijker individualiteit, de beweging van de liefde 
voert hem tot een volkomen eenheid met al het geschapene Deze dialektiek bepaalt 
de wording van de individuele mens 
Wat betreft het aktief zijn van de mens de twee niveaus van verbondenheid tussen 
mens en wereld - vnsseX-werking en één-zi/w - werken terug op het aktief zijn De 
mens werkt nl op een diep en hem onbewust niveau we 'scheppen de wereld reeds 
door het feit dat we aan onze waarnemingen onbewust de konccntratie en vastheid 
verlenen die de wereld tot een werkelijkheid maken, door het feit dat we ieder 
ogenblik onbewust m ons het existentiaal oordeel tot de dingen spreken dit iç'155 

Daarnaast is er het bewuste niveau waarop we de wereld scheppen door onze krach
ten en door ons ingrijpen 'Zo zijn we niet de slaven van de wereld, maar haar ge
liefden' 156 Ook hier weer blijkt dat het zijn en het handelen van het ik gericht staan 
op de wereld het scheppen van een steeds nieuwe wereld, het boven laten komen 
van een leven waarin de dingen tot hun volkomen verbondenheid ¿ijn gebracht,'57 

tot de volkomenheid van hun verwcrkelijkmgslijn , 5 β 'De werkelijkheid zelf is iede
re dag nieuw, en iedere dag opnieuw biedt ¿ij zich aan onze vormgevende handen 
«„«· iss aan 

Geheel konform zijn filosofische inzichten ziet Buber het in deze jaren als de roe-

151 M Buber, Über Jakob Boehme, ас ,252 253 
1 5 2 M Buber, 7ur Geschichte des Individuationsproblcms, о с , 3 
1 5 3 M Buber, Über Jakob Bochme, а с , 253 
1 5 4 M Buber, 7ur Geschichte des Individuationsproblcms, о с , 3 
1 5 5 Μ Buber, Über J akob Boehme, а с , 2 51 
, 5 β Ibidem 
1 5 7 Ibid , 2 5 1 252 
, 5 Θ M Buber, ¿ur Geschichte des Individuationsproblcms, о с , 21 
1 5 9 M Buber, Über Jakob Boehme, a с , 251 

51 



ping van het jodendom dat het een scheppende houding tegenover de wereld ont 
wikkelt en zo meedoet in de 'grote kultuurbcweging van de huidige mensheid' 1 6 0 

de opbouw van 'op individuele keu/e berustende levensgemeenschappen' ,ei Want 
in de scheppende levenshouding worden 'nieuwe landen' 1 6 2 ontdekt - 'De scheppen
den beleven het unieke -en scheppen het unieke' 1 6 Э -en wordt 'de persoonlijkheid 
uit één stuk' 164 geboren - 'In de scheppenden wordt een diepe vertwijfeling en ver
scheurdheid tot harmonie gebracht' ' 6 5 -

De verhouding tot het absolute, de verhouding mens-wereld en de verhouding van 
de mens tot zichzelf grijpen in deze tijd volkomen in elkaar Dat had Buber niet al
leen bij Nietzsche geleerd - 'De aanbidders van het hiernamaals leerde hij de hoge 
zin van de aarde en van het menselijk lichaam' 166 maar meer nog bij de bestude
ring van Cusanus, Weigel en Böhme Voor Cusanus geldt 'Alles is God ongedeelde 
oorsprong, ontvouwde wereld en veremgingsdoel van alle zijn'.167 Omdat God zich 
in ieder ding geheel maar volgens individuele modifikatie ontvouwt, omvat de mens 
door alle dingen te omvatten God 16e I-n omdat daarin ook precies - m de verbon
denheid met alle dingen - het individu zijn diepste wezen verwerkelijkt, is het eind
doel van de mens God 'leder wezen heeft /ijn verwerkelijkingslijn, God echter is 
het punt waaralle volkomenheidslijnen samenkomen' , 6 9 Is het bij Cusanus nog de 
'ongedeelde oorsprong' die zich ontvouwt in het wercldproces,"0 voor Valentinus 
Weigel wordt God pas tot God door de wereldschepping en de wereldontwik
keling ' " Dit is de idee van de 'wordende God' die Buber bij Weigel en Nietz
sche , 7 2 begroet, maar waartegen hij /ich later, in 'Ich und Du', fel zal afzet
ten (49 5) BIJ Böhme zet deze idee zich door in die zin dat God het wederkerig op 
elkaar betrokken zijn is van alle krachten І 7 Э 'Alle dingen zijn in God 'één lichaam 
in vele ledematen' en door de intiemste en betekenisvolste wisselwerking met elkaar 
verbonden'.'74 Met doel van de mens is om dit 'spel' , 7 5 van liefde en strijd te be
leven als de ontvouwing van zijn individualiteit tot een steeds omvattender verbon
denheid. bn deze verbondenheid is God.'76 'Deze opvatting vindt in een woord van 
Feuerbach zijn bevestiging en voltooiing. ' De mens-voor-zich is mens (in de ge
wone zin), de mens-met-mens - de eenheid van ik en jt/ - is God' beuerbach wil de 
eenheid waarvan hij spreekt op de 'realiteit van het onderscheid tussen ik en ¡η' 
gegrond zien Wij staan echter heden dichterbij Böhme dan bij de leer van l-euer-

, e o M Buber, Von judischer Kunst (1901) , in Die Judische Bewegung I, о с , 65 
1 6 1 M Buber, Gegenwartsfrage, in Die Welt, V ( 1 9 0 1 ) nr 6, 5 
1 6 2 M Buber, Jüdische Renaissance, in Die Jüdische Bewegung I, o.e., 10-11 
1 . 3 M Buber, Die Schaffenden, das Volk und die Bewegung (1902) , in Die Judische Bewe

gung I, о с , 6 8 . 
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1 6 5 M Buber, Die Schaffenden, das Volk und die Bewegung, а с , 73 
1 6 6 M Buber, Ein Wort über Nietzsche und die Lebenswerte, а с , 13 
1 6 7 M. Buber, Zur Geschichte des Individuationsproblems, о с , 13 
, 6 β Ibid , 16 
1 6 9 Ibid, 21 
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1 7 5 Ibid., 2 5 1 . 
, 7 β Ibid.. 2 5 2 . 

52 



bach' '7 7 bn hiermee plaatst Buber zichzelf uitdrukkelijk in de lijn Cusanus 
Weigel Böhme De kern van dit alles lijkt ons deze de mens brengt door zijn ver 
houding tot God zowel de verhouding tot de wereld als de verhouding tot zichzelf -
en beide in eenheid - tot voltooiing God is die alverbondenheid waarmee het tk zich 
wezenlijk ver-één-igt door zich te verbinden met alle wezens 
In deze jaren ontdekt Buber precies deze levensnabije religiositeit ook in het Chas 
sidisme In 1903 zegt hij in 'Renaissance und Bewegung'"8 van dit Chassidismc 
'De chassidische levensbeschouwing is een even krachtige als gevoelsvolle mys
tiek, die het hiernamaals volkomen in her hier-en nu opneemt en dit daardoor ge
vormd laat worden, zoals het lichaam door de ziel gevormd wordt' '7 9 In dit laatste 
horen we duidelijk Böhme doorklinken De mens van zijn kant geeft aan deze een
heid gestalte door deel te nemen aan de schepping 'Het scheppen duurt eeuwig, de 
schepping duurt heden en altijd voort, en de mens neemt aan de schepping deel in 
macht en liefde' ' e o Of zoals hij het in datzelfde jaar in zijn voorwoord op de 
'Juedische Kucnstler'161 zegt 'De schoonheid is een uitstroming Gods, het schou 
wen een vereniging met God' 1 М 

Waarschijnlijk mede vanwege het feit dat de verhouding tot het absolute in laatste 
instantie een verregaande verzelfstandiging van het relatie moment te zien geeft, 
gaat nu ook gaandeweg in de verhouding tot de wereld de relatie-zelf zich sterker 
verzelfstandigen 7.0 zegt Buber reeds in het zojuist genoemde voorwoord van 1903 
over het oerjodendom 'Nooit zien we daar een trouw zich toewenden tot een ob 
jekt, nooit de verdieping vol overgave in het donkere groeien van een wezen, nooit 
het naamloze verstaan van iets unieks en onvergelijkbaars Alles blijft betrekking, de 
substanties worden met aanschouwelijk, aanschouwelijk wordt slechts de betrek
king, niets wordt op zichzelf, alles wordt in betrekking gezien Zijn wereld is een 
betrekkingswereld' , в э Rn het is als betrekkingsmens dat Buber de joden oproept 
de natuur en de kunst (de wereld zijde in de relatie) te integreren in zijn aangeboren 
betrekkingsleven en niet te vervallen in de ziekte van onze tijd 'wiens wezen het 
schijnt te zijn overal de substantie te ontbinden en om te zetten in zielewaar
den' , e 4 

In 1906 herhaalt Buber in 'Die Geschichten des Rabbi Nachman' deze karaktens 
tiek van het jodendom 'Tegenover de Objekten die van het subjekt onafhankelijk 
zijn oneindig vreemd, slechts begrijpend tegenover de objektcn die aan de funktie 
van het subjekt onderworpen zijn (dwz in onmiddellijke relatie met het i¿ worden 
verstaan) existeert de jood niet in de substantie maar in de relatie en zo ook 
verloopt zijn leven slechts in de betrekking, met m de wezens' , e 6 h η pas binnen die 
betrekking njst 'het zelf-zijn van de zich voltooiende ziel' 1 8 8 op uit 'de laatste ver
twijfeling' , e 7 Dat precies ook had hij m 1904 in zijn vriend Gustav Landauer ge-

1 7 7 Ibidem 
1 7 8 M Buber, Renaissance und Bewegung, in Die Judische Bewegung I, о с , 95-108 
1 7 9 Ibid 97 
, β 0 Ib id, 98 
1 8 1 Juedische Kuenstler, hrsg von Martin Buber, Berlin, 1903 
, n Ibid, 11 
1 8 3 Ibid, 8 9 
' 8« Ibid , 12 
1 8 5 M Buber, Die Geschichten des Rabbi Nachman, о с , 6 
1 8 6 Ibid , 14 
1 8 7 Ibid, 8 



prezen 'het inzicht dat alle ware werken in de diepste twijfel wortelt, alle echte 
scheppen op de radikaalste negatie berust, alle zuivere wereldbeaming uit de laat
ste vertwijfeling voortkomt"™ - waarin wc duidelijk de dialektiek tussen strijd en 
liefde horen doorklinken. Maar - en daar komt het primaat van de relatie-zelf naar 
voren - 'Landauers hoogste meesterschap is zijn fijne, geheimzinnig klankvollc wij
ze waarop hij het tot-elkaar en іп-еікааг лп twee mensen beschrijft'.189 

Centraal staat de relatie als relatie in het 'Gleitwort zur Sammlung sozialpsycho
logischer Monographien',1 9 0 waarvan hij van 1906 tot 1912 rcdakteur is en waarin 
veertig sociaalpsychologische studies zullen verschijnen. In dat begeleidend woord 
introduceert Buber de formule van de serie 'Het probleem waardoor de serie wordt 
beheerst is het probleem van het tussenmenselijke. Haar materiele gebied is het sa
menleven van mensen in al zijn vormen, strukturen en akties De beschouwingswijze 
die daarin doorwerkt is de sociaalpsychologische beschouwingswijze, liet tussen
menselijke is datgene wat tussen mensen gebeurt, waaraan ze als aan een onpersoon
lijk proces deelnemen en wat de individuele mens wel als zijn doen en ondergaan be
leeft, maar wat hij daartoe niet zonder meer rekenen mag. Het kan slechts worden 
begrepen en geanalyseerd als de synthese van de aktiviteit en de passiviteit van twee 
of meer mensen die aan elkaar tot tegenstelling en verzoening komen. Twee of meer 
mensen leven met elkaar dwz. ze staan tot elkaar m wederkerige betrekking, in wis
selwerking. ledere wederkerige betrekking, wisselwerking van twee of meer mensen 
kan sociëteit of maatschappij genoemd worden De funktie van de sociëteit is het 
sociale of beter gezegd het tussenmenselijke'.191 Allereerst zien we hier weer die
zelfde onderscheiding binnen de relatie-zelf: van de ene kant vormen van samen
leven die zich opbouwen uit de wisselwerking van twee polen, het wederkerige be-
trekkmgsproces van tegenstelling en verzoening - opnieuw die dialektiek van strijd 
en liefde • en van de andere kant het daaraan transcendente onpersoonlijke proces 
dat zich doorheen die vormen tussen mensen afspeelt, dat hun wederzijdse aktivi
teit en passiviteit als de synthese ervan te boven gaat en waarvan de wisselwerking 
slechts een funktie is Duidelijk staat hier het gezichtspunt van de relatie-zelf cen
traal. fc,η evenals in 'Die Geschichten des Rabbi Nachman' wordt vanuit die relatie-
zelf de zelfstandigheid van het tk geviseerd: want het 'probleem van het tussenmen
selijke gaat niet achter het feit van de individuatie terug, het maakt dit feit zelfs 
niet problematisch, het neemt de individuatie op en fundeert zich op haar' 1 9 ? De 
funktie van de individuele wisselwerking is het tussenmenselijke waar de subjek-
tieve belevingen van twee of meer mensen tot synthese komen, aktualiseren zij met 
elkaar het sociaalpsychologische clement, 'betrekking, wisselwerking en gemeen
schap is precies het tussenmenselijke' 1 9 : l 

Ook in 'Die Legende des Baalschem' tenslotte in 1908 vinden we deze verzelfstan
diging van de relatie-zelf in de verhouding tussen mens en wereld: 'De liefde. . is 
in waarheid tussen de schepselen' , 9 4 en de taal is van dit Zwischen de inkarnatic 
'De taal was voor de joodse mystiek altijd een wonderlijke en huiveringwekkende 

, β β M. Buber, Gustav Landauer, in: Die Zeit 3 9 ( 1 9 0 4 ) 1 2 7 
1 β» Ibid , 128. 
1 9 0 M. Buber, Gleitwort zur Sammlung, in- Die Gesellschaft, о с , Band I, V-XIV, zie voor een 
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zaak Met woord is een afgrond waardoor de sprekende gaat 'Men moet de woor
den spreken als waren de hemelen in hen geopend l· η als was het met zo dat JIJ het 
woord m de mond nam, maar als ging je in het woord binnen' 1 9 5 Aan dit Zwischen 
bouwen de polen van de relatie nauwelijks bewust mee, het gaat het beste onge
merkt en argeloos, want 'het eigenlijke dat tussen de mensen gebeurt, gebeurt niet 
door hun (bewuste) omgang, maar door een schijnbaar eenzaam, schijnbaar onbe
kommerd, schijnbaar breukeloos doen uit zichzelf 1 9 e Toch berooft het de we¿ens 
niet van hun individualiteit 'bmg en eenmalig is het zijnde, want met zijn unici
teit is het onuitroeibaar in het hart van de alhcid ingegnft' , 9 7 

Omdat deze beklemtoning van het verhoudingsmoment in de verhouding tussen 
mens en wereld zijn onmiddellijke vertaling vindt in de verhouding van de mens tot 
het absolute, biedt de verwoording van deze verhouding geen nieuws tav de vorige 
fase Vooral in de twee chassidische geschriften 'Die Geschichten des Rabbi Nach-
man' (1906) en 'Die Legende des Baalschem' (1908) vinden we de verhouding van 
de mens tot God verwoord In 'Die Legende des Baalschem' zegt Buber van de 
mythos (de volkomen wederzijdse doordringing van het menselijke en het goddelij
ke) 'In de zuivere mythos is geen verscheidenheid van wezens Ze kent wel de veel
heid, maar niet de tweeheid Ook de heros staat slechts op een ander niveau dan 
God, niet tegenover hem ze zijn met htt tk en het jt/',98 Het is van belang te be
nadrukken dat ze noch het ik noch het/y zijn (er is dus geen sprake van (¿-gerichte 
mystiek, maar enkel van de eenheid van de wederzijdse doordringing van beiden) 
bn deze wederzijdse doordringing vindt zijn onmiddellijke uitdrukking binnen de 
schepping, want de boven geciteerde zin 'De liefde is tussen de schepselen' gaat 
aldus verder 'dwz ze is God'199 'De liefde tot de levenden is de liefde tot God'200 

immers, 'God, zo leert de Baalschem, is het wezen van ieder ding Wie, niet verblind 
door de schijn, in het wezen van de dingen schouwt, die schouwt God liet is de 
mens op iedere plaats en ieder tijdstip gegeven zich met God te verenigen' 201 Door 
alle dingen in de liefde te bevrijden tot de verbondenheid van het Zwischen bevrij
den we ze tot wat ze wezenlijk zijn God Op deze wijze is m wezen de wereld opge
nomen in een ekstatisch 'Zwischen aller Zwischen' Dat is de chassidische hitlaha-
woct 'De wereld is met meer haar plaats zij is de plaats van de wereld' 2C2 De we
reld wordt precies op het moment dat de mens haar met zichzelf verbindt in liefde, 
getransformeerd en opgenomen in het element van de relatie en dat is God Het
zelfde gebeurt met het tk De hitlahawoct 'verwijdt de ziel tot het al'203 en 'de zich 
voltooiende ziel mondt uit in het absolute' 2a4 Vandaaruit kan Buber dan ook zeg
gen 'Nooit heeft een leer het vinden van God met zulk een kracht en zulk een 
reinheid op het zelfzijn gebouwd',205 terwijl tegelijkertijd geldt dat God en mens 
hier niet meer tegenover elkaar staan in tweeheid, 'ze zijn niet het ik en het/i / ' ,2 0 ' 
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want ik zijn is volkomen m-rclatic ¿ijn en God / i jn is de volkomenheid van de rcla 
tie 

Vanaf 1909 gaat nu m de verhouding mens wereld scherper de vraag naar de identi 
teit van het tk gesteld worden Wd was voortdurend bij de beklemtoning van het 
relatie moment ook de ontwikkeling van het ik meeverwoord, maar om zo te /eg
gen vanuit het gezichtspunt van dit relatie-moment en met vanuit het gezichtspunt 
van het ik ¿elf Dit7tlfde geldt voor het handelen van het ik Vooral binnen de 
chassidische geschriften was voortdurend de waarde en de noodzaak van de daad 
verwoord, met name de kawwana (de op het doel van de verlossing gerichte daad) 
207 en de awoda (de dienst aan de gemeenschap) 2oe zijn twee wezenlijke katego-
rieen voor het chassidismc Maar zij werden tot nu toe gerelateerd aan hun voltooi
ing in de hitlahawoet, de volkomen versmelting van het tk en hety¡; Ι η zo was ook 
de daadmens Boeddha m 1907 primair getekend als mythos (wederzijdse door 
dringing van God en mens) als een 'groot oerwoord' 2 0 9 dat was 'gegroeid uit het o 
genblik, uit de eeuwigheid'3 1 0 en precies /o als de tot vervulling gekomen daad, 
die precies ook daarom met 'te leren en niet te onderwijzen is ' 2 " doch enkel vol 
trekbaar in het eigen leven,212 'de Parthenogenese van de /iel ' 2 1 3 

In de 'Lkstatischc Konfessionen'2'4 echter in 1909 komt de vraag naar het ik m de 
verhouding mens-wereld we/enlijk anders te liggen ze gaat gesteld worden vanuit 
het gezichtspunt van het ik zelf Wanneer de eenheid van de wereld is ervaren en 
wanneer onder de veelvoudige gevoelens de eenheid van het ik is ondervonden, wor 
den mens en wereld een 'Nu zijn wereld en tk aaneengesloten' z , b liet tk is in deze 
eenheid van mens en wereld de 'volkomen eengewordene' 2 1 6 Dit is allemaal niets 
nieuws Het nieuwe ligt in de volgende wending uit deze eenheid van het eengewor 
den ik met de ééngeworden wereld groeit het verlangen te beseffen wat 'zuiver uit 
het tk voortkomt, in naakte eigenheid'217 liet ik wil in de cenheidsbeleving het ei
gen zelfzijn kennen bn dat kan ook, want 'de ziel die daarin (in de vereniging van 
mens en wereld) is, staat in zichzelf, heeft /ich/elf, beleeft zichzelf 2 1 β I n daarom 
kan het tk zijn eigen zelf zijn beseffen 'Niet omdat ze /ich geheel aan een ding in de 
wereld heeft overgegeven, beiceli ze /ich^elf als eenheid, maar omdat ze zich volko
men m zichzelf heeft verzonken, geheel op haar grond gedoken is' ^ 9 Ι η het tk gaat 
vandaaruit een ander aspekt van de verhouding beseften de ekstatische eenheid van 
mens en wereld 'is de eenheid van het tk' 2 2 0 Dit eengeworden tk weet zich onbe
grensd met begrensd door het andere, want ze n de eenheid van mens en wereld 
'Hij heeft het andere, de andere mede in zich, in zijn eenheid als wereld'22* · maar 
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ook niet begrensd door zichzelf 'De onbegrensde spreekt niet uit zich, niet in zich, 
omdat ook in hem geen grenzen zijn geen veelheid, geen tweeheid, geen ik en ¡i) 
meer' " 2 Vanuit deze eenheid van het ik komt nu ook het handelen van het ik in 
een ander licht te staan De eenheid van het tk kan zich niet inhouden, ze wil ge 
tuigen, ze breekt uit in woorden, beelden en klanken, 'want het woord brandt in 
hem' 2 " hn ze wil dóen de doorleefde eenheid wil worden ingedaan in de daad 
van het eigen leven, inwerken in zijn werken 22< 

In het Taoïsme - in 1909 schrijft Buber 'Reden und Gleichnisse des Tschuang-Tse' 
225 - ziet Buber deze visie verwerkelijkt Daar vindt hij het waarachtige, uit zich
zelf vervulde leven226 - 'deze mensenziel die zich in zichzelf vervult'227 -dat zich 
uitdrukt in het ware handelen, het 'metdoen' 2 2 β - 'Hij grijpt niet in maar behoedt 
en ontvouwt wat worden wil' 2 2 9 

Bij uitstek echter ziet Buber ook deze ik beleving aanwezig in het jodendom De 
jood wordt van buitenaf en van binnenuit gekonfronteerd met gespletenheid Van 
buitenaf 'Wij weten, dat het moment waarin WIJ leven groot en zwaar is, dat het 
een van die momenten is waarin dood en geboorte, neergang en opgang, einde en 
begin, vertwijfeling en hoop dicht bij elkaar wonen, ja in elkaar grijpen, in elkaar 
verstrengeld zijn' 2 3 0 Fn van binnenuit 'Zijn innerlijk is als een volheid van tegen
spraken gegeven die hij wil oplossen', hij kent 'de Galuthvorm van de innerlijke ge
spletenheid' 23i In zijn 'Reden über da.. Judentum' die hij vanaf 1909 voor Bar 
Kochba, een joodse studentenvereniging in Praag, hield, zoekt Buber een antwoord 
op deze gespletenheid Als principiële oplossing stelt hij 'dat iedere ziel uit haar 
tweeheid tot eenheid komt, dat iedere ziel één wordt in zichzclF 232 Hetzelfde 
stelt hij in een artikel in 1910 - 'Der Sinn des Judentums'233 'Ln dit is het waar
op het, naar het mij toeschijnt, voor ons allen aankomt uit de tweeheid van ons in
nerlijk leven, uit ons in tweeen gespleten zijn, tot eenheid te komen'234 bn dat 
kan alleen door zelfbezinning 'Daar schouwen we in ons zelf binnen, daar herken 
nen we onszelf en daar begrijpen we onszelf,235 daar komen we tot 'innerlijke 
verzoening' 236 Uit deze eenheid van het ik komt de daad, de verwerkelijking 
voort l:31 Samenvattend ziet Buber de vernieuwing van het jodendom zich voltrek 
ken in de 'steeds volkomencr verwerkelijking van drie onderling samenhangende 
ideeën de idee van de eenheid, de idee van de daad en de idee van de toekomst' 2 3 β 

Met de verschuiving naar het gezichtspunt van het ik in de verhouding mens-wereld 
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verandert ook het zicht op het goddelijke In de 'b.kstatische Konfessionen' (1909) 
wordt de verschuiving in één zin zichtbaar 'ik beleven is God-beleven' 239 I'.n deze 
beleving is zozeer vanuit het tk voltrokken dat /e op geen enkele wijze bemiddeld 
kan worden 'Die ekstase staat buiten het gemeenschappelijk beleven, ze staat bui
ten de taal' 240 

In deze kontekst moet Bubers uitspraak op de 'brster Deutscher Soziologcntag'van 
19-20 oktober 1910 worden verstaan 24' Van de mystiek zegt hij daar 'Ik geloof 
dat de mystiek als religieus sohpsisme aangeduid mag worden Ze is van de ene kant 
weliswaar de meest absolute verwerkelijking van de religiositeit, verstaan als de ty
pische zelfwaarneming en die intieme zelfverheffing die een 'apperceptie van (¡od', 
de vestiging van een persoonlijke verhouding tot een als God ervaren ziele-inhoud, 
mogelijk maakt Ze schijnt me echter anderzijds zeer ver verwijderd te zijn van de 
religie als een op de religiositeit gefundeerd sociologisch geheel liet komt mij voor 
dat de mystiek veeleer alle gemeenschap negeert en wel hierom omdat er voor 
haar slechts één reële betrekking is, de betrekking van de individuele mens tot 
God' 242 Ook binnen zijn interpretatie van het jodendom wordt het godsbeeld nu 
getekend vanuit het tk In 'Der Sinn des Judentums' van 1910 heet het de aarts
vaders gaven zich, om zich van hun gespletenheid te bevrijden, over aan God, 'zo 
willen wij ons van die gespletenheid bevrijden, met door overgave aan een God -
want heden hebben we geen God maar door overgave aan ons eigenste, intiemste 
wezen, aan de eenheid m ons, die /o sterk, zo vast, zo één en enig is als de ene en 
enige God die de Jood toentertijd uit zijn eenheid buiten zich/elf geplaatst heeft 
en aan de hemel van zijn bestaan heeft verheven' 243 I-n in zijn tweede 'Rede über 
das Judentum' 'Deze God zelf was uit het streven naar eenheid voortgekomen, uit 
een donker hartstochtelijk streven naar eenheid Mij was niet uit de natuur, maar uit 
het subjekt ontsloten' 244 In de één-wording van de mens voltrekt zich de één
wording van God 'Doordat iedere ziel uit haar tweeheid tot eenheid komt, doordat 
iedere ziel één wordt in zich, daardoor wordt God één in zich' 245 |>η dat is dan 
ook het religieuze handelen bij uitstek 'zichzelf uit zijn innerlijke gespletenheid 
in een absolute eenheid te redden en te verheffen'.246 om vandaaruit 'heel te zijn, 
ten allen tijde en m alle dingen, en zijn godsgevoel te verwerkelijken' 2 4 ' Alleen 
vanuit de eéngewordene kan en moet zich de verlossing van de wereld voltrekken 
Daarmee wordt de verlossing van God (de vereniging van God met zijn Schcchina) 
voltrokken,248 want 'de ztcl van de dader alleen bepaalt het wezen van de 
daad' 249 

Zoals m de vorige fasen juist in de verhouding tot het absolute het relatie-moment 
werd verabsoluteerd, zo zien we nu in de verhouding tot het absolute het tk-tno-
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ment zich verabsoluteren. Maar het is van wezenlijk belang te blijven zien dat in 
beide gevallen de verabsolutering van een moment plaats vindt binnen de verhou
ding mens-wereld én dat de/e verabsolutering niet in zichzelf opsluit maar in het 
handelen weer uitstroomt in die verhouding mens-wereld waarbinnen ze geboren 
werd. De sterke eenheidsbeleving van het tk is dan ook eigenlijk een vermenging 
van twee momenten binnen de ene relatie: de eenheid van het tk dat een geheel ei
gen integratieproces is en de eenheid van de relatie-zelf, de wederzijdse doordrin
ging van mens en wereld, c.q. van God en mens. Pas in 'Ich und Du' zal Buber beide 
momenten duidelijker onderscheiden en organisch met elkaar verbinden. Daar on
derscheidt hij enerzijds het 'éénworden van de ziel' (50.8) en 'dat is niet iets dat 
'tussen de mens en God, maar iets dat ín de mens gebeurt' (50.8). Anderzijds is daar 
'de ondoorgrondelijke aard van de betrekkingsakt zelf (50.9) dat is· 'de vervoeren
de dynamiek van de betrekking' (50.10). Beide momenten die nu nog door de ver
hevigde vraag naar het tk door elkaar heen lopen - 'De mystiek vermengt ze soms m 
haar spreken, ook ik heb bet eens gedaan' (50.7) - worden in 'Ich und Du' organisch 
met elkaar verbonden. Het éénworden van de mens is daar het eindpunt van een 
lang leven in de betrekkingen met de wezens in de wereld en als zodanig het nood
zakelijke overgangsmoment naar de betrekking met God. De volkomen integratie 
van het ik, die zich uit in het volkomen respekt voor de wereld, is de eerste stap in 
de richting van de Godsontmoeting. 

Lag in de jaren 1909 tot 1911 het hoofdaccent op het ζηη van het ik (zijn zijnseen-
heid) waaruit de daad voortvloeit en de wereld tegemoet wordt getreden, nu ver
schuift het hoofdaccent naar de daad waaruit het zijn van het ik wordt geboren en 
de wereld een gezicht krijgt. Deze aksentverschuiving zien we zich voltrekken in 
'Daniel' (1913), waarvan de ondertitel betekenisvol luidt- 'Von der Verwirklichung'. 
Het boek verkent in vijf gesprekken de betekenis van de menselijke daad binnen de 
verhouding mens-wereld. 
Het eerste gesprek - 'Von der Richtung' - beschrijft de binnenkant van het hande
len hoe de houding van de mens een wereld kiest en te voorschijn roept. 2 5 0 Met de 
richting 'roept de mens de werkelijkheid op en bant haar - bant haar om zijn rich
ting: zodat de werkelijkheid zich niet ordent, maar zich openbaart en zich over
geeft'. ™ 
Het tweede gesprek - 'Von der Wirklichkeit' - laat zien dat alleen een volstrekt on
baatzuchtige houding 2 5 2 tegenover de wereld - de verwerkelijking - haar doet ver
schijnen als 'werkelijk'.253 Dan ook alleen is de mens zelf 'werkelijk'. 
In het derde gesprek - 'Von dem Sinn' - wordt de menselijke houding van buiten af 
gekonfronteerd met zin én onzin, met positiviteit én negativitcit, met de 'duizend
voudige, proteische dubbelheid van het heldere ene en het duistere andere, met de 
eeuwige afgrond daartussen'.25< Wie echter ondanks alles belangeloos de werkelijk
heid op zich in laat werken, zal steeds opnieuw ervaren hoe deze zichzelf op unieke 
wijze uitlegt en haar zin openbaart.255 

In het vierde gesprek - 'Von der Polarität' - wordt de houding van binnen uit gekon
fronteerd met 'de polariteit die de mens in zichzelf ontdekt',256 met zijn 'macht en 

250 M Buber, Daniel - Von der Verwirklichung, Leipzig, 1913, 20-21. 
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onmacht, vrijheid en afhankelijkheid, vereniging en verlatenheid, schuld en reinheid, 
vorm en gestaltcloosheid' ï s ' Ook deze dualiteit moet de mens aan zichzelf laten 
gebeuren en in de intimiteit van ¿ijn hart tot eenheid laten worden 2Se 

In het vijfde gesprek - 'Von der binheit' - wordt beschreven hoe in de doorleving 
van de dualiteit in de mens 7clf - die de dualiteit is van leven en dood 259 - en in de 
doorleving van de dualiteit m de wereld het tk wordt geboren 260 Ί τ bestaat waar
achtig geen ander ik dan het ik van een spanning het ik waarin deze spanning zich 
tot eenheid vormt (¡een pool, geen kracht, geen ding - enkel polariteit, enkel 
stroom, enkel verbinding kan tk worden' 261 Het boek 'Daniel' verkent aldus de be
tekenis van de menselijke houding binnen de verhouding mens-wereld en beschrijft 
hoe vanuit dit menselijk gedrag het tk wordt geboren - en de wereld een gezicht 
krijgt 
Ook de/c aksentverschuivmg in de verhouding mens-wereld vindt Buber weer terug 
in het jodendom Met name /icn we dat in zijn tweede serie 'Reden über das Juden
tum' die hij in de jaren 1912-1914 hield Zoals we zagen beschrijft Buber in 'Der 
Geist des Orients und das Judentum'262 de oosterling als motorisch hij neemt waar 
in de uitgaande beweging van de daad Лап de/e uit zichzelf bewegende mens doet 
de wereld zich voor als 'oneindige beweging die door hemzelf (de mens) heen
gaat' 2 в э 'HIJ beschouwt de wereld als iets dat aan hem gebeurt' ?" Daardoor ook 
ervaart hij 'dat de oorspronkelijk bedoelde eenheid gespleten is' 2 6 5 De Jood nu is 
de motorische mens bij uitstek 'zijn wezenlijke beleven is in zijn doen', 2 6 6 'voor de 
jood is de wereld in de daad' 2 6 7 Maar het meest typische voor hem is en daardoor 
onderscheidt hij zich ook van alle andere oosterlingen - dat hij de gebrokenheid niet 
objekticf buiten zich houdt, 'maar haar intiem in zichzelf beleeft als de gespleten
heid van het eigen tk' 2 6 e Daardoor heeft de jood ook een dieper antwoord gevon
den op de mens en wereld omvattende 'bntzweiung' ni de 'Entscheidung' 'Ent
scheidung' is onvertaalbaar, omdat het in zijn dubbelzinnigheid zowel de diepte-
daad van de beslissing betekent als de één-makende handeling, het uit de tweeheid 
halen De 'entscheidende' daad heeft een wcreld-één-makende funktic - 'm de l'nt-
scheidung entscheidet /ich de entzweite wereld tot eenheid'269 - en een i¿-één-ma-
kende funktie - 'Entscheidung, dwz het één-worden van de ziel'270 - We zien dus 
hoe de eenheid van het zelf en de eenheid van de wereld geviseerd worden vanuit 
het gezichtspunt van de daad de Entscheidung 
Dezelfde gedachte over de tot de eenheid gekomen daad treffen we aan in het op-
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stel 'Der Altar'271 uit 1914 waarin Buber een meditatie houdt over het altaardrie
luik van Mattias Grunewald In de verrezen Christus op dit altaardrieluik ziet Buber 
'de mens die zich tot het tk van de wereld voltooit Dat is de mens die de wereld 
omvat en aan haar veelvoudigheid met veelvoudig wordt, maar veeleer uit kracht 
van zijn wereldomvatten zelf één geworden is, een één-doende' 2 7 г en deze 'enige 
vormt de wereld tot de eenheid' 2 7 3 

Deze verschuiving binnen de verhouding mens wereld naar het gezichtspunt van de 
menselijke daad, de verwerkelijking, impliceert een belangrijke verschuiving in de 
beleving van het absolute Het absolute wordt nu niet meer geviseerd m het éénwor
dingsproces vanuit het tk, maar vanuit het eindpunt van de daad Van nu af aan 
moet God verwerkelijkt worden 
Scherp verwoordt Buber dit in 'Daniel' (1913) 'God wil verwerkelijkt worden, en 
alle werkelijkheid is Gods werkelijkheid, en er is geen werkelijkheid dan door de 
mens, die zichzelf en alle zijn verwerkelijkt'. *74 Daarmee is God verschoven naar 
de andere pool in de verhouding buiten het tk, in de dingen 'Niet boven de din 
gen, met om de dingen, niet tussen de dingen - in ieder ding, in de beleving van ie
der ding opent zich de poort van het ene, wanneer je de toverkracht meeneemt die 
haar ontsluit de volkomenheid van je richting' 275 Daar, in het volkomen tot zich 
door laten dringen van de wereld word ι de mens 'het mysterie van het werkelij
ke' 2 7 6 gewaar, kijkt hij in 'een spiegel waarin de tekenen van het oerwezen ver 
schijnen',277 verneemt hij 'een signum van de Eeuwige' 2 7 β Op deze wijze houdt 
de verwerkelijking de mens 'eeuwig in kontakt met het nieuwe, eeuwig in kontakt 
met het uiterste, eeuwig m kontakt met God mag ik wel zeggen, omdat God zich 
immers tegenover de mens niet anders verwerkelijken kan dan als de intiemste te
genwoordigheid van een beleving (d ι van een belangeloos verwerkelijken) en voor 
hem derhalve niet de gelijke, maar eeuwig de nieuwe, de uiterste, God van de bele
ving is De oriëntering echter, die de schijn oproept van alomvattendheid, is in feite 
volkomen godloos, ook die van de theoloog die zijn God in-stelt in de kausahteit, 
een hulpformule van de oriëntering' 279 God wil verwerkelijkt worden In de Chris
tus van Mattias Grunewald ziet Buber ook op het niveau van de Godsverhouding 
een perfekte uitdrukking van deze idee 'Hij bemint de wereld naar het absolute toe, 
hij draagt de wereld tot haar zelf omhoog Hij, de enige, vormt de wereld tot haar 
eenheid' 2 β 0 

Ook in zijn interpretatie van het jodendom wordt God nu weer buiten de mens ge
plaatst als te verwerkelijken Vooral in zijn vijfde Rede über das Judentum - 'Judi
sche Religiosität' (1912 - \914)2βί - wordt deze gedachte uitvoerig ontwikkeld In 
de akt van de Entscheidung voltrekt zich 'de verwerkelijking van de goddelijke vrij
heid en absoluutheid op aarde',2'2 ja, de akt van de Entscheidung 'is de verwerke-

2 7 1 M Buber, Der Altar, in breignisse und Begegnungen, о с , 13-21 
272 Ibid , 20 
2 7 3 Ibidem 
2 7 4 M Buber, Daniel, о с , 79 
2 7 5 Ibid, 15 
2 7 6 Ibid, 17 
2 7 7 I b i d , 72, 84 
2 7 B Ibid , 77 
2 7 9 Ibid , 72 73 
2 8 0 M Buber, Der Altar, а с . 20 21 
2 8 1 M Buber, Judische Religiosität, in Vom Geist des Judentums, о с , 49-74 
2 8 2 Ibid , 52 
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lijking van God door de mens' . 2 8 3 Die verleent aan de menselijke daad een absolute 
waarde, want zij 'mondt uit in het oneindige . . In de absoluutheid van zijn daad 
beleeft de mens de gemeenschap met God' . 2 8 4 Religiositeit is dan ook nu· 'Het ver
langen van de mens een levende gemeenschap te stichten met het absolute, en zijn 
wil dit absolute door /.ijn doen te verwerkelijken en in de mensenwereld een plaats 
te geven' . 2 8 5 Bubcr drukt dit gebeuren uit in een plastisch beeld dat alles ineens 
duidelijk maakt· 'Gods gelaat rust onzichtbaar in het stecnblok van de aarde, het 
moet tevoorschijn gebracht worden, eruit gebeiteld worden Daaraan werken is 
religieus zijn' 2 в 6 

Wellicht mede door de naar buiten gerichte tendens van de daad, een tendens die 
in de religieuze daad nog versterkt wordt, verschuift in de komende jaren in de ver
houding mens-wereld het gezichtspunt opnieuw naar de relatie-zelf, nu echter niet 
zoals in de jaren na 1900 gckombincerd met een aandacht voor het tk, maar gekom-
bineerd met een aandacht voor de wcreldzijde in de verhouding. 
Voor het eerst dient deze verschuiving zich aan in een artikel van 1913 'Das Raum
problem der Bühne' 2 β 7 Daarin wordt gesteld dat voor de toneelruimte wezenlijk 

is dat ze van de toeschouwer gescheiden is, want alleen zo kan de toneelruimte 'zijn 

aard zo zuiver en sterk manifesteren dat wij zijn voor alles ontvankelijke vorm door 

alle stromen van de vcbondenheid heen als ons enige, onaanraakbare Gegenüber 
ondervinden' 2 β β Hier zien wc voor het eerst het Gegenüber door de stromende 
wisselwerking van de 'Verbundenheit' heen te voorschijn komen 
In 1914 - in het essay 'Leistung und Dasein'2 8 9 - wordt dezelfde samenhang uitge
drukt waar het van de medemens die ons aanspreekt 'in de betoverende volheid van 
het met-elkaar-zipi'290 heet 'Geweldiger, heiliger dan al het geschrevene is de Ge
genwart van een mens die niets anders dan onmiddellijk aanwezig is' 291 l iet meest 
duidelijk echter vinden we deze samenhang verwoord in 'Mit einem Monisten'292 

een opstel uit datzelfde jaar 1914 Daar zet Buber zich af tegen de wcreldverzaken-
de mysticus, want hem (Buber) gaat 'deze wereld, de / e wereld vol lijden en heerlij
ke volheid, alles wat ik zie, hoor, tast, enorm aan'2 9 3 en 'de aanrakingen tussen het 
onuitsprekelijke rondwentelen van de wereld en de belevende krachten van mijn 
zintuigen - ze zijn lichamelijke geest'.2 9 4 Het gezichtspunt is duidelijk de aanraking, 
het kontakt. Binnen deze elementaire aanraking is de 'werkelijkheid van de beleef
de wereld des te machtiger, hoe machtiger ik haar beleef - haar verwerkelijk'.295 De 
ware werkelijkheid wordt geboren door mijn verwerkelijkende overgave binnen de 
aanraking, 'totdat (en dat is de beslissende wending) dan het Gegenubertrctende, 
het van vorm vervulde, het schenkende van het ding mij tegemoet springt en mij 

2" Ibid., 57. 
2β4 Ibid.. 58-61. 
2 8 5 Ibid. 73. 
2 8 8 Ibid , 74. 
2 8 7 M. Buber, Das Raumproblcm der Buhne, in Das Claudel-Programmbuch, Hellerau, 1913, 

72-81 
2 β β Ibid., 79. 
2 8 9 M. Buber, Leistung und Dasein, in Ereignisse und Begegnungen, о с , 61-76. 
2 9 0 Ibid. 67 
2 9 1 Ibid . 66. 
2 9 2 M Buber, Mit einem Monisten, m. Ereignisse und Begegnungen, о с , 22-36 
2 9 3 Ibid . 30 
2 9 4 Ibid., 30-31. 
2 9 5 Ibid., 31. 
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omhelst, zodat ik daarin de wereld leer kennen Werkelijke wereld - dat is ge
openbaarde, gekende wereld' 2 в 6 Hier zien we binnen de aanraking en de daarin 
zich voltrekkende verwerkelijking een ding als Gegenüber verschijnen en dit met 
als een geïsoleerd iets, maar wereld-verbonden, een wereld-verbondenheid die zo 
gestruktureerd is dat voor de verwerkelijkende mens 'in dit uur mets anders leeft 
dan dit, dit geliefde alleen in de wereld, de wereld vervullend, waarbij dit ding en de 
wereld elkaar ononderscheidbaar doordringen' 2 e ' bn dít nu precies is de 'schen
kende gestalte, het zelf van het ding' 2 9 e We zien hier hoe binnen de aanraking, 
via het proces van verwerkelijking dat zich daarbinnen voltrekt, het ding tegenover 
de mens komt te staan en daarbij drie eigenschappen onthult zijn wereldverbon
denheid, zijn eksklusiviteit en zijn zelf-zijn 

Ook deze verschuiving wordt weer doorgetrokken in de verhouding met het absolu
te door iets in zijn uniciteit te begrijpen en dit unieke als een uitleg van alles te ver
staan verschijnt dit iets 'als signum van een geheime, bovenkausale samenhang, als 
de aanschouwelijkheid van het absolute' 2 9 9 Buber beschouwt het nu dan ook als 
oerjoods dat alle dingen uitingen van God zijn, ieder gebeuren een manifestatie van 
het absolute 3 0 0 'tiet goddelijke sluimert in de dingen en kan slechts door hem ge
wekt worden die de dingen in toewijding ontvangt en zich m hen heiligt' w Maar 
het eigene van deze fase is dat dit alles gebeurt binnen de wederzijdse doordringing 
van het goddelijke en het menselijke, want dat is nu juist 'Der Mytho\ des Juden
tums' de titel van het artikel waaruit het bovenstaande citaat genomen werd Of, 
zoals het in 'Mit einem Monisten' heet het gebeurt in de verwevenheid met het on
eindige,3 0 2 'm het beleefde ogenblik slaat me de eeuwigheid tegen' 3 0 3 

Vanuit deze kontekst moet o ι ook het in 1917 geschreven antwoord van Buber 

aan Borei worden verstaan, waarin hij zegt dat het 'vvorden van het woord (mythos) 

een mysterie (is) dat zich in de ontvlamde, opengestelde ziel van de wereld-dichten

de, wereld-ontdekkende mens voltrekt' 3 0 4 - en dat daarom nooit door een organisa

tie kan worden overgenomen Het worden van het woord is de inkarnatie van de 

wederzijdse doordringing van God en mens en daarom niet wezensverschillend van 

'dat wat men het te voorschijn komen van de Logos genoemd heeft' 3 0 5 

Precies deze samenhang tussen het Zwischen en het Gegenüber in de verhouding 
mens-wereld moet bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog plaats maken voor 
een eksklusicve aandacht voor het Zwischen in de gestalte van de 'Gemeinschaft' 
die Buber in het oorlogsgeweld door ziet breken Het is één monotoon herhalen van 
de noodzaak en de betekenisvan degemeenschap Pas in een schema uit begin 1918, 
dat wc vonden voor m het handschrift van 'Ich und Du', zien we weer enige aan
dacht voor de samenhang tussen het Zwischen en het Gegenüber Zie voor een be-

2»· Ibid , Î 2 
297 lb id ,32- i î 
29» Ibid , 33 
29» M Buber, Der Mythos des Judentums, in Vom Geist des Judentums о с 90 
зоо Ibid, 91-95 
зоі Ibid , 93 
302 M Buber, Mit einem Monisten, a с , 27 
303 Ibid , 28 
304 м Buber, Brief aan Borei, in Mededelingen van het Internationaal Instituut voor Wijsbe

geerte te Amsterdam, Nr 1, Groningen, 1918, 28 
305 rbidem 
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spreking van die schema de ontstaansgeschiedenis van het boek 'Ich und Du' 3 0 6 

Maar in de publikaties na 1914 wordt deze samenhang met verder ontwikkeld Ge
biologeerd door het oorlogsgebeuren is Bubcrs aandacht helemaal geabsorbeerd 
door de gemeenschap, het met elkaar en m elkaar, het Zwischen э 0 7 Maar ook na
dat hij in konfrontatie met Landauer /ijn oorlogstheologie heeft opgegeven, blijft 
toch de gemeenschap centraal staan en zelfs de daad wordt daar helemaal binnen 
getrokken Opnieuw staat het jodendom hier model 'Die heeft zijn jodendom 
slecht ontdekt die met ervaren heeft dat het zonder verwerkelijking mets is en dat 
het slechts in de gemeenschap verwerkelijkt kan worden' 3 o e Ilicr wordt de daad 
gewaardeerd vanuit het gezichtspunt van de gemeenschap 'Judisch Leben' 3 0 9 is 
wezenlijk 'mét een gemeenschap en vóór een gemeenschap' 310 Dit betekent dat 
zijn doen er volkomen op gericht is zich eigen te maken wat er aan leven door die 
gemeenschap is heengegaan, aan lijden en vreugde, aan moois en lelijks Alwat 
'buiten is tot binnen maken'311 en vandaaruit weer gemeenschap verwerkelijken312 

Door deze eigenschap van gemeenschapsmens is de jood bij uitstek geschikt een 
centrale rol te vervullen bij de opbouw van een 'werkelijke gemeenschap en gemeen
schappelijkheid, een werkelijk met elkaar leven en iw elkaar leven, een levende on 
middellijkheid tussen mensen',313 zoals de tsaddik juist als volkomen daadmens de 
spil was m de chassidische gemeenschap 314 Ook nadat Buber het heeft opgegeven 
de gemeenschap te identificeren met het (Duitse) oorlogsgeweld, blijft hij /ijn aan
dacht richten op de gemeenschap Gemeenschap gaat voor hem betekenen 'l-cn van 
binnen uit ontkiemende, geleidelijk zich uitbreidende verjonging van het ccllcnwccf 
sel, door de gestage vorming en aaneensluiting van nieuwe echte krachtige gemeen 
schapscellen door een nieuw en echt worden van de betrekkingen van mens tot 
mens, van groep tot groep en /o ook van volk tot volk' ^ 5 Het prmciep van de ge
meenschap is de onmiddellijkheid - evenals reeds in 'Leistung und Dasein' in 1914 -
In 'Was ist zu tun ' ' roept Buber in 1919 'Middellijke onder middellijken, door
breek je bolsters, doorbreek nog die van anderen, word onmiddellijk, raak, mens, 
de mensen aan' Oeroude rommel en molm is tussen mens en mens opgehoopt 
Ruim het op, JIJ en JIJ en jij1 Sticht onmiddellijkheid tussen de mensen1' 3 1 β Ι η in 
'Der heilige Weg' van datzelfde jaar 'Ieder wezen is m aanleg al zijn, maar dit kan 
zich slechts ontvouwen in de al verbondenheid van dit wezen hn deze realiseert 
zich in de zuivere onmiddellijkheid van geven en nemen waar de individuele we
zens zich voor elkaar openen, elkaar helpen, waar zich tussen de wezens onmiddel 
ttjkbeid sticht' 3 " liet prmciep van de onmiddellijkheid en zijn samenhang met de 
vernieuwing van de maatschappij wordt systematisch ontwikkeld in 'Worte an die 
Zeit', vooral in het eerste cahier 'Grundsatze' Begin en beginsel moet zijn dat de 
'mensen elkaar onmiddellijk m de onmiddellijkheid van hun geven en nemen raken, 
tegenover elkaar staan en tot elkaar komen Onmiddellijkheid bestaat tussen mensen 

3 0 6 Zie de ontstaansgeschiedenis van 'Ich und Du', pag 99 100. 
w Zie bv M Buber, Die Losung, in Der Jude, 1 (1916) Heft 1, 1-2 
зов M Buber, Kulturarbeit, in Die Judische Bewegung II, о с , 95 
309 M Buber, Judisch Leben, m Die Judische Bewegung II, 138-156 
зю Ibid , 147 
311 Ibid , 147-156 
312 Ibid , 156 
313 M Buber, Ζιοη und die Jugend, in Die Judische Bewegung II, о с , 161. 
31« M Buber, Mein Weg zum Chassidismus, hrankfurt a Μ , 1918, passim 
315 M Buber, Die Revolution und wir, in Der Jude, 3 (1918) 346 
aie M Buber, Was ist zu tun ' а с 
317 м Buber, Der heilige Weg, о с , 16 
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wanneer tussen hen de sluier wordt weggetrokken van begrippen die door doelein 
den zijn ingegeven die de individuele mens niet als persoon maar als soortgenoot, 
als staatsburger, als behorend tot dezelfde klasse laten verschijnen, en wanneer ze 
tot elkaar komen als unieke wezens die het al met zich dragen' " ' Uit dit prmciep 
zal langzaam een nieuwe mensheid groeien 'Wanneer alle mensen tot gemeenten, 
alle gemeenten tot grotere gemeenschappen zouden zijn samengesloten en deze op 
hun beurt volgens gelijke wetten, onmiddellijk, zonder de sluier van begrippen die 
door doeleinden zijn ingegeven, tot elkaar zouden komen' ^1 9 

Ook nu weer liggen de verhouding mens wereld en de beleving van het absolute on
middellijk in clkaars verlengde Dit is niet alleen het geval in de eerste jaren van de 
oorlog waarin Buber het oorlogsgeweld en de daarin zich baanbrekende nieuwe ge 
meenschap identificeert met het absolute, maar dit geldt ook voor de latere oorlogs
jaren Dan blijft de idcntifikatie tussen de 'Gemeinschaft' en het goddelijke Zeer 
duidelijk komt dit tot uitdrukking in 'Der heilige Weg' van 1919 'God' zo zegt 
Buber nu 'is voor het jodendom geen kantiaanse idee, maar elementair gegenwartige 
wezenheid de onmiddellijkheid van het bestaan zonder meer, het geheim van de 
onmiddellijkheid'3™ Men zou kunnen denken dat in deze zin het gezichtspunt is 
de gegenwartige wezenheid die God is, maar als we even verder lezen blijkt hier 
zondermeer de in de onmiddellijkheid tussen de wezens gevatte tegenwoordigheid 
ervaren is God ervaren 'Niet hij leeft in het aangezicht van God die zich van de we 
re ld en van de dingen afwendt en zclfvergetcn m de zon staart, maar die m zijn licht 
ademt, in zijn licht wandelt, zichzelf en alle dingen in zijn licht onderdompelt 
Maar ook wie zich naar de aarde toekeert en God m de dingen wil schouwen, leeft 
met waarachtig in zijn aangezicht God is in de dingen als een kiem te schouwen, 
maar hij is tussen de dingen te verwerkelijken' ^ ' Ь η dat laatste is het waar het op 
aan komt het tussen Dat is het licht waarin alles is ondergedompeld, daar open
baart zich die elementaire tegenwoordigheid 'Het goddelijke kan in het bijzondere 
ontwaken, het kan zich in het bijzondere openbaren, maar zijn aardse volheid krijgt 
het steeds daar waar bijzondere wezens die tot het gevoel van hun al-zijn zijn ont
waakt, zich voor elkaar openen, elkaar helpen, waar zich onmiddelijkheid tussen de 
wezens vestigt, waar de sublieme kerker van de persoon ontgrendeld wordt en de 
ene mens zich tov de ander bevrijdt, waar in het er-tussen, m de schijnbaar lege 
ruimte zich de eeuwige substantie verheft' 3 2 2 Mier is volkomen duidelijk geworden 
waar het gezichtspunt ligt vanwaaruit het goddelijke wordt geviseerd en waarin het 
zich openbaart het onmiddellijke raakvlak tussen mens en mens, met in de andere 
mens, niet m het ik, met aan de daad, maar in het er tussen Gemeenschap en gods 
openbaring zijn twee kanten van een en hetzelfde 'De ware plaats van de verwerke
lijking is de gemeenschap en de ware gemeenschap is die waarin het goddelijke zich 
tussen de mensen verwerkelijkt' 3 2 3 Het gaat om 'waarachtige gemeenschap met 
God en waarachtige gemeenschap met de wezens meen' 3 2 4 

Ook nu weer is dit voor Buber het jodendom 'Dit (nl het zojuist beschreven pro
fiel) zijn de grondtrekken waarop de roeping van het jodendom is gebouwd' 3 2 S 

3 1 8 M Buber, Worte an die Zeit I, о с , 8 
3 , 9 Ibid, 11 
3 2 0 M Buber, Der heilige Weg, о с , 14 
3 2 1 Ibid, 14 15 
3 2 2 Ibid , 16 
3 2 3 Ibidem 
3 2 4 Ibid , 19 



Vanuit het gezichtspunt van de onmiddellijke aanraking als openbaring van God 
wordt ook het menselijk handelen geïnterpreteerd. God dienen is nu: in de gemeen
schap een plaats voor hem bereiden.326 De gemeenschap wordt gezien 'als de ver
werkelijking van het goddelijke in het samenleven van de mensen' 3 2 7 Of zoals het 
in het tweede cahier van 'Die Worte an die Zeit' wordt verwoord. 'Gemeenschap is 
de vereniging van mensen m de naam van God met het doel een levende plaats te 
zijn voor zijn verwerkelijking' 3 2 e 

Maar met alleen het religieuze handelen van het jk wordt vanuit het goddelijke 
Zwischen ontwikkeld ook de notie Gegenwart wordt van hieruit gezien Dit aspekt 
wordt vooral verder ontwikkeld in 'Chcruth - Eine Rede über Religion und Jugend'. 
De Rede zet terstond scherp aan 'De primaire werkelijkheid is het werken van het 
absolute aan de mensengeest De mensengeest houdt tegenover de bovengeweldige 
stand door de kracht van zijn schouwen /o overkomt het hem als het grote Gegen
über, als het Du an sich' 3 2 9 Ook hier lijkt het gezichtspunt niet langer te zijn het 
Zwischen, maar de ;г;-роо1 in de verhouding· het Gegenüber. Maar ook nu weer is 
dit gezichtsbedrog, want vragen we ons af vanwaaruit dit schouwen van het 'grote 
Gegenüber en het Du an sich' werkelijk zonder vertekening plaatsvindt, dan horen 
we enkele regels verder dat dit dán geschiedt wanneer 'het leven zelf in het wonder 
van het met-clkaar tot symbool wordt - tot God lichamelijk gegenwartig wordt, 
wanneer de ene mens de ander de hand reikt'. э э о Niet het bijzondere ^/(gegenwär
tig en gegenüber) is het 'symbool' waardoorheen het goddelijke wordt geviseerd, 
maar het Zwischen wordt als Gegenwart van God ervaren, maw het Zwischen 
blijft het gezichtspunt waardoorheen het goddelijke als Gegenwart wordt ervaren. 
Het religieuze handelen is dan ook konsekwent de heiligende omgang met de 
dingen, want 'in zijn omgang met hen manifesteert zich goddelijke Gegenwart' ^ ' 
Wél betekent dit alles dat zich voor de eerste keer het goddelijke kan verzelfstandi
gen tegenover de mens het goddelijke toont zich in het met-elkaar als Gegenüber, 
Gegenwart, Du an sich. Zo is er voor de eerste keer sprake van een eigenlijke 
verhouding tussen God en de mens, maar, en dat is belangrijk, deze verhouding valt 
niet samen met de verhouding mens-wereld, of beter gezegd God wordt wel voor 
het eerst Gegenüber, Gegenwart en Du genoemd, maar nog met doorheen het Ge-
genuber-zijn, Gegenwart-zijn, Du-zijn van de wereld, maar doorheen het Zwischen 
Doordat dit Zwischen zich echter verzelfstandigt tot het goddelijke is er voor de 
eerste keer sprake van wederkerigheid tussen God en mens: 'Met absolute werkt 
zich aan de mens uit (nl doorheen de werkelijkheid van het Zwischen) wanneer 
hij zich in zijn hele wezen daardoor laat grijpen, laat ontwrichten, laat veranderen, 
wanneer hij hem met zijn hele wezen antwoordt' 3 3 2 

Pas m 'Religion als Gegenwart', de kursus die Buber begin 1922 geeft voor het breic 
Jüdische Lchrhaus, wordt het Gegenüber-zijn, Gegenwart-zijn en Du-zijn van God 
geviseerd vanuit het gezichtspunt van het gegenwartig-zijn, gegenuber-zijn en Du-
zijn van de wereld De titel verraadt dit gezichtspunt meteen al. 'Religion als Gegen-

3 2 5 Ibid . 16 
3 2 6 Ibid , 17; zie ook M Buber, Volker, Staaten und Zion, a.c, 41 Vergelijk ook M Buber, 
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wart'. Niet 'Religion als Verwirklichung' of 'Religion als Beziehung' of 'Religion als 
Einheit des Ich', maar 'Religion als Gegenwart'. En deze Gegenwart zal blijken te 
zijn: de zich in alle Gegenwart meedelende Gegenwart van het eeuwige jij. 
De eerste les begint Buber met de centrale vraag van de kursus 'Inhocverre is religie 
absolute tegenwoordigheid die nooit tot verleden tijd kan worden en derhalve in ie
dere tijd en voor iedere tijd tegenwoordigheid worden en tegenwoordigheid zijn 
moet?'3 3 3 Met 'absoluut' bedoelt Buber drie dingen: nooit verleden tijd, onvoor
waardelijk en toegankelijk voor iedereen.334 

Tot en met les III laat Buber nu zeven benaderingen zien die het religieuze herleiden 
tot een aspekt van het menselijk leven- het biologische,335 het sociale,336 het kul-
turele,337 het esthetische,338 het ethische,339 het logische,340 het psycholo
gische.34' Tegenover dit herleiden van het religieuze tot een deelaspekt houdt 
Buber staande: 'Het religieuze heeft noodzakelijk het karakter van totaliteit en 
noodzakelijk het karakter van werkelijkheid, de onophefbaarheid. Dit alles samen 
betekent absolute tegenwoordigheid'.342 

In les IV begint Buber positief zijn eigen visie te ontwikkelen door een kontrast te 
schetsen tussen 'ervaring' en 'betrekking'. Ervaring ontstaat wanneer de ervarende 
een ding naar zichzelf toetrekt en als Etwas, Inhalt, Gegenstand, Es vastlegt.343 Be
trekking daarentegen is 'het eenvoudige feit dat een //ƒ tegenover een tk komt 
staan'.344 Het gezichtspunt van de betrekking wordt hier beschreven vanuit het¡i]-. 
betrekking is het feit dat een jij tegenover mij komt staan. Deze indruk wordt be
vestigd als we de vier voorbeelden volgen waarmee Buber de betrekking verduide
lijkt: de geliefde mens,345 de natuur,346 het kunstwerk 347 en de daad.348 Steeds 
weer blijkt het daarbij primair te gaan om de uniciteit, de onvergelijkbaarheid, de 
uitsluitendheid en onmiddellijkheid van het ji]. En ook de ontwikkeling van het 
kind laat dit ene zien. het jij is de mens het meest primair gegeven, het is hem inge
boren.349 De konklusie van les IV kan dan ook geen andere zijn dan deze: 'We heb
ben aan de ene kant derhalve een ¿ei-wereld die tendeert naar een zuivere scheiding 
tussen mens en wereld, en we hebben aan de andere kant een/i/'-wercld die tendeert 
naar de zuivere verbinding met de wereld'.350 Het element van 'verbinding', van 
'Zwischen' ontbreekt niet, maar wordt geviseerd doorheen een /¿/-wereld die de 
mens tegemoet treedt. 
De godsverhouding waarover de volgende lessen gaan, wordt nu verder vanuit dit
zelfde gezichtspunt ontwikkeld- niet vanuit het ik, de houding, of de relatie-zelf, 

333 M. Buber, Religion als Gegenwart, o.e., I, 1. 
334 Ibid., 1. 1-3. 
335 Ibid.. I, 6-7. 
336 Ibid.. I, 7-10. 
337 Ibid., I, 10-13. 
338 Ibid.. II. 1-4. 
339 Ibid.. H, 4-9. 
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maar vanuit de /¿/-wereld. De ///-wereld doet zich nl. in tegenstelling tot de bct-we-
rcld voor als onsanie>ibanf¡e>iJ in tijd, ruimte en oorzakelijkheid, jui\t omdat dc/i/-
wereld alle kaders doet springen. Deze onsamenhangendheid nu doet de vraag rijzen 
naar een laatste, samenhang-verlenende /i/-wereld. 'Dit is de grondvraag en allee» 
vandaaruit.... zijn wij in staat dat te begrijpen wat rechtmatig religie genoemd mag 
worden'.3S1 Welnu, het antwoord op deze vraag is: 'Het absolute/¿/ dat naar zijn 
wezen met het kan worden',357 dat is de laatste samenhang-verlenende grond van 
alle /¿/-wereld. Immers, 'wanneer we niet een of ander iets dat begrensbaar is en van
uit zijn wezen noodzakelijk objekt wordt, maar het onvoorwaardelijke, het zijnde 
zelf als /i/ aanspreken, is de kontinuiteit van de/!/-wcrcld ontsloten' 353 liet eeuwi
ge /i/ is de 'vervulling en samenhang',354 de 'onverbrekelijke kern'355 van alle on
samenhangende /¿/-werelden. 
Les VI vraagt zich vervolgens af wat de mens moet doen om in kontakt te komen 
met deze oergrond, hoc deze onsamenhangende /¿/-werelden in kontakt kunnen 
worden gebracht met de samenhang van het eeuwige ]i] Buber antwoordt dat hier
voor nodig is. een heel worden van de mens 356 én een volkomen akseptatie van de 
tegenwoordigheid.357 In dit heel-worden wordt Bubers worsteling om het ik en het 
menselijk handelen samengevat, maar precies die akseptatie van de tegenwoordig
heid is het nieuwe: hier wordt nl de menselijke houding verwoord vanuit het ge
zichtspunt van het jij de mens moet aksepteren 
Les VII vraagt daarna naar de andere kant van hetzelfde gebeuren· hoe werkt het 
eeuwige /i/ door m de betrekkingen tot de ///-wereld 'Hoc worden nu echter de be
trekkingen bepaald, veranderd, de betrekkingen, de afzonderlijke betrekkingen tot 
dat en dat ///, de betrekkingen met de wereld, de menselijke betrekkingen, hoe 
worden zij veranderd door de absolute betrekking, door de zuivere betrekking' 3 5 β 

Het antwoord dat in les Vil en VIII gegeven wordt is: de mens wordt door het 
eeuwige jij omgesmolten en ontvangt daarin 'tegenwoordigheid als kracht. Kn deze 
tegenwoordigheid, deze kracht, die in de mens binnentreedt, sluit drieërlei in, maar 
inéén, niet drie dingen naast elkaar Ze sluit drieërlei in Ze sluit de hele volheid van 
de werkelijke wederkerigheid in.... ze sluit ten tweede in - het is eigenlijk hetzelfde 
maar van een andere kant bekeken - de bevestiging van de zin.... Kn ten derde slui
ten deze tegenwoordigheid en deze kracht in een oproep tot het waarmaken van 
deze zin in het leven van de mens, door de daad van de mens'.359 We zien hier heel 
duidelijk hoe de relatie-zelf (de wederkerigheid) geviseerd wordt vanuit de ///-pool 
(de tegenwoordigheid als kracht). 
De vraag die hier onmiddellijk aan vastzit en die de lessen VII en Vili in beslag 
neemt - is deze: hoc kan nu een eeuwige Gegenwart die de oergrond is van alle par-
tikuliere Gegenwart, toch nog weer Gegenstand worden? 'Moe wordt nu dat wat de 
mens ontvangt, van een kracht tot een 'inhoud' (nl. de objektivatie m kultus, dogma 
en ethiek)?'.3 '0 liet antwoord is gelegen in twee faktoren. Ten eerste in de 'objekti-

3 5 1 Ibid., V. 12. 
3 " Ibidem. 
3 6 3 Ibidem. 
3 5 4 Ibid., V, 13 . 
3 5 5 I b i d , V I , 1 . 
3 5 6 Ibid., V I , 5.· 
3 5 7 Ibid., V I , 6. 
3 5 8 Ibid.. VI, 14. 
3 5 9 Ibid., VIII, 3 4 . 
3 6 0 Ibid., VIII, 4. 
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veringstendens'3tì die m de mens heerst 'De mens verlangt ernaar het absolute jtj 
te hebben en het samenhangend in tijd en ruimte te hebben De mens verlangt naar 
een kontmuiteit van het God-hebben in tijd en ruimte' 362 bn ten tweede in de 
aan de schepping als zodanig inherente tweevoudigheid, zoals we zagen 
Overzien we het geheel, dan mogen we stellen dat de verhouding mens-wereld wordt 
beschreven vanuit de wereldzijde en dat dienovereenkomstig ook de in de verhou
ding tot de wereld beleefde verhouding tot het absolute beschreven wordt vanuit de 
voltooiing van de onsamenhangendheid van de partikuhere ;i;-wereld De verhou
ding mens-wereld en de daarin zich openbarende verhouding mens-God wordt ge
viseerd vanuit de notie 'Gegenwart' zodat Buber de kursus vanzelfsprekend besluit 
met deze woorden 'We staan waarachtig tegenover hem, we staan in gemeenschap 
met hem, we staan in zijn wederkerigheid We staan - dit woord zegt me toch altijd 
weer alles - we staan in zijn tegenwoordigheid' 363 

Overzien we het geheel van Bubers denkontwikkeling, dan komen we tot de volgen
de drie punten 
1 In Bubers werkehjkheidsintcrpretatie van 1900 tot 1922 staat voortdurend de 
verhouding mens-wereld en de daarin zich openbarende verhouding mens-God cen
traal De interpretatie van de verhouding mens-wereld en de duiding van de Gods
verhouding liggen daarbij zo volkomen in elkaar verstrengeld dat het bijna onmoge
lijk is uit te maken welke van de twee het eerste is Voor Buber vormden beide een 
voortdurend spanningsveld Hij doordacht ze altijd samen Ze nepen elkaar voort
durend op 
2 Binnen de verhouding mens-wereld verschuift voortdurend het gezichtspunt van 
waaruit het geheel van de verhouding wordt geviseerd 
Van 1900 - 1904 staan het relatie-moment en het eng daarmee verbonden ik cen
traal en vormen het gezichtspunt vanwaaruit de wereld wordt geïnterpreteerd 
Van 1903 - 1908 nemen we een sterkere koncentratie waar op de relatie-zelf 
Van 1909 - 1911 dient zich binnen de verhouding mens-wereld de vraag naar het 
zelf-zijn van het ik aan en gaat het tk verschijnen als het eigenlijke integratiepunt 
m de verhouding, de relatie-¿elf, het handelen van het ik, de wereld vloeien daar
uit ahw voort 
Van 1911 - 1913 is het gezichtspunt vanwaaruit de verhouding mens-wereld wordt 
geartikuleerd de daad, de verwerkelijking van de mens en vandaaruit worden de ge
boorte van het ik en de verschijning van de wereld beschreven 
Van 1913 - 1914 verschuift de aandacht weer naar het relatiemoment, het 
Zwischen, zij het dat we uit dit relatie-moment nu de tegenpool van het ik, het Ge
genüber te voorschijn zien komen 
Van 1914 - 1920 wordt het gezichtspunt weer uitsluitend bepaald door het 
Zwischen, het met-elkaar en tn-elkaar 
Van 1921 - 1922 zien we het gezichtspunt van het/«/ zich losmaken binnen de ver
houding mens-wereld 
Een identieke verschuiving zien wc in de verhouding met het goddelijke. Eerst is 
God het Zwischen waarin ook het ik volledig opgaat (1900-1908), daarna is God de 
eenheid van het tk (1909-1911), vervolgens moet God worden verwerkelijkt (1911-
1913), dan is hij het Zwischen van alle schepselen, zij het dat hij daarbij nu als 

3 6 1 Ib id .VIII , S 
3 6 2 Ibidem 
3 6 3 I b i d . V H I , 14-15. 

69 



Zwischen tegenover de mens komt te staan (1913-1920) om tenslotte het eeuwige 
Du te zijn (1921-1922) 
Dit denkproces voltrekt zich met schematisch in die zin dat het ene accent ver
schijnt nadat het vorige verdwenen is In feite dient het ene zich reeds aan terwijl 
het andere nog niet is uitgewerkt Daarom grijpen de jaartallen soms over elkaar 
Waar het op aan komt is dat het geheel een dynamisch proces is waarin de verhou
ding mens-wereld en de daarin geïmpliceerde godsverhouding vanuit verschillende 
gezichtspunten binnen de verhouding worden geïnterpreteerd 
3 De interpretatie van het jodendom loopt volkomen parallel met de7c werkehjk-
heidsmterpretatic Ook hier grijpen beide zo volkomen in elkaar dat het moeilijk 
valt uit te maken in welke gevallen het jodendom zich spontaan vertaalde in een 
werkelijkheidsinterpretatie dan wel de werkelijkheidsinterprctatie het zicht op het 
jodendom bepaalde heit is in ieder geval dat beide voortdurend parallel lopen Uit 
te maken in hoeverre Buber met deze interpretaties recht doet aan het jodendom 
valt buiten deze studie 364 

Vragen we ons tenslotte af hoe 'Ich und Du' staat in deze ontwikkeling van Bubers 
werkelijkheidsinterprctatie 
1 In 'Ich und Du' staat de verhouding mens-wereld en de daarin zich openbarende 
godsverhouding centraal Net gaat in 'Ich und Du' om die verhouding tussen mens 
en wereld waarin de wereld in onmiddellijk kontakt komt met het mensen-;* dat 
door zijn ///-zeggende houding deze wereld laat uitbloeien tot /// In dit wereld-;»/ 
openbaart zich het eeuwige/'/, dat de grond is van alle/7/-werelden, op een wijze die 
het ik tot in zijn grond omvormt Deze spanningsverhouding tussen de ik-)ij betrek
kingen en de daarin zich openbarende godsverhouding vormt zoals onze uitleg zal 
laten zien het hoofdspanningsveld van deel 3 Deze verwevenheid van mens-wereld-
verhouding en Godsvcrhoudmg staat in tegenstelling tot die verhouding tussen mens 
en wereld waarin de wereld wordt geobjektiveerd tot het en daarmee wordt losge
maakt van een ik dat zich op zichzelf tocplooit In zulk een verhouding tot de we
reld wordt de Godsverhouding verdrongen ^ij is nog slechts belecfbaar in een ver
starde religie die in feite buiten het (vervreemde) leven staat Deze gespletenheid 
wordt ontwikkeld in deel 2 Het gaat dus in 'Ich und Du', evenals m alle geschriften 
daarvoor, om de interpretatie van de verhouding mens-wereld en de daarin zich o-
penbarende godsverhouding 
Het nieuwe echter in 'Ich und Du' op dit punt is dat de verhouding mens-wereld nu 
in een omvattend element wordt geplaatst in het grondwoord liet grondwoord is 
nl een verboudwgsgebeel een geheel dat gevormd wordt door een verhouding van 
twee of nauwkeuriger uitgedrukt het is een geheel dat in zichzelf geleed is in de 
tweeheid mens-wereld en dat innerlijk bijecn-uiteen wordt gehouden door de rela
tie tussen beide Wat er nu in 'Ich und Du' gebeurt is het volgende in de notie 
'grondwoord' integreert Buber de verschillende elementen die tot dan toe ongewte-
greerd in de verhouding mens-wereld het gezichtspunt van dit geheel bepaalden 3es 

3 6 4 Zie voor een uitstekende studie over deze verstrengeling G Scholem, Martin Buber s In
terpretation of Hasidism, m G Scholem, The Messianic Idea m Judaism, and Other I ssays on 
Jewish Spirituality, New York, 1974, 228-250 
365 Terecht stelt A de Jong 'Dit (ni het Woord) vormt de grondslag van de conceptie, waar 
door het werk 'Ich und Du' bepaald is, dat elk zijnde, natuurlijk, menselijk of geestelijk, tot een 
gij kan worden, dat mij aanspreekt' (A de Jong, Is het gij in Bubers Ich und Du' niet essenti
eel' in Nederlands Theologisch Tijdschrift, 25 (1971) 62) hn iets verderop 'Het Woord is het 
verbindende principe' (Ibid 63) Terecht stelt daarom H Kohn 'Bubers Philosophie auf der 
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Het geheel als geheel werd door Buber nog met verwoord Dat gebeurt pas in de 
notie 'grondwoord' Meteen in het begin van 'Ich und Du' al ontvouwt Buber deze 
grondnotie Werd in paragraaf 1, zoals we zagen, de alle dementen doordringende 
tweevoudigheid (een tweevoudige wereld, een tweevoudige houding, een tweevou
dig ik, een tweevoudige relatie) gefundeerd in het tweevoudige grondwoord, in para
graaf 2 wordt geschetst hoe deze verschillende elementen funktioneren binnen zulk 
een grondwoord bn daar gaat het nu om 
1 'Grondwoorden betekenen met dingen, maar verhoudingen' (2 1). Maw grond
woorden impliceren het moment van relatie, verhouding 
2 'Grondwoorden zeggen niet iets uit wat buiten hen bestaan zou, maar, gesproken, 
vestigen ze een bestendigheid' (2 2) Maw het element wereld is tot in zijn 'bestaan' 
en 'bestendigheid' opgenomen in het grondwoord 
3 'Grondwoorden worden met het wezen gesproken' (2 3) Maw de houding van 
de mens aktualiseert (spreekt) het grondwoord 
4. 'Wanneer /ι; (resp het) gesproken wordt, is het ik van het woordenpaar tk-]i] 
(resp ik-het) meegesproken' (2 4-5) Maw het ik wordt volkomen geaktualiseerd 
binnen het grondwoord. 
Zo zien we hoe meteen in het begin van 'Ich und Du' de hoofdelementen uit de 
ontwikkeling vanaf 1900 op het toneel verschijnen, maar nu geïntegreerd binnen 
het verhoudingsgeheel dat het grondwoord is F η dat betekent dat nu met meer het 
gezichtspunt van één van de elementen bepalend is voor het geheel, zoals tot dan 
toe Nu wordt het verhoudingsgeheel expliciet het gezichtspunt vanwaaruit het ge
heel en de elementen worden geviseerd Het is dan ook typisch dat in 'Religion als 
Gegenwart', dat nog geheel gekoncipieerd is vanuit het gezichtspunt van het/i/, de 
term 'Grundwort' gebruikt wordt voor de afzonderlijke woorden 'Ich' en 'Du'.366 

Hiertegen zet Buber zich in de eerste regels van 'Ich und Du' ekspliciet af 'Grond
woorden zijn met alleenstaande woorden (zoals 'ik', 'JIJ', 'wereld', 'zijn', enz ) maar 
woordparen (zoals ik JIJ, ik-hetï (1 3) En hiermee wordt het wezenlijk nieuwe van 
'Ich und Du' verwoord het is geschreven vanuit het gezichtspunt van het geheel van 
de verhouding 
Ditzelfde integratie-proces zien we ook op het niveau van de godsverhouding Zo
als ons systematisch onderzoek zal laten zien, wordt de God, mens en wereld om
vattende scheppingswerkelijkheid door Buber verstaan als een verhoudingsgeheel 
dat hij het Woord noemt 367 Het Woord is het absolute verhoudingsgeheel dat in 
zichzelf geleed is in God die de wereld scheppend uitspreekt, de mens in wiens om
keer de wereld zich omkeert naar zijn schepper, en de wereld die het onmiddellijke 
raakvlak is tussen God en mens en hen uiteen-bijeen houdt 

reifsten Stufe ist Sprachphilosophie Nicht zufällig hei ist das einleitende, bisher (nl 1930) allem 
erschienene Buch seines philosophischen Hauptwerkes'lch und Du', fasst es die Grundbeziehung 
in pronominaler Formung (H Kohn, Martin Buber, Köln, 1961, 240) 
Nadat В Casper eerst gesteld heeft, dat het Leitmotiv van 'Ich und Du' is 'Die Frage nach dem 
Sem als reiner Gegenwamgkeit' (B Casper, Das dialogische Denken, breiburg, 1967, 278 vv ) 
is enkele pagina's verderop de 'Teilnahme an der Wirklichkeit der sich ereignenden Begegnung 
das innere Ziel des Gedankens von 'Ich und Du' (Ibid , 290 ν ν ) of hetzelfde anders op pag 
295 'Das Schema der zwiefalngrn Haltung tragt das ganze Werk 'Ich und Du', terwijl even daar
voor de 'Priorität des Zwischen' werd gesteld (Ibid , 285) Geen van alle zijn o ι afzonderlijk 
waar Het gaat in 'Ich und Du' - als we even afzien van alle differcnciaties - over een verhou
dingsgeheel waarin zowel de^-kant (Gegenwartigkeit) als het iA-aspckt (Teilnahme) als het rela-
nemoment (het Zwischen) elementen zijn 
366 M Buber, Religion als Gegenwart о с , VI, 10 
367 Zie het systeem, 423 
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Beide verhoudingsgehclen - het grondwoord en het Woord - doordringen elkaar vol
komen In het grondwoord openbaart 7ich het Woord en het Woord is het laatste 
fundament van het grondwoord Voor een systematische ontwikkeling van de ver
houding tussen het tijdloze verhoudingsgeheel God-mens-en-wereld (het Woord) en 
de tijdelijke gestalte daarvan, het vcrhoudingsgeheel mens-wereld (het grondwoord), 
verwijzen we naar het systeem 
2 We zeiden dát de verschillende elementen worden geïntegreerd binnen het ver
houdingsgeheel van het grondwoord Net is echter ook nodig te laten zien hóe bin
nen dit verhoudingsgeheel de elementen hun eigen gezicht ontvouwen Welnu, be
studeren we 'Ich und Du' aandachtig, dan blijkt dat het vcrhoudingsjjebee/ in feite 
dynamisch ontwikkeld wordt vanuit het steeds wisselende standpunt van één van 
de elementen en dat dit de voortgang van de drie afzonderlijke delen van 'Ich und 
Uu' bepaalt 
Deel 1 bestaat uit een meer principieel deel (paragraaf 3-22) en een meer historisch 
deel (paragraaf 23-28) Letten we op het principiële deel, dat er toe dient de in pa
ragraaf 1-2 geponeerde grondwoorden in hun ahw ontijdelijke waarheid uit te leg
gen, dan zien we dat in paragraaf 3 het tk. m paragraaf 4-5 de in het ik gewortelde 
houding, in paragraaf 6-13 de door de houding opgeroepen wereld en in paragraaf 
14-22 de aldus tussen mens en wereld gekonstitueerde verhouding worden beschre
ven 36e Het historische deel, dat er toe dient de geponeerde grondwoorden in hun 

3 β β Met is dit element in het woord, dat door M Iheumssen wordt gehypostasieerd en verabso
luteerd Zoals onze analyse laat zien kan niet worden staande gehouden 'Der Begriff /wischen 
ist der Schlusselbegriff, der den ¿ugang zur Intention Uubers, ja zum ganzen Dialogismus eröff
net' (M Theumssen, Der Andere, Berlin, 1965, 259) Hit Zwischen ziet Theunisscn als oor 
sprong en gebeuren van tk en /ι/ Die Lehre von der gegenseitigen Konstitution der Partner als 
Chiffre fur die Herkunft von Ich und Du aus dem ¿wischen'Ubid , 273 281) Zie hcuelfde in 
zijn artikel 'Bubers negative Ontologie des Zwischen', in Philosophisches Jahrbuch. 71 (1963-
1964) 322, waar hij eveneens spreekt over 'die Herkunft der Partner aus dem Zwischen, aus 
dem breignis der Begegnung' Hoe juist het ook is op dit element te wijzen, een hypostasiering 
van het Zwischen, waaraan het ;y-moment (hetyr; dat zichzelf uitspreekt), het ι* moment (het 
tk dar zich aangesproken wetend antwoordt) en daarbij bovendien nog het woord als het alom
vattende element ondergeschikt worden gemaakt, lijkt ons niet te steunen op de tekst van 
Buber, in ieder geval met op 'Ich und Du De sleutelteksten waarop Theunisscn zich beroept, 
zijn uit hun verband gehaald en worden daardoor verkeerd geïnterpreteerd (zie de kntiek van 
Ь Wagner, Michael Theunissens Kritik an Martin Bubers Ontologie des /wischen, in Salzbur 
ger Jahrbuch fur Philosophie, 9 (1965) 302 ook A Poma bestrijdt de stelling van Theumssen 
mb t het Zwischen (A Poma, l.a filosofia dialogica di Martin Buber, Tormo, 1974, 94 -96)) 
В Casper volgt Theumssen in zijn overaccentuering van het ¿wischen Volgens hem wordt bij 
de 'Wende' van Buber 'Sein' met meer vanuit het 'Selbst' gedacht, maar vanuit het '/wischen' 
'Sein 'ist', was sich zwischen mir und dem andern meiner ereignet und kraft dessen ich und das 
Andere 'sind' Wirklichkeit ist das 'zwischen Mensch und Mensch, zwischen Mensch und Welt' 
(1, 482) Aus diesem neuen Seinsverstandnis entspringt die lapidare Verbindung des 'ist' mit 
dem Dativ im ersten Satz von 'Ich und Du' 'Die Welt ist dem Menschen ', die fortan den 
Charakter des 'ist' in Bubers Denken bestimmen wird' (B Casper, Das dialogische Denken, 
Freiburg, 1967, 274) 

Ook L Wachmger neemt onkritisch de stelling van Theunisscn over (Zie 1 Wachinger, Der 
Glaubensbegriff Martin Bubers, München, 1970, 67-70), waarbij de hypostasiering bovendien 
nog voorzien wordt van een transcedent karakter in de zin van 'Das Zwischenmenschliche da
gegen übersteigt Ich und Du' (Ibid , 68) 
De tendens om te hypostasicren vinden we ook bij К Wood, Martin Buber's Ontology, Lvans-
ton, 1969. l l O v v 
Hetzelfde bij Η Bergmann, Begriff und Wirklichkeit - hm Beitrag zur Philosophie Martin Bubers 
und J G f-ichtes, in Der Jude Sonderheft zu Martin Bubers 50 Geburtstag, Berlin. 1928, 90 
Dit alles is des te merkwaardiger, daar Buber zelf in 'Ich und Du' uitdrukkelijk waarschuwt te
gen deze hyposiasienng van het '/wischen' In het kader van de volkomen betrekking heeft hij 
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tijdelijke ontwikkeling te schetsen, laat zien hoc geleidelijk uit de onmiddellijke 
verhouding tussen mens en wereld (in het leven van de primitieve mens en het kind) 
zich de wereld, het tk en de houding losmaken (paragraaf 23-24 en 27-28) 
In deel 2 worden de verschillende stadia van vervreemding bepaald door de ver
schillende elementen uit het verhoudingsgeheel het eerste stadium wordt bepaald 
door de houding (paragraaf 32-35), het tweede door de wereld (paragraaf 36-38), 
het derde door het tk (paragraaf 39-42) en het vierde door de verhoudwg-zelf (par 
43) 
In deel 3 tenslotte wordt het proces van de wederzijdse doordringing van de tk-jij-
verhouding en de godsverhouding beschreven vanuit een steeds wisselend element 
van het verhoudingsgeheel de overgang naar de godsverhouding wordt vanuit het 
tk beschreven (paragraaf 46), de vereniging zelf wordt vanuit de verhoudwg-zeU be
schreven (paragraaf 47-53), de openbaring van het eeuwige JIJ vanuit de wereld 
(paragraaf 54-57) en aan het einde staat de houdtng (paragraaf 58 59) die borg moet 
staan voor de waarachtige kontinuiteit in de godsverhouding (61 17) 
Zo zien we hoe in de drie delen van 'Ich und Du' de voortgang van deze delen be
paald wordt door een dynamische afwisseling van de vier elementen van het grond
woord Op deze wijze worden de verschillende elementen die vóór 'Ich und Du' nog 
wülekeurig het geheel van de verhouding domtneerden, nu eksphciet binnen dit ge
heel (het grondwoord) geïntegreerd en wel zó dat hun dynamiek en hun innerlijke 
logika in het verloop van de verhouding worden zichtbaar gemaakt Aan hun dyna
miek is de willekeur van hun beweging ontnomen Ze konstitueren nu op organische 
wijze het vloeiende geheel van de verhouding, waarin ze volkomen zijn opgenomen 
3 Vragen we ons tenslotte af in hoeverre ook met deze nieuwe ontwikkeling van 
'Ich und Du' een nieuwe duiding van het jodendom parallel loopt, dan moeten we 
stellen dat althans binnen 'Ich und Du' van zulk een duiding van het jodendom mets 
te bespeuren valt Letten we echter op het wezenlijke punt in 'Ich und Du' - het 
duiden van de werkelijkheid als Woord, daarbij 'woord' verstaande als 'dia-logos'389 

- dan weten we van hutten 'Ich und Du' dat Buber ook deze ontwikkeling joods 
bij uitstek zal noemen Gevraagd naar zijn visie op het jodendom geeft hij in 1930 
voor de West-Deutsche Rundfunk dit antwoord 'Het verloop van het menselijk be
staan wordt door het jodendom, waarvoor heel het wereldgebeuren van de schep
ping tot de verlossing in het teken van de taal staat, als tweegesprek ondervonden 
De mens wordt door al wat hem overkomt, wat hem beschikt wordt door zijn 
lotsbeschikking, aangesproken door zijn eigen doen en laten is hij in staat op deze 
aanspraak te antwoorden, is hij in staat zijn lotsbeschikking te verantwoorden Dit 

het eerst over üe verabsolutering van het ¡η (par 49) en daarna over de verabsolutering van het 
f* (par 50) Binnen paragraaf 50 wijst Buber dan ook nog op een derde verabsolutering, ni de 
verabsolutering van het 'Zwischen', een verabsolutering van de betrekking zelf de vervoerende 
dynamiek van de betrekking de dynamiek van de betrekking zelf hier heerst dan een 
'randhafte Übersteigerung des Beziehungsakts, die Beziehung selbst, ihre vitale binheit wird so 
vehement empfunden, dass ihre Glieder vor ihr zu verblassen scheinen, dass über ihrem Leben 
das Ich und Du, zwischen denen sie gestiftet ist, vergessen werden Hier ist eine der Erschei 
nungen des Randes, zu dem sich die Wirklichkeit hinbreitet und an dem sie verschwimmt' (Par 
50 10) 
369 Terecht merkt W Peyerl op dat de logos te voorschijn treedt in de vorm van de 'Dia-logos, 
der die extreme Zwiespältigkeit überwindet' (W Peyerl, Das anthropologische Problem in der 
Gedankenwelt Martin Bubers Voraussetzungen, Anknüpfungspunkte und religionsphiloso-
phische Relevanz, Wien, 1960, 13) Of wat hetzelfde uitdrukt Buber komt voorbij de impasse 
van subjektivisme en objcktivisme tot een 'mdenttty in difference' (R Wood, Martin Buber's 
Ontology, Evanston, 1969, XII) 
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antwoord moge stamelend slagen als er maar ten onvoorwaardelijke beslissing van 
de mens m dat antwoord van de mens zonder enig voorbehoud tot uitdrukking 
komt' 3 7 0 Hier staat alles bij elkaar De taal of het woord als het alomvattende ele 
ment, de geleding van het woord als dia-logos (twee-gesprek), het ant woorden van 
het tk vanuit zijn diepste houding (de beslissing) 3 7 1 en de wereld als woord van 
God en ant-woord-mogelijkheid voor de mens 3 , J 

Wij hebben Bubers denkontwikkeling vanaf 1900 tot en met 'Ich und Du' beschre
ven als een dynamisch proces binnen twee konstanten Men kan zich afvragen 
hebben die twee hoofdlijnen in Bubers denkontwikkeling niets met elkaar te ma
ken? Mag men die zo gescheiden ontwikkelen? O ι is het inderdaad zo dat tot en 
met 'Religion als Gegenwart' beide lijnen in Bubers denkontwikkeling los van el
kaar staan De tweevoudigheid wordt hem in eerste instantie van buiten af als feit 
opgedrongen Het feit zelf echter van deze tweevoudigheid wekt pas in 1922 echt 
zijn verwondering Daarvóór blijft het een puur faktische tegenstelling waarvan de 
ene pool dient te verdwijnen en de andere er dient te komen Daarom staat de twee
de lijn - het nieuwe moet er komen wezenlijk los van het/ίΊί van de tweevoudig
heid Buber spant zich met heel zijn krcativiteit in om het meuwe naderbij te bren
gen, maar zonder dit nieuwe te doordenken in samenhang met het oude, enkel in 
tegenstelling daarmee Welnu, dat is precies iets gescheiden ontwikkelen' Pas in 
'Ich und Du' wordt in het princiep van ik en jη tegelijk het tweevoudigheidsmo-
ment geïntegreerd (betrekking is aantrekking in afstoting) én het nieuwe geartiku-
leerd (betrekking is onmiddellijk kontakt van twee altenteiten) Deze verweven
heid van de tweevoudigheid en het dialogische in éen en hetzelfde princiep ziet Bu
ber op absolute wijze verwerkelijkt in de scheppingsverhouding De tweevoudigheid 
blijkt gegrond te zijn in de paradoks van aantrekken-m-loslaten die anderzijds pre
cies de st ruk tuur van het absolute vis a vis tussen God en mens artikuleert De beide 
grondwoorden drukken in hun dubbelheid de paradoks van aantrekken-en loslaten 
uit, terwijl ze in zichzelf de verhouding mens wereld artikuleren Aldus is m 'Ich 
und Du' voor het eerst de tematiek van de tweevoudigheid én de tematiek van de 
verhouding mens-wereld, waarin de godsverhouding oplicht, in één princiep geïn
tegreerd Daarvóór zijn het twee afzonderlijke lijnen die in hun samenhang niet 
echt worden doordacht 

12 Bubers ervaringsontwikkeling 

Naast Bubers denkontwikkeling die we tot nu toe navoltrokkcn, is het noodzake
lijk ook Bubers ervaringswereld te peilen Pas zijn denkontwikkeling én groei in er-

370 M Buber, Das Judentum und die neuen Weltfragen, m M Ruber, Der Jude und sein Juden
tum. Köln, 1963,236 
371 Terecht omschrijft H Wodehousc het Woord m 7i¡n paradox that which speaks to us 
anywhere, and that which we answer the eternal Word' (H Wodehouse, Martin Bubers I and 
Thou', in Philosophy, 20 (1945) 29), maar ο ι ten onrechte /egt ze dat dit God is (Ibidem) 
3 7 2 Deze bemiddeling'ifunktic van de wereld in het joodse denken wordt voortreffelijk ver
woord door К Miskotte 'De wereld toont zich als een tussen-zône, waar Gods daadwoord en 
des menschen woord daad elkaar ontmoeten, neen, dat is niet genoeg gezegd de wereld it niets 
anders als dit tezamen, bij-elkaar, tegen elkaar van Gods daadwoord en des menschen woord
daad Ons spreken is antwoorden, maar ook Gods spreken is (voor ons bewustzijn, voor het be
wustzijn van hen. die in de relatie staan) antwoord, Gods eigenlijke spreken is daad, ons eigen
lijke spreken is daad Gods diepste daad is woord, ons meest wezenlijke doen is hem te ant
woorden' (K Miskotte, Het Wezen der Joodse Religie, Amsterdam, 1933, 234) 
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varing samen werpen een adekwaat licht op het karakter van 'Ich und Du' Bij de 
beschrijving van Bubers ervaringswereld gaan we uit van de volledige briefwisseling 
en zijn vroege gedichten - beide te vinden in het Martin Bubcr Archief te Jerusalem -
en van de ervaringsmomenten in zijn pubhkaties 

121 De mensen met wie hij leefde 

De meest centrale persoon in de ervaringswereld van Martin Buber is Paula Winkler 
(1877-1958) geweest De leefgemeenschap met haar maakt rond 1913 een belang
rijke ontwikkeling door Tot dan toe was Paula Wmkler voor Buber vooral een moe
der geweest aan wie hij een elementair oervcrtrouwen heeft herwonnen dat hij sinds 
zijn vroegste jeugd had moeten missen 3 ' 3 Op 25 augustus 1901, hij is dan 23 jaar 
oud, schrijft hij haar 'Jouw brieven zijn het allerenigste Buiten hen wellicht nog 
de gedachte, dat in jou een moeder is, het geloof daarin Nu weet ik het ik heb al
tijd en altijd mijn moeder gezocht' 3 7 4 In een bundeltje keurig geschreven gedich
ten uit diezelfde tijd, opgedragen aan Paula Wmkler, vonden we het volgende 
'In de blauwe nachten van mijn droom 
kom JIJ naar mij, zacht en wonderlijk 
zoals eens moeders verre voetstap 
naar haar eenzaam bange kind kwam' 3 7 5 

In hetzelfde bundeltje bevindt zich als een soort protest een in driftig handschrift 
geschreven gedicht uit later tijd 
'Ln nu, nu ben je mijn vrouw geworden, 
kom dan en reik mij als een bruid de hand 
Heel stil en ernstig zien we elkaar in de ogen -
'Ben jij het'' - 'Ben JIJ het5' en de herkenning zingt 
Ik reik je de hand, stil van liefde'.378 

Precies deze omslag van een moeder-kind-verhouding naar een man-vrouw-verhou-
dmg vinden we pregnant verwoord in het eerste gesprek in 'Daniel' tussen Daniel en 
de vrouw Nadat Daniel beschreven heeft hoe de wereld om de 'gerichte ziel' is 'als 
de schede om het zwaard, als de aarde om de korrel, als de moeder om het kind Fn 
dan kent de ziel haar moederschoot', 3 7 7 doorbreekt de vrouw deze moeder-kind-
verhouding en zegt 'Geef me je hand, Daniel' Daniel geeft hieraan gevolg en be
aamt hiermee op symbolische wijze de man vrouw-verhouding als het'heilige weef
sel van de richting, het bloeiende kruis van de gemeenschap' 3 7 B Dit overgangsmo
ment lijkt ons in hetzelfde boek 'Daniel' te worden vastgelegd waar Daniel in een 
andere dialoog vertelt 'hoe iemand die vele jaren lang met een vrouw leefde en zijn 
leven met haar deelde, onverwacht tot de ontdekking komt 'Dat is een vrouw' en 
hij glimlacht - maar nu pas gaat voor hem de zin open van wat dat is eenvrouw' 3 7 9 

Deze man vrouw-verhouding groeit, vooral via samen gedeelde moeilijkheden en 

3 7 3 'Der Verlust bedeutete eine tiefe Verwundung der kindlichen Seele und eine letzte ele
mentare Ungeborgenheit' (G Schaeder, Martin Buber, Gottingen, 1966, 17 Zie ibidem, 46-47, 
en M Buber, Begegnung, Stuttgart, 1961 2 , 16 19) 
^ ' Briefwechsel, I, 169 Zie G Schaeder, Martin Buber, bin biographischer Abriss, in Brief

wechsel, I, 36 
3 7 5 In de map onuitgegeven gedichten in het Martin Buber Archief te Jerusalem Zie in die 

sene 'Stili in flammenden Duft / Bin ich zu dir entwacht / Liegt mein Kind bei dir' 
3 7 6 Ibidem 
3 7 7 M Buber, Daniel, о с 21 - 22, zie ook ibid , 15 
3 7 8 Ibid , 24 
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konflikten tijdens de eerste wereldoorlog 3eo ¿ijn vrouw was nog meer pro-duits 
dan Bubcr zelf 3e' uit tot een partnerschap Dit partnerschap vat Buber in een 
opdracht aldus samen 'De afgrond en het oplichten van werelden, de nood van de 
tijd en het verlangen naar eeuwigheid, visioenen, gebeuren en gedicht tweespraak 
was het en « het met jou' 3"2 

Dit partnerschap met haar heeft Buber de ogen geopend voor de konkrete werke
lijkheid, zoals hij zegt in een gedicht uit 1928 'JIJ bewerkte dat ik zie, bewerkte' 
je leefde slechts, JIJ, element en vrouw, ziel en natuur' э в э 'JIJ' staat voorop'3 β 4 

Degene die Buber na Paula Wmkler het meest na stond was ongetwijteld Gustav 
Landauer Buber had hem leren kennen m 1899, hetzelfde jaar waarin hij Paula 
Wmkler leerde kennen Tussen hen groeit een vriendschap 3 ' 5 die ondanks een 
groot konflikt duurt tot de dood van Landauer in 1919 'Zij deelden de liefde voor 
Meister Kckhart en voor Hölderlin, de brandende interesse in taalfilosofie en voor 
de stromingen binnen het moderne sociale en kulturele leven' 3e6 Het wellicht pijn
lijkste Konflikt tussen beiden betreft het zicht op de eerste wereldoorlog We heb
ben dit konflikt uitvoerig beschreven in Bubers denkontwikkeling ^ 7 liet belang
rijkste m het verband van Bubers ervaringsontwikkeling is dat dit diepe konflikt in 
feite geleid heeft tot een verdieping van hun vriendschap, zodat Buber op 10 mei 
1918 spreken kan over 'onze eenheid en gemeenschap die m deze jaren veel dieper 
geworden zijn en die voor de toekomst veel te maken hebben met mijn wensen wil 
om leven en kracht te behouden' 3 β β 

hen wezenlijk element m Bubers leven vormde zijn kontakt met schrijvers als Wer
ner Kraft, Ludwig Strauss, Stefan George, Max Brod, Iranz Kafka, Alfred Doblin, 
Arnold Zweig en anderen.389 Hij is aangesloten bij een literaire kring waar hij men
sen als Berdyczewski, Loerkc, Mombert, Stehr en brisch ontmoet. In 1914 wordt 
hij medewerker van het literaire tijdschrift 'Der Neue Merkur' 'Tijdens Bubers le
ven hebben niet veel mensen geweten hoeveel plaats de omgang met poëzie en 
dichters in zijn leven heeft ingenomen De dichters met hun seismografische 
sensibiliteit voor tijdsproblemen behoren tot de meest belangwekkende Joodse 
bnefpartners van Buber vóór de grote katastrofe (nl. tot 1933)'.390 Bij hem thuis 
heerste een sfeer waar geluisterd werd naar poëzie en niet allereerst gepraat werd 
óver literatuur 'Literatuur, dat zijn gemummificeerde gedichten, maar wanneer an
ders m mijn huis gedichten waren, waren ze levend en omringd door levenden en 
niemand merkte wat er 'goed' of 'slechts' aan was, maar dat ze levend en werkelijk 

379 Ibid , 101-102, zie ook C. Schaciler, Martin Buber - Hebräischer Humanismus, о с , 82-83, 
de verhouding tussen het mannelijke en het vrouwelijke in de mens houdt hem in die tijd sterk 
bezig (zie Briefwechsel, I, 324) 
зво Zie Briefwechsel, I, 381 
зві Ibid . 397-400. 
387 M Buber, Zwiesprache, in Werke, I, 172. 
эвэ м Buber, Am Tag der Ruckschau, in Nachlese, 25 
384 Vergelijk wat W Goldstein over zijn vrouw zegt 'eine Frau, neben der und durch deren 
Sein Marcin Buber das wurde, was er uns Juden ist' (W Goldstein, Martin Buber, Gespräche, 
Briefe, Worte, Jerusalem, 1967, 28) 
385 Zie Briefwechsel. I, 294, 307 
386 G Schaeder, Martin Bubcr - Hebräischer Humanismus, o.c 211. 
3 e / Zie van deze inleiding pag 41 42 
з в в Briefwechsel. I, 531 532 
3 8 9 Zie G Schaeder, Martin Buber, bin biographischer Abriss, in Briefwechsel, I, 50-60. 
3 9 0 Ibid , 50 
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waren Zo was het ook laatst, toen Franz Werfel bij ons was, hoe klonk daar alles 

tussen ons en hem zuiver en vanzelfsprekend'.3 9 1 

Uit de zeer uitgebreide briefwisseling met kunstenaars blijkt dat Buber niet alleen 

zo eerlijk mogelijk weergeeft wat het boek, gedicht of toneelstuk hem heeft ge

daan, wat het bij hem opriep, maar ook dat hij probeert de waarde of onwaarde 

van de artistieke uitbeelding te verwoorden. 3 9 2 Overal krijgt men de indruk dat hij 

zoekt in een persoonlijke en integere betrekking met hun werk te komen 3 9 3 Dik

wijls werden deze kontakten gedragen door een groot begrip voor het leven van de 

artiesten dat zo sterk onderhevig is aan de gevoeligheid voor het tijdsgebeuren en 

het eigen leven Zo bedankt Franz Kafka Buber voor een ontmoeting die hij twee 

jaar eerder met hem heeft gehad 'Wilt u mij echter toestaan, geachte doktor, deze 

gelegenheid te baat te nemen o m u mijn dank te betuigen voor die middag die ik 

twee jaar geleden bij u heb doorgebracht Een late dank, maar voor mij niet te laat, 

want dat samenzijn zal voor mij altijd even tegenwoordig blijven Het betekent voor 

mij de in ieder opzicht zuiverste herinnering die ik van Berlijn heb' 3 β 4 

ben kring van vrienden groeide voor Buber 3 9 S in diezelfde jaren uit zijn kontakten 
met Bar Kochba, een Praagse vereniging van Joodse studenten, 3 9 6 met wie hij vanaf 
1909 zocht naar de Joodse identiteit 'In dejaren na Hcrzls dood was het zionisme 
verzand in bedrijvigheid en organisatie eii de jonge, uit geassimileerde milieus stam
mende studenten die zich zionisten noemden, hadden er geen heldere voorstelling 
van in hoeverre de joden nog een volk waren te noemen Buber bemiddelde voor 
hen het joodse zelfbewustzijn als een leven in de noodlotsstroom van een groot 
heroïsch verleden met het visioen van een nog onvervulde zending voor de mens
heid, die een vernieuwd jodendom te volbrengen had' 3 9 7 Voor velen van zijn toe
hoorders zijn deze 'Reden' van 1909 tot 1918 van beslissende betekenis geweest 
voor hun leven 3 9 e 'In Praag heeft Buber voor de eerste keer in grote mate die in-

391 Briefwechsel, I, 354 355 
3 9 2 Zie bv Briefwechsel, I, 357. 412, 509, Briefwechsel II, 22 
3 9 3 Ziebv Briefwechsel. 1, 321,412. 382 
3 9 4 Briefwechsel, I, 409 Fen ander voorbeeld is zijn aandacht voor Franz Werfel. Zie Brief

wechsel, I, 361 - 362 
3 9 5 Zie G Schaeder, Martin Buber, bin biographischer Abriss, in Briefwechsel, I, 44. 
3 9 6 Bar Kochba is een vereniging van joodse studenten in Praag, die een grote rol speelde in de 
ontwikkeling van een geestelijk verdiept zionisme Ze werd opgericht in 1893 Tot de leidende 
figuren hoorden o a Hugo Bergmann, Leo Herrmann, Robert Weltsch, Hans Kohn, e a. Zie G 
Schaeder, Martin Buber, tin biographischer Abriss in Briefwechsel, I, 550. 
397 Ibid . 45. 
3 9 8 'Buber war die Sonne meiner Jugend' (in Seh Ben Chorin, Zwiesprache mit Martin Buber, 
München, 1966, 131) Ook voor Ben Chonn zelf nam Buber zulk een positie in 'Martin Buber 
gehorte zu den grossen Leitsternen meiner Jugend In ihm sah ich, wie viele junge Juden in 
Deutschland zu Beginn der dreissiger Jahre, den Lehrer und brzieher auf dem Ruckweg zum 
Judentum' (Ibid , 1 5) 
Hans Kohn schrijft bij het verschijnen van zijn biografie over Buber aan deze een brief Daann 
ziet hij terug op zijn eigen levensweg van twintig jaar 'an deren Beginn Ihre Rede über den Sinn 
des Judentums steht und die von Ihrer Lehre überschattet und gelenkt waren' 
(Briefwechsel,II. 357). 
Leo Hermann schrijft in zíjn 'Tagebuchblattern' - van rond 1908 - 'Bubers Rede und die Aus
sprache mit ihm halfen uns, unseren eigenen Weg zu verstehen und zu finden' (Der Jude, 
Sonderheft zu Martin Bubers 50 Geburtstag, Berlin, 1928, 159) 
In verschillende artikelen van ditzelfde Sonderheft blijkt hoe men Buber als geestelijke leider 
heeft ervaren Arnold Zweig in zijn bijdrage 'Martin Buber, ein Mann von fünfzig Jahren' 
schnjft 'Er (nl Buber) war ein Rehgionsweiser im doppelten Sinne des Wortes, er war im Reli-
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vloed op jonge mensen uitgeoefend die hij tot in hoge ouderdom met verloren heeft 
en waardoor hij de grote leraar van een hele generatie is geworden' Э 9 ' 
Buber van ¿ijn kant wordt zich via dit leerkontakt, dat steeds persoonlijker 
wordt,400 bewust van zijn joodse identiteit als één met ¿ijn mens-zijn Op 5 8 1917 
schrijft Buber aan Kohn 'De Joodse zaak verschijnt als nooit tevoren met de men
selijke verbonden · een verbondenheid die evenwel vaak genoeg erg klein en uiter
lijk wordt opgevat' ^ ' Naarmate Buber echter leeft vanuit de¿e eenheid tussen jood 
zijn en mens-zijn, groeit er in hem een konflikt tussen de uiterlijke kanten van zijn 
jood-zijn - door hem vooral ervaren in het houden van lezingen over de joodse iden
titeit voor joden - en zijn mens zijn Het voelen van 'de joodse zaak' als hindernis 
noemt hij 'de belevenis van de grens' Лап Rappeport schrijft hij hierover op 27 10 
1918 voor het eerst 'Mijn 'Berliner Rede' (nl een voordracht getiteld 'Das Juden
tum und die wahre Gemeinschaft' die hij hield op een jeugddag in Berlijn) moet 
wel gepubliceerd worden, maar ik ben nu iets anders van plan Overigens heb ik 
daarbij de belevenis van de grens gehad ik kan niet meer ' tot joden' spreken, trou
wens helemaal niet meer tot Incipit vita nova' 4 0 2 ben paar maanden later, 7 1 
1919, schrijft hij Ludwig Strauss ongeveer hetzelfde 'De belevems van de grens, 
die me sinds een jaar steeds weer overvalt (de laatste dingen, nu ook voorzover ze 
oproep betekenen, met meer in judaistische begrenzing en προς 'Εβραίους formu-
leerbaar) is sinds kort zo heftig geworden dat ik de vaste omheining, het werk van 
mijn handen neerhaalde en προς ανθρώπους begon te spreken (te schrijven) ^ 0 3 

Dit laatste slaat op 'Ich und Du' In een brief aan Bergmann komt naar voren hoc 
dit grensgevoel door het schrijven aan 'Ich und Du' versterkt wordt 'Ik werk mo
menteel aan de algemene grondslagen van een filosofisch (sociaal- en godsdienstfi-

giosen weise, und er wies zum Religiösen hin' (Ibid , 1) Adolf Böhm in 'Idee und Organisation' 
schrijft 'Wir feiern ihn (nl Buber) heute als einen unserer hrleuchter und Erwecket1' (Ibid ,21) 
brich Hirschberg noemt Buber in 'Von judischem l ehrertum in unserer ¿eit' 'Der trzicher 
kraft echter Berufung' (Ibid , 74) en 'Vorbild eines neuen Lehrertums, das sich nicht auf die be
rufliche Stellung, sondern nur auf Können und Wollen gründet' (Ibid , 75) Viktor Kellner in 
'Volk und Individuum' zegt 'Das ist die Grosse Martin Bubers er hat uns in der Zelt schwerer 
Krise den Weg zum üeist des Volkes gewiesen' (Ibid , 77) belix Weltsch spreekt in 'breiheit 
und Bindung in Nationalismus und Religiosität' over Buber als over 'einem geistigen huhrcr' 
(Ibid , 86), tegen wie je kunt zeggen 'Du hast uns einen neuen Begriff unseres religiösen Seins, 
eine neue Religiosität gegeben' (Ibid , 86) I riedrich Thiebergcr zoekend hoc men 'Die Bedeu
tung Bubers fur die geistige Phase des heutigen Judentums' (Ibid ,111) kan formuleren, zegt m 
zijn artikel 'Die neue Gläubigkeit' 'Vielleicht ist es wegen des Dynamischen seiner Wirkung 
am richtigsten zu sagen, dass er Schleussen in uns geöffnet hat' (Ibid ,112) 
Ook de brieven die Buber ontving bij gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag getuigen van het 
feit hoezeer hij voor velen een leider was Hugo Bergmann wenst hem 'Mochte die kleine Grup 
pe von Menschen, die sich um Sic scharen, in den kommenden Jahren mit Ihrer Hilfe den Weg 
finden' (Briefwechsel. II, 305) brnst Simon schrijft- 'Wenn ich ein Lehrer werden sollte, wenn 
ich dessen Haupttugend üben lernen sollte I icbe zu üben ohne Macht und Machtrausch, dann 
sind Sic dann mein Lehrer gewesen' (Briefwechsel, II, 308) Mosche Y Ben-Gavnel dankt Buber 
voor 'die brleichterung eines ungemein schwierigen Weges, von dem ich nur unklar, gefuhls-
massig wusste' (Briefwechsel, II, 310) Buber 'fut consideré par une grande partie de la jeunesse 
juive de l'Europe centrale comme son guide spirituel' (R.Weltsch, Avant-propos, m Martin 
Buber, L'homme et le philosophe, Bruxelles, 1968, 12) 
399 G Schader, Martin Buber, Gottmgen, 1966, 97 /.ie ook H Kohn, Martin Buber, Köln, 

1961,90-91 
400 Briefwechsel, I, 388 
^ 1 Briefwechsel, I, 503 
402 Briefwechsel, I, 542 
403 Briefwechsel, 11, 22-23 
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losofisch) systeem. Aan de opbouw hiervan moeten de komende jaren gewijd zijn. 
Daarbij wordt een vreemde zwaarmoedigheid, het gevoel tussen twee werelden te 
staan, de beleving van de grens steeds sterker in mij' *a* Scherp tenslotte komt dit 
gevoel weer terug in 1920 Buber heeft eind mei 1920 te Praag deelgenomen aan de 
konferentie van de Hapocl Hazair4 0 5 Een toespraak die hij daar gehouden heeft is 
in stenogram opgenomen Weltsch vraagt hem of hij dit stenogram uit wil werken 
Buber antwoordt dat hij liever van deze opdracht ontslagen zou willen worden, al
lereerst omdat het stenogram niet deugt 'Belangrijker echter is dat mijn 'juiste' 
Praagse formuleringen mij ook niet meer bevredigen, en het allerbelangrijkste is, 
dat mij de hele zaak tot een deelvraag geworden is en daarmee op een manier die u 
begrijpen zult ver van mij is weggerukt - zoals aan iemand die de hjn van een geberg
te ontdekt, de afzonderlijke formaties ontgaan Ik maak een moment door, waarin 
alle partiele interessen mij in het moeilijke worstelen om het eigenlijke storen Kon 
ik ze maar allemaal een tijdlang kwijtraken' (k weet nu in waarheid, beste vriend 
Weltsch, niet alleen met Hapoel Hazair maar ook met het zionisme - met jodendom 
niets goeds aan te vangen, en nog het minste met 'mij', d.w ζ met dat wat ik tot nu 
toe gezegd en geschreven heb -'.406 Via zijn intense kontakten met Bar Kochba - en 
enkele anderen zoals Strauss en Rappeport - worden jodendom, zionisme en Hapoel 
Hazair tot deelaspekten van een geheel dat voor hem begint op te dagen, een be
wustwording waaruit hij de laatste konsekwenties trekt, nl als mens nog slechtste 
spreken met mensen. 

Groeide Buber door zijn ervaringen met Bar Kochba en door zijn jarenlang werken 
binnen joodse groepen uit tot een konkrete universaliteit, door zijn ervaringen met 
een andere groep, de Forte-Kreis, werd Buber teruggebracht van een abstrakte 
mondiahteit tot de nuchtere werkelijkheid van het konkrete De Horte-Kreis werd 
opgericht in juni 1914 'In juni 1914 kwamen in Potsdam acht mensen - Poul 
Henri Borei, Martin Buber, Theodor Daubler, Frederik van beden, Erich Gutkind, 
Gustav Landauer en Florenz Christian Rang - bijeen om in een driedaagse bespre
king de vorming van een kring voor te bereiden, die, de vereniging van de volkeren 
van de mensheid voorstaande, deze op een beslissend uur tot gezagvolle uitdrukking 
zou kunnen brengen In de Potsdammer dagen werden de problemen van een 
gemeenschappelijke aktiviteit opgehelderd en kwam men de namen overeen van 
degenen die met de acht de kring moesten konstitucren. Zij moest in augustus van 
dat jaar in borte dei Mamn definitief gesticht worden (vandaar de naam 'Forte-
Kreis')'.407 De twee belangrijkste doelstellingen van de groep zijn- 'Ten eerste dat 
de leden van de kring zich, zonder dat te kort zou worden gedaan aan de verschei
denheid van hun naturen en hun denken, in volledig respekt en verwachting aan de 
wederzijdse omgang zouden overgeven, en vervolgens, dat uit deze omgang een ge
meenschap zou groeien die van betekenis zou zijn voor het worden van de we
reld' 4 0 e liet uitbreken van de oorlog echter doorbreekt de solidariteit In een brief 
die Landauer en Buber richten aan de Forte-Kreis, eind 1914, roepen zij op tot een 

«04 Briefwechsel, 11, 28 
4 0 5 Hapoel Hazair, 'De jonge arbeider', is een palestijnse arbeiderspartij die in 1905 is opge
richt Zij stond een niet-marxistisch, konstruktief volkssocialisme voor Uit haar kringen kwa
men de kibboersim voort Zie С Schaeder, Martin Buber, bin biographischer Abriss, ¡η Brief
wechsel, I, 551 
«06 Briefwechsel, 11,67 
4 0 7 G Schaeder, Martin Buber, bin biographischer Abriss, in Briefwechsel, I, 63 64. 
«os Briefwechsel, I, 383 
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nieuwe bijeenkomst Hun voorstel vindt geen gehoor. De bijeenkomst vindt met 
plaats. De tegenstellingen m b t de oorlog - de een is pro-Duits, de ander pro-
Kngels, weer een ander pro Russisch, enzovoort - verscherpen zich en augustus 1915 
verzendt Landauer een brief waarin hij verklaart met meer bij de Korte-Kreis te ho
ren. Tegelijk ontwerpt hij een schets voor een nieuwe samenwerking. Buber rea
geert hier enthousiast op *09 Op 8 september 1915 schrijft Buber een brief aan de 
knngleden waarin hij zich distantieert van de kring410 en ook zijn desillusie helder 
verwoordt- 'In de uitbundige glans van die drie dagen scheen hij (nl. de Forte-Kreis) 
mij te leven-, ik overwon de bedenkingen die ik U indertijd, jaren geleden, toen u mij 
de gedachten omtrent de kring voor de eerste keer uiteenzette, heb geuit, en geloof
de dat hier de oercel van die legitieme autoriteit kon zijn, die mij boven alles nood
zakelijk toe schijnt. Ik zag mijn vergissing in, toen het duidelijk werd, dat de kring 
met - zoals het zijn roeping moest zijn - boven de gebeurtenissen stond, maar er 
door beheerst werd, dat ze niet buiten de monsterachtige verstrikking van de volke
ren stond waaruit de gebeurtenissen zijn voortgekomen, maar diep in deze gebeur
tenissen was betrokken en diep in hen verstrikt was... Waartoe Landauer - de enige 
van ons die de verstrikking heeft doorzien voor ze haar werk begon te doen - op
roept, is iets anders, iets nieuws liet spook van de KRING dat ik eens bijna lief
had, blijve verre van mij' 4 " Buber is door dit alles een illusie armer geworden De 
illusie te denken dat er een internationale samenwerking zou kunnen worden gere
aliseerd die werkelijk representatief zou zijn voor een wordende eenheid onder de 
mensen, slaat te pletter op de weerbarstige feitelijkheid van tegengestelde belangen 
in de uitbrekende oorlog 'Ik maak me trouwens tegenwoordig geen illusie meer 
over internationale bijeenkomsten en verwacht daar weinig van',412 schrijft hij 
10 9.1915 aan zijn vrouw Van de andere kant houdt hij vast aan zijn oorspronke
lijke impuls om weg te komen 'uit de verstrikking naar een atmosfeer van vrijheid 
en waarheid'413 en blijft hij antwoord zoeken op de vraag: 'Wat is te doen?'4 4 

122 Waar het in al die kontakten om ging. 

De kontakten waar Buber uit leefde waren echt persoonlijk. Toch werden ze tege
lijkertijd volledig bepaald door een samen gedeelde aandacht voor eenzelfde zaak
een vernieuwing die begon door te breken in het menselijk leven. Met Landauer 
vooral deelt Buber het zoeken naar een nieuwe sociaal-religieuze orde 'Beiden wa
ren één in de overtuiging dat de vernieuwing van de maatschappij uit moet gaan van 
het 'celwecfscl' van het gemeenschapsleven, van de gemeenten en dorpen, hier was 
de levende kern van de mensheid te vinden'.415 Daarbij waren beiden van mening 
dat zulk een vernieuwing van de maatschappij de enige ware uitdrukking van de 
verhouding tot God is enthousiast schrijft Buber op 9 8.1913 aan Landauer 'On
langs heb ik bij Plinius. . een wonderlijk woord gevonden, als het ware een motto 
voor de Socialistische Bond. Deus est mortali iuvare mortalem Wel de mooiste defi-

4 0 9 Briefwechsel. I, 394 . 
4 1 0 Dit hij zich later üan Landauer distantieert, vindt zijn reden in het feit, dat de brieven 

waarop Landauer reageert met zijn distantieren, Buber pas later bereikten 
(Zie Briefwechsel, I. 397) . 

4 . 1 Briefwechsel, I, 398 
4 . 2 Briefwechsel, I, 399 
4 1 3 Ibidem. 
4 1 4 Deze vraag neemt hij op in het artikel in de Frankfurter Zeitung van Pasen 1919. 
4 , 5 G. Schaeder, Martin Buber, Gottingen, 215 . 
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mtie van God 1 ' 4 ' β Hierbij heeft de spreuk voor Buber wellicht een dubbele bodem 
die precies hun beider religieus socialisme typeert God bestaat w de wederzijdse 
hulp tussen mensen én God bestaat pas voor een mens ah deze een andere mens 
helpt ^ 7 Met het oog op de verwezenlijking van dit ideaal een regeneratie van de 
maatschappij vanuit de kleinste cellen als de groeiende uitdrukking van het rijk 
Gods - zijn beiden voorstander van een permanente revolutie,'een geestelijk proces 
in de meest omvattende zin van het woord' 4 , e Ditzelfde zoeken motiveerde zijn 
kontakten met de Forte-Kreis, zo lang die nog goed waren, en met Bar Kochba, met 
wie Buber vooral onderzocht welke de rol van het jood-zijn bij zulk een vernieuwing 
van de mensheid zou kunnen zijn 

Door het intense kontakt met kunstenaars ontwikkelde zich zijn gevoeligheid voor 
het beeldende, het intuïtieve, de gestalte die nog tot leven moet komen Degene die 
voor Buber het meest de sfeer van het artistieke representeerde was zijn vrouw 
'Het is van een niet te overschatten betekenis dat Buber in zijn jonge jaren een 
vrouw ontmoette, die zijn evenknie was, ja hem nog overtrof in dichterlijke be
gaafdheid en uitdrukkingskracht en die zijn inspanningen tot het laatste toe ver
stond en aanspoorde' ^ 9 Voor Buber, die sinds zijn jeugd de poëzie als zijn roeping 
zag/ 2 0 betekende Paula Winkler de mkarnatie van zijn levensclement Vanuit deze 
'poetische twee-gemeenzaamheid'42' is Buber m die jaren bezig mystiek-poëtische 
teksten te herscheppen Hij geeft 'Chinesische Geister- und Liebesgeschichten'422 

uit (1911), schrijft een inleiding op de vertaling van 'Kalewala',4" het Finse volks
epos (1912, 1914), vertelt 'Zwei flandensche Wundergeschichten'424 (1913), ver
taalt uit een Keltisch sagenboek 'Die vier Zweige des Mabinogi'425 (1914) en ver
telt een oudjoods sprookje'Der Lngel und die Weltherrschaft'426 (1914) na Door 
dit herscheppen van poëzie uit allerlei kulturcn ontwikkelt hij zijn eigen poetische 
begaafdheid 
Centraal in zijn poetische aktiviteit staat echter het samen 427 herscheppen van de 
chassidische vertellingen Aan de reeks chassidische verhalen die hij sinds 1914 had 
naverteld, voegt hij enkele nieuwe chassidische legenden toe zoals 'Geschichten 
vom Rishiner'429 (1915), 'Zwei chassidische Geschichten'429 (1916), 'bine chassi
dische Predigt' (1917), 'Zwei Geschichten von dem Grossen Maggid'43' (1920) 

4 , 6 Briefwechsel, I, 340 Zie voor Landauers uitdrukking van hetzelfde G Landauer, Der 
werdende Mensch, Aufsätze über Leben und Schrifttum, herausgegeben von Martin Buber, 
Potsdam, 1921,61 
41 ' 7ie de voetnoot van С Schaeder in Briefwechsel, 1, 340 
4 . 8 G Schaeder, Martin Buber, Gottingen, 1966, 212 
4 . 9 G Schaeder, Martin Buber, Lin biographischer Abriss, in Briefwechsel, I, 36. 
« 0 Ibid , 40-44 
« ' Ibid , 37 
4 2 2 M Buber, Chinesische Geister und Liebesgeschichte, hrankfurt a Μ , 1911 
4 2 3 M Buber, Kalewala, das finnische h pos, m Das literarische tcho, 14 (1912) 23 En de in

leiding op Kalewala, das National-epos der hinnen Übertragung von Anton 
Schiefner, 1914 

4 2 4 M Buber, Zwei flandrische Wundergeschichten, in brankfurter Zeitung van 25 12 1913 
4 2 5 M Buber, Die vier ¿weige des Mabinogi, ein Keltisches Sagenbuch, Leipzig, 1914 
4 2 6 M Buber, Die Engel und die Weltherrschaft, ein altjudisches Marchen, in Judische Rund

schau, XIX, 26 11 1914 
4 2 7 Zie Briefwechsel. I, 249-252 
4 2 8 M Buber, Geschichten vom Rinshiner, in brankfurter Zeitung, 24 12 1915 
4 2 9 M Buber, Zwei chassidische Geschichten, in Treue eine judische Sammelschrift, Berlin, 
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De essentie van deze samenwerking verwoordt Buber in een gedicht uit 1949. 

'Weet je nog hoe in o n z e jonge jaren 

wij samen o p deze zee zijn gevaren: 

gezichten kwamen, g root en wonderli jk, 

wij keken m e t elkaar, JIJ en ik. 

Hoe voegden zich in het hart beeld t o t beelden, 

hoe is een wederzijds hevig schilderen ontstegen 

daaruit o m h o o g en leefde tussen jou en mij ! 

Zo o n t w a a k t e de s tem die sindsdien spreekt 

en o u d e heerlijkheid als nieuw betuigt, 

zichzelf en j o u en het tesamen t r o u w ' . 4 3 2 

D o o r deze omgang m e t het chassidisme k o m t Buber, d o o r h e e n het artistieke, in 

k o n t a k t m e t een religieuze wereld waarin een geleefde eenheid bestaat tussen het 

sociale leven en d e omgang m e t God, een inkarnatie derhalve van zijn eigen toe

komstverwachtingen Vandaar dat Buber deze o n t m o e t i n g m e t de chassidische wer

kelijkheid 'de wellicht belangrijkste maar in ieder geval vruchtbaars te ' van al zijn 

' o n t m o e t i n g e n m e t geestelijke m a c h t e n ' n o e m t . 4 3 3 

In Landauer m a a k t Buber tens lot te niet alleen k o n t a k t m e t iemand die eenzelfde 

visie heeft o p de vernieuwing van de maatschappi j , maar ook m e t iemand die doet 

wat hij zegt Bergmann legt d e vinger o p de w o n d e als hij in een brief van 11 5 1915 

aan Buber schrijft. 'Kort geleden h o o r d e ik d a t een dee lnemer aan een voordrachts

avond waar U over de J o d e n als volk van het Oosten sprak, zou gezegd hebben U 

analyseert de daad-idee, Kerr, Landauer en anderen leefden haar in de Duitse ge

m e e n s c h a p . Ik vrees dat het verwijt niet geheel ten o n r e c h t e is' 4 3 4 Landauers 

e t h o s loopt uit o p het d r a m a van zijn d o o d . In februari 1919 zet Landauer zich per

soonlijk in o m zijn utopisch socialisme in de Bayersche revolutie te verwerkelij

k e n . 4 3 5 2 Februari w o r d t hij vermoord 'Hij legde stervend getuigenis af van de 

idee van d e vernieuwing van de m e n s h e i d ' . 4 3 6 Tegenover C r e t e Schacder verklaart 

Buber later. 'Ik heb zijn d o o d als de mijne be leefd ' . 4 3 7 Het getuigenis met zijn 

leven prent voor Buber voorgoed de noodzaak in dat de vernieuwing een doen is 

123 Zijn omgang met de natuur. 

Naast zijn omgang met mensen en d e daarin levend g e h o u d e n aandacht voor het 

artistieke, het sociale, het ethische en het religieuze, heeft Buber sinds zijn vroegste 

jeugd 4 3 β zijn k o n t a k t m e t de natuur ontwikkeld en verdiept In zijn vroege, on

gepubliceerde gedichten speelt de n a t u u r een belangrijke r o l . 4 3 9 .Waar ook in al zijn 

4 3 0 M Buber, Eine chassidische Predigt, ¡η: Der Jude, II, 8, nov. 1917. 
4 3 1 M Buber, /wei Geschichten von dem Grossen Maggid, in- Insclalmanach auf das Jahr 

1921, Leipzig (1920') 
4 3 2 M. Buber, Weisst du es noch....' in· Nachlese, 26 
1,32 M. Buber, Mein Weg zum Chassidismus, l-rankfurt a M., 1918, 6, zie W Pcycrl, Das anthro
pologische Problem in der Gedankenwelt Martin Bubers, Wien, 1960, 20, zie ook G Schacder, 
Martin Buber, Ein biographischer Abriss, in: Briefwechsel, I, 43 
4 3 4 Briefwechsel. I, 389. 
"35 Zie G Schaeder, Martin Buber, hin biographischer Abriss, in Briefwechsel, I, 67 
«6 Ibid , 68. 
«7 ibid , 63. 
438 M. Buber, Begegnung, o.e., 15 

82 



pubi ik at íes vormen natuur-ervaringen een belangrijk element Zo vindt bv in 
'Daniel' het eerste gesprek plaats in de bergen die in hun steilte de 'richting' uit
drukken,440 het derde gesprek wordt gevoerd in de tuin, de plaats van be-zin-
mng,441 het vijfde gesprek vindt plaats aan zee, het beeld van de bodemloze 
dood 442 

Een centrale rol schijnt hierbij de boom te spelen Reeds in zij'n essay 'Ueber Jakob 
Böhme (1901) lezen we. 'Soms rijpt in ons het verlangen de armen om een jonge 
boom te leggen en dezelfde stroom van de levensgolf te voelen' 4 4 Э Vóór het eer
ste gesprek in 'Daniel' beschrijft Buber de aanraking van een boom met een 
stok 444 In het eerste gesprek in 'Daniel' vinden we een uitvoerige beschrijving van 
een pijnboom 445 die model heeft gestaan voor de beschrijving van de boom in 'Ich 
und Du' 4 4 β 

Zo belangrijk is de natuur voor Buber dat hij in 1915 uit Zehlendorf, een voorwijk 
van Berlijn, verhuist naar Heppenheim vanwege de behoefte aan een leven met de 
natuur- 'De redenen van onze verhuizing kent U immers', schrijft hij 4 9 1915 aan 
Landauer, 'de sterkste is de behoefte naar een leven met de natuur in een land
schap dat adekwaat is aan ons gevoel' 4 4 7 Als ze verhuisd zijn, schrijft Buber aan 
Rappeport op 9 4 1916 vanuit zijn nieuwe woning 'Beste vriend, uw brief vond ons 
niet meer in Berlijn, dat we nu gelukkig en hopenlijk voor altijd opgegeven hebben, 
maar in een huis tussen de Rijn en het Odenwald. . Voor mijn venster wedijveren 
platanen en kastanjetakken om mij het leven te laten zien'. 4 4 6 Maar uitdrukkelijk 
relativeert hij deze natuurervaring aan het kontakt met mensen- 'Maar het feit dat 
er mensen op de wereld zijn heeft een sterkere bewijskracht en een nog schonere 
evidentie dan zij' 4 4 9 Fn hij vergeet bij dit alles de oorlogsrealiteit met. 'Wanneer 
ik uit het raam naar buiten kijk, ben ik ongerust over U, omdat de bomen daar 
staan en niet weten wat 'het front' is ' . 4 5 0 

124 De integratie van de 'vele zijnservaringen' tot 'één geloofservaring' 

Bezien we de afzonderlijke zijnservaringen, dan blijken deze Buber tot in zijn kern 
te hebben geraakt De leefgemeenschap met zijn vrouw heeft zo op hem ingewerkt 
dat hij zich daardoor opende voor wat werkelijk j's 451 De vriendschap met Lan
dauer betekent 'van de grond uit met elkaar spreken' 452 De vriendschap met de 
leden van Bar Kochba geven hem de ervaring 'van het ene onschokbare midden in 
de chaos dat er verbondenheid bestaat . één enige grote sterke standhoudende 
verbondenheid' 4 5 Э De rijk gevarieerde temperamenten die hij in zijn kontakt met 

4Э9 

440 

441 

Vroege gedichten in het Martin Buber Archief te Jerusalem 
M Buber, Daniel, o c , 7 w . 
Ibid , 55 w . 

4 4 2 l b i d , 1 3 1 w . 
4 4 3 M Buber, Über Jakob Böhme, in Wiener Rundschau, V, 1 2 , 1 5 . V I 
4 4 4 Zie M. Buber. Daniel, in Werke I, 11 
4 4 5 I b i d . l S 
4 4 6 Zie de uitleg van paragraaf 10 
4 4 7 Briefwechsel, 1, 396 
4 4 8 Briefwechsel, I. 4 2 6 
4 4 9 Ibidem. 
4 5 0 Ibidem 

Zie pag 76 
Briefwechsel, I, 4 9 0 . 
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kunstenaars ontmoet, laat hij steeds persoonlijk op zich inwerken In al die kontak
ten laat hij ook de divergentie van het spekulatieve, het artistieke, het sociale en het 
religieuze op zich inwerken, terwijl hij van zichzelf vraagt de natuur zo tot zich 
door te laten dringen 'tot je veranderd bent' 454 liet chassidisme voegt zich 'm het 
hart' tot beeld samen' 455 Dwars door alles heen lopen daarbij de schokkende er
varingen en ontnuchteringen van de eerste wereldoorlog - 'Ik ben door wat er ge
beurt als nooit tevoren in het leven geschokt'456 ervaringen die vooral door zijn 
kontakt met Landauer en door de frontbneven van enkele leden van Bar Kochba en 
door de desillusie van de l'orte-Krcis zijn opgeroepen Zij konfronteerden hem met 
de werkelijkheid dat de westerse samenleving van de grond af moet worden opge
bouwd 
Het eenheidsmoment in deze vele ervaringen die Buber in zijn kontakten opdoet, is 
dat Buber ze allen tot zich door laat dringen, tot in zijn persoonskern, en ze van-
daaruit weer teruggeeft aan de ander (het andere) binnen deze kontakten Daardoor 
kan er ook een integratieproces plaats vinden waarin de vele ervaringen J/J zodanig 
worden ervaren ín het volledig tot je door laten dringen van de vele ervaringen 
worden de vele ervaringen daar, in de kern, op een nieuwe wijze ervaren nl als een 
mij van de grond uit transformerende werkelijkheid, 'een verandering van het hele 
leven van de grond uit' 4 S ' 
Door deze reflcktie van de ervaringen tot een diepte-ervarmg m het zelf van de mens 
- de akticvc integratie van het passief allerwege geraakt-zijn - wordt het pas mogelijk 
dat ook de diverse zijnservarmgen van hun kant gaan spreken van een hen allen inte
grerend element, het goddelijke/ι/ In 1913 schrijft hij Landauer 'Deus est mortali 
luvare mortalem', met de wellicht dubbele strekking God is m de wederzijdse hulp 
én God is er pas als je iemand helpt лъв 1914 schrijft hij over de bemiddelingskracht 
van Hölderlins poëzie 'In het woord het mysterie verbergend en openbarend, God 
profetisch trouw HIJ geeft het oneindige weer voor ieder die in staat is het te ne
men' 459 In 1916 schrijft hij aan Rappeport hoe platanen en kastanjetakken hem 
'het leven laten zien' waaraan hij toevoegt 'Maar het feit dat er mensen op de we
reld zijn heeft een sterkere bewijskracht en een nog schonere evidentie dan zij' 4st) 

In 1918 vat hij in 'Mein Weg zum Chassidismus' het zicht dat hij vanuit de legenden 
heeft opgedaan als volgt samen 'Voor de chassidische leer is de hele wereld slechts 
een woord uit Gods mond, en toch is het geringste ding in de wereld waardig dat 
God zich van daaruit aan de mens die hem waarachtig zoekt, openbaart' 461 In het
zelfde jaar spreekt hij in een brief aan lllen Kelly over 'de heilige onmiddellijkheid 
tussen mens en mens' *sl In een reaktic op Bergmann die volgens hem teveel na
druk legt op de noodzaak van de Hebreeuwse taal, zegt hij m 1919 'In uw opvat
ting verschijnt het religieuze als een inhoud onder andere inhouden, ZIJ het ook als 
een bijzonder belangwekkende, maar dat is het niet' 463 

Tegelijk met de geleidelijke integratie van de vele zijnservarmgen die in de diepte 

«s« M Buber, Daniel, in Werke 1,15 
< 5 5 M Buber, Weisst du es noch ' in Nachlese, 26. 
« 6 Briefwechsel, 1, 364 
«S' Briefwechsel, I, 51J 
4 5 8 Zie iantekening 416 . 
" 9 Briefwechsel, I, 357 
4 6 0 Zie aantekening 4 4 9 . 
4 6 1 M Buber, Mem Weg zum Chassidismus, in Hinweise, 181 
4 6 2 Briefwechsel, 1, 536 
4 8 3 Briefwechsel, II, 57 
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van het zelf worden geïntegreerd, zodat zich daarin de ene Tegenwoordigheid in al 
het werkelijke uit kan spreken, zien we in Bubers leven langzaam maar zeker een 
daadkracht naar buiten breken die door Wilhelm Michel wordt aangeduid als'Mar
tin Bubers (Jang m die Wirklichkeit' Terecht merkt Crete Schaeder echter op 
dat dit ingaan op de werkelijkheid 'een zeer gekompliceerd fenomeen is dat niet 
door in het oog springende beslissingen en resultaten gekenmerkt is' 4$5 Vooral 
sinds de dreigende dood van Landauer in 1919 zien we Buber allerlei initiatieven 
nemen die hem loshalen uit zijn schnjversleven en hem doen binnengaan in de so
ciale werkelijkheid, hij verzamelt handtekeningen van bekende persoonlijkheden om 
voor Landauer in het openbaar tussen beide te komen voor het geval deze in gevaar 
zou komen vanwege zijn revolutionaire inzet die zijns inziens de instaurane van de 
onmiddellijkheid van mens tot mens moest inluiden, hij neemt het initiatief om met 
Kurt Wolff een uitgeverij te vestigen voor een socialisme in de zin waarin hijzelf en 
Landauer dat verstonden een sociale nieuwbouw van de grond af dooreen menta
liteitsverandering van onderop, hij zet zich in voor de oprichting van een centrum 
ter vernieuwing van de opvoeding waartoe hij bij zich thuis mensen uitnodigde - de 
zg lleppenheimer Tagung - , hij zoekt opnieuw aansluiting bij het zionisme omdat 
hij in Palestina een mogelijkheid ziet om, indien ooit ergens, een ware mensenge
meenschap te realiseren - waarvan hij in 1921 echter weer terug komt omdat zijn 
voorstel tot samenwerking en verzoening met de Arabieren wordt weggestemd - , 
hij aanvaardt leeropdrachten in het door Roscnzweig geleide l-reie Judische Lehr
haus en aan de umversiieit van hrankfurt 466 

Wij menen dat Buber zijn ervaringsontwikkeling adekwaat interpreteert als hij, te
rugziende op de jaren 1912-1919, tot de volgende 'persoonlijke determinatie'ae7 

komt 'Met mij was het zo gesteld dat alle zijnservanngen , 5 e die ik opdeed in de 
jaren 1912-1919, mij in groeiende mate als één grote geloofservaring tegenwoordig 
werden' , aB Onder 'geloofservaring' verstaat Buber in dit verband een ervaring 'die 
de mens in heel zijn bestand, zijn denkvermogen volkomen inbegrepen, doortrekt, 
zodat door alle venrekken de storm waait terwijl deze alle deuren doet opensprin
gen' 4 7 0 Hierin /icn wij de twee hoofdmomenten in zijn ervaringsontwikkeling 
een transformatieproces waarbij de vele zijnservanngen eén ervaring worden m de 
mens die ze helemaal door zich heen laat gaan én een daaruit voortvloeiende groei
ende inzet naar buiten toe Van belang lijkt het ons om tegen de achtergrond van 
de briefwisseling de nadruk te leggen op Bubers mededeling dat deze integratie zich 
'in groeiende mate' heeft voltrokken, dwz niet in eén keer, geen abrupte beke
ring, 47' ook al suggereert Buber dit in zijn reeds eerder geciteerde verhaal over zijn 

464 Vergelijk de beide titels van zijn studies W Michel, Martin Buber, sein Gang in die Wirk
lichkeit. hrankfurt a Μ , 1926. W Michel, Manin Bubers Gang in die Wirklichkeit, in Das Lei
den am Ich, Bremen, 1 9 ) 0 
4 6 5 G Schaeder, Martin Buber, Ein biographischer Abriss, m Briefwechsel, I, 73 
« 6 6 Ibid , 6 8 74 
4 6 7 M Buber, Antwort, in Martin Buber, hrsg Schilpp/l-ncdman, Stuttgart, 1963, 589 
4 6 8 Onder 'ervaring' verstaat Buber m deze kontekst 'Het mij ¿elf onmiddellijk bekend ge-

wordene' (M Buber, Antwort, in Martin Buber, о с , 6 3 8 ) 
4 6 9 Ibid , 589 
4 7 0 Ibid , 589 590 
4 7 1 Het lijkt ons dan ook madekwaat te stellen 'Ьь scheint, als habe ess ichbeider tntdeckung 
des Du um eine Art geistiger bruption gehandelt, bei der zunächst nur gewaltige Einzelblocke 
ausgeschleudert wurden Auch an der in Rede stehenden Arbeit ist das Stuckhafte, Aphoristi
sche aufweisbar' (Η Peyerl, Das anthropologische Problem in der Gedankenwelt Martin Bubers, 
Wien, 1 9 6 0 , 6 0 ) 
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'Bekehrung'.472 Daarin vertelt Buber over een 'gesprek met een onbekende jonge
man' - een ¿ekere Mehé *73 - die in het begin van de eerste wereldoorlog gesneu
veld is. "* Buber suggereert dat zijn dood verband houdt met het gesprek met hem 
dat mislukte omdat Buber met zijn gedachten bij 'religieuze' aangelegenheden zat 
Van die tijd af heb ik dat 'religieuze', dat niets anders is dan uitzondering, uitgeno
men zijn, uitgetreden zijn, extase, opgegeven of het heeft mij opgegeven Ik bezit 
mets meer dan de alledag, waaruit ik nooit genomen wordt' . 4 7 5 Het komt ons ech
ter voor dat aan dit 'gesprek' niet meer gewicht moet worden gegeven dan het ver
haal zelf doet . 4 7 6 Met verhaal zelf legt slechts een temporcel verband 'van die tijd 
af heb ik dat 'religieuze' opgegeven' Met verhaal zegt niet dat dit 'gesprek' de 
eigenlijke en enige impuls is tot de verandering van zijn leven. Bovendien, als het 
werkelijk zo'n ingrijpend gebeuren is geweest als sommigen willen doen geloven, 
dan is het merkwaardig dat we hiervan geen spoor terugvinden in de gepubliceerde 
briefwisseling uit die tijd. Wij menen dan ook dat we de 'bekering' van Buber moe
ten zien als een zeer geleidelijk en gekompheeerd veranderingsproces waarvan hem 
de samenhang slechts langzaam - en zeker nog niet in 1914 - duidelijk is geworden. 
Zo althans komt hij op ons af vanuit de briefwisseling. Wél zal dat voorval 
Buber scherper bewust hebben gemaakt van zijn houding tegenover mensen die hem 
toevallig ontmoetten, en op die manier een impuls erbij hebben betekend voor een 
bekeringsproces dat reeds op gang was en nog lang zou duren. 

Wat is nu de plaats van 'Ich und Du' in dit ervaringsproces' Hoe werkt dit proces 
door m 'Ich und Du'? bn wat betekent het werken aan 'Ich und Du' voor deze er
varingsontwikkeling? 

Gaan we na hoc Bubers ervaringsontwikkeling doorwerkt in 'Ich und Du', dan ko
men we tot de volgende drie punten. 
1. Bubers ervaringswereld komt in 'Ich und Du' systematisch ter sprake in de zg. 
'drie sferen' waarin de /í/-wercld zich ontvouwt (paragraaf 9 12, 32 5-8; paragraaf 
55-56). 
Zijn omgang met de natuur tematiseert hij in de sfeer van 'het leven met de natuur'. 
Deze maakt hij voelbaar in de levendige tekening van de boom in paragraaf 10 en in 
de beschrijving van een ontmoeting met zijn huiskat m paragraaf 52. Aan deze sfeer 
heeft Buber voor het eerst iets van het mysterie van de ontmoeting ervaren 'O stuk 

4 7 2 Zie deze inleiding pag.34 
4 7 3 Aan Schalom Ben Chorm vertelt Buber gederailleerd over deze jongeman· 'Buber erklärte 
nur aber, dass dieser junge Mensch, ein Herr Mehé, ihn im Herbst 1914 besuche habe und kurze 
Zeit darauf im Krieg gefallen sei. freunde von Mehé berichteten Buber spater, dass Mehé erwar
tet habe, von Buber ganz verstanden zu werden ohne Kragen zu stellen' (Seh Bcn-Chonn, /wie 
spräche mit Martin Buber, München, 1966, 197-198). 
4 7 4 liet lijkt ons onjuist om, zoals A Cohen doet, te zeggen 'The young man apparently 

committed suicide' (Ibid., 44). 
4 7 5 M. Buber, Begegnung, o.e., 36-37. 
4 7 6 Zie bijvoorbeeld С Downing 'We might say that the movement from this event which 
took place in the autumn of 1914 to ihe completed writing of / and I hou is ecn movement 
from the compact to the differcnciated. I and Thou is the unpacking of the metaphor, the 
bringing of the event into the world of word and thereby transforming and 'realizing' it, so that 
the meeting which, after all, dn not happen then may be brought to happening now' (C Dow
ning, Guilt and Responsibility in the Thought of Martin Buber, in Judaism, 18 (1969)50). 
Ook A. Cohen legt ecn rechtstreekse verbinding tussen de ζ g. bekering van Martin Buber en de 
quintessens van 'Ich und Du' (A. Cohen, Martin Buber, London, 1957, 41 55) 
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mika dat ik eens bekeek en dat mij voor het eerst deed begrijpen dat tk met iets 'in 
mij' is' (52 6) Deze sfeer bemiddelt voor Buber het Mysterie 'Groter dan alle raad
selweefsels aan de grens van het zijn is voor ons de centrale werkelijkheid van het 
alledaagse uur, met een streep zon op een ahorntak en het vermoeden van het eeu
wige /ι/ (50 10) 
Zijn omgang met mensen tematiseert Buber in de tweede sfeer 'het leven met de 
medemens' (9 3) In die sfeer wordt Buber voelbaar als iemand die zich laat raken 
door zijn kinderen 'Hoe worden we door kinderen opgevoed' (20 1), die zijn vrouw 
ziet als een teken van het Oneindige 'Wanneer een man met zijn vrouw samen is, 
zijn ze door het verlangen naar de eeuwige heuvelen omwaaid' (56 3) Vooral in het 
motto bij de eerste uitgave, dat 'vanaf de grondsteenlegging' van 'Ich und Du' aan 
dit boek ten grondslag lag,*77 wordt deze sfeer van het mede-menselijke geïntro
duceerd Dit motto is het vers van Goethe 
'Zo heb ik eindelijk van jou verbeid 
in alle elementen Gods tegenwoordigheid' 
Deze woorden zijn genomen uit een gedicht uit de 'West-ostliche Divan' van Goe
the 478 Het einde van het negende boek, 'Das Schenkenbuch', bezingt een zomer
nacht waarin mensen 'het oneindige schouwen m de bewondering van het al' 79 

Ofschoon met het 'JIJ' waarvan hier sprake is, wellicht met name Paula Wmkler be
doeld zal zijn, aan wie daarmee het weik wil zijn opgedragen,480 toch menen we 
dat dit motto niet op haar alleen betrekking heeft, maar, zoals brits Kaufmann te
recht zegt, op iedere medemens met wie we een liefde delen 'waarin het goddelijke 
aanwezig komt en al het wereldlijke wezenlijk kan worden en van het oerwezen ge
tuigen kan' ^ ' De bedoeling van het motto is er op te wijzen dat ieder mens die 
mij onmiddellijk nabij is, een elementaire opening ís op Gods tegenwoordigheid 
Uiteraard staat hierin voor Buber centraal de vrouw die voor hem was 'element en 
vrouw, ziel en natuur' 
Datgene wat er binnen zijn menselijke kontakten leefde aan zicht op het leven, ver
mogen tot uitbeelding en daadkracht tematiseert Buber in 'de sfeer van de geeste
lijke wezenheden' (9 4) de kennis (32 5), de kunst (32 6) en het handelen (32 8). 
Deze sfeer is in 'Ich und Du' bv voelbaar in de beschrijving van het kunstwerk in 
paragraaf 12 Zijn verhouding met het gekende wordt voelbaar in de uitroep die 
enkel in het handschrift bewaard bleef. 'Het is iets enorms een idee als μ] te ver
staan 1 ' 4 β 2 Overigens belichaamt heel 'Ich und Du' als zodanig, als artistieke ex
pressie en als uitdrukking van een grondidee, Bubers levendige betrokkenheid op 
dit gebied van de geest 
Maar Buber brengt niet enkel zijn crvaxings^wereld in, maar ook zijn persoon zelf is 

4 7 7 Zie in de ontstaansgeschiedenis nr 25 
*7 β J Goethe, Goethes Werke, Hamburg, 19S22, II, 99 
4 7 9 J Goethe, West-ostlichc Divan, herausgegeben und erläutert von trnst Beutler, Bremen, 

1956, 700-706, M Kommereil, Gedanken über Gedichte, Frankfurt a M , 194J, 282 ν ν 
*Β0 Zie G Schaeder, Martin Buber, hin biographischer Abriss, in Briefwechsel, I, Î9 Zie ook 
W Kaufmann 'Thus the epigraph in Ich und Du may be understood as a 'concealed dedication' 
to Paula Buber, who in 1921 had published a book in wich the elements, which had been pagan 
in her previous work, were full of God it serves notice that the book was grounded in an 
actual relationship between a human I and a human You' (I and Thou, A new translation with 
a prologue and notes by Walter Kaufmann, hdinburgh, 1970, 27-28) 
481 'in einer I.iebe, in der das Gottliche anwest und alles Weltliche wesenhaft werden und vom 
Urwesen zeugen kann' (F Kaufmann, Martin Bubers Rcligionsphilosophie, in Martin Buber, 
hrsg Schilpp/Friedman, Stuttgart, 1963, 198) 
«аз Zie aantekeningen bij de vertaling van het eerste deel nr 192 
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overal voelbaar. Zijn persoon brengt hij daar in waar hij spreekt in de ¡k-vorm (zie 
4 2 . 6 5-7, 10.1-13; 11.1-7. 12.2-4, 14-1-3; 18 1, 20.1, 22 1, 26 2, 33.13; 35 2, 
36 3, 36 5; 39.1; 39.11, 43 1, 46.5,49.7, 50.7-10, 50 28-32, 51.2; 52 2-6; 60.4). 
2. Dit brengt ons op het tweede punt 'Ich und Du' ademt de sfeer van het gesprek. 
Voortdurend wordt het betoog onderbroken voor vragen. Als Bubcr bijvoorbeeld 
het wezen van de onmiddellijke betrekking heeft zichtbaar gemaakt en daarbij ge
sproken heeft over de liefde, wordt hij geïnterrumpeerd door de vraag jij praat wel 
over liefde, maar is er ook geen haat5 Hierop gaat hij dan uitvoerig in. Als Buber 
heeft aangetoond dat het grondwoord ik ¡i] aan het begin staat van de geschiedenis 
van de mens, wordt het betoog onderbroken voor de vraag, dus JIJ gelooft toch nog 
in een soort paradijs? Als Buber in het derde deel de bemiddelende funktie heeft 
laten zien van het bijzondere ιη in de relatie met het eeuwige pj, wordt de vraag 
naar voren gebracht maar wat is dan de tunktie van de eenzaamheid die door de 
mystiek immers wordt aangewezen als dé bemiddeling in de relatie met God5 Zo 
wordt het betoog herhaaldelijk onderbroken voor vragen, waardoor de positie van 
de lezer in de kompositie van het boek is opgenomen (zie paragraaf 1 3; 2 1 , 25 , 26, 
30.7. 35, 39 .41 ,42 , 30 6-7,57). 
Nog veel sterker was deze sfeer voelbaar in de eerdere rcdakties van 'Ich und Du' 
Zo opende 'Ich und Du' in de eerste rcdaktie aldus 'Jij die dit leest - houd je be
reid- wat je hier zult lezen, is tot jou gesproken - vlucht met weg, houd stand, bla
der niet om voor je beslist hebt. ofwel niet lezen ofwel het als een woord verstaan 
dat tot jou gesproken is Ik ken je niet, ik bemin je niet, nooit mag ik 'JIJ' tegen je 
zeggen? Ik ken je, ik houd van je, ik zeg 'JIJ' tegen je, ik spreek je aan'.483 

In 'Ich und Du' menen wc de sfeer te beluisteren zoals die geheerst zal hebben in de 
gesprekken met de leden van Bar Kochba en in de kursus van het 1-reie Judische 
Lehrhaus (icen vrijblijvende konversatie maar een leergesprek. Met boek verwacht 
een mens tegenover zich met de vraag voor mij is de wereld een wirwar van erva
ringen, een doolhof van wegen, zonder uitzicht Wat moet ik doen5 Moe kan ik 
gaan' Hierop wil het bock een antwoord zijn in dezelfde toon van de vrager de 
wereld neemt tegenover de mens vele vormen aan, maar in de grond /ijn dit twee 
gestalten een geëerbiedigde gestalte en een gcobjektiveerde gestalte lin het hangt 
van jouw houding af welke van de twee gestalten de wereld aanneemt Zo begint 
het boek in de eerste paragrafen, zo komt het op gang, ¿o gaat het verder De toon
aard waarin 'Ich und Du' is geschreven, is het gesprek 4 β 4 waarin de spreker spreekt 
vanuit eigen ervaring en appelleert aan soortgelijke ervaring bij de hoorder of lezer, 
hopende dat deze daarmee in zijn ervaring verheldering en oriëntatie kan brengen 
en tot een her-vorming van zichzelf kan komen. In die zin moet o.i. ook de aanvan
kelijke ondertitel van 'Ich und Du' verstaan worden- 'bine lunluhrung'.48 ' ' Buber 
wil de lezer als een leerling binnenvoeren in wat hij ziet als het werkelijke leven Hij 
wil inwerken op de houding, want het hangt van de houding van de mens af hoe de 
wereld er uit ziet en welk ik van de mens tot aktualisatic komt Zeer terecht merkt 
Casper over deze dominante positie van de houding in 'Ich und Du' op 'Wellicht is 
hier het paranetische doel van 'Ich und Du' mede in het spel' 4 β 6 Buber wil de hou-

4 8 3 Zie aantekeningen bij de vertaling van het eerste Jeel nr. 2. /¡c ook nr 504 
494 Vergelijk 'Buber schreibt aus dem lebendigen Gesprach heraus . . Wir werden dieses fcn-
gagicrtsem beachten mussen, um den Buberschcn Texten gerecht zu werden' (B Casper, Das di
alogische Denken, Freiburg. 1967, 272-273) We ¿ijn hel dan ook niet zonder meer eens met 
G. Schaedcr als ¿e zegt dat de taal van 'Ich und Du' 'de verheven toonval van de verkondiging' 
heeft (G Schaeder, Martin Buber. C'.ottingen, 1966, 118). 
485 Zie aantekeningen bij de vertaling van het eerste deel nr 1. 
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ding vormen door te appelleren aan dezelfde ervaringen als die welke hij zelf gehad 

heeft Αβ7 'Ik getuig van ervaring en ik appelleer aan ervaring De ervaring waarvan 

ik getuig, is van nature een beperkte Maar ze mag met verstaan worden als een 'sub 

jektieve' ervaring Ik heb ze door mijn appèl beproefd en beproef ze steeds opnieuw 
Ik zeg tot degene die mij hoort 'Het is jouw ervaring Bezin je er op, en waarop je 
je met bezinnen kunt, waag het dit als ervaring te bereiken' Wie echter ernstig wei
gert, die neem ik ernstig Het is belangrijk voor mij /ijn weigering is mijn pro
bleem Ik heb geen leer, maar ik voer een gesprek' " ^ Dit appellerende gesprek, 
dit wijzen en binnenvoeren ziet Buber ook achteraf als de eigenlijke drijfveer bij het 
schrijven van 'Ich und Du' 'Het ging er om de dualiteit (van de grondwoorden) aan 
te wijzen Ofschoon zij de grondtoedracht in het leven van ieder mens met ieder 
zijnde is, sloeg men er nauwelijks acht op Zij moest aangewezen worden, er moest 
in de grondslagen van het bestaan op gewezen worden ben verwaarloosde, verduis
terde oerwcrkelijkheid moest worden zichtbaar gemaakt Het denken, het leren 
moest door de opgave van het wijzen bepaald zijn Slechts wat met het aanwijzen 

van wat aangewezen moest worden, samenhing, was betrouwbaar' 4 9 Wc zien hier 
niet alleen dat Buber met 'Ich und Du' wilde aanwijzen, maar ook welke funktie 
dit wijzen voor het boek heeft gehad het wijzen moest het denken bepalen 4 9 0 F· η 

inderdaad bepaalt deze bedoeling in hoge mate de teneur van 'Ich und Du' Lner-

zijds doet het aan als een bock dat stap voor stap door wil dringen in dieper liggen

de werkelijkheden en deze zichtbaar wil maken Maar anderzijds worden gaandeweg 

4 8 6 'bs mag hier der paranetische Zweck von 'Ich und Du' mit im Spiel gewesen sein' (B Cas
per, Das dialogische Denken, hreiburg, 1967, 296) Jammer genoeg verklaart Casper deze do
minantie van de Haltung verder grotendeels uit het mtentionaliteitsschema, wat o ι niet juist 
is en ook niet verklaart, wat Casper zelf opmerkt, waarom 'in spateren Werken das Wort Hal
tung" (Ibid , 295) wijkt 
AB? ρ pfuetze voelt dit aan, als hij over 'Ich und Du' zegt 'Despite his varied and subtle analy
sis of the two different primary words of relations (I It and I Ihou), Buber is really appealing 
to us to find an echo of his words and experience in our own lives' (P Pfuetzc, Self, Society, 
Existence, New York, 1961, 146) Dit appel wordt ook aangevoeld door fc Wasmuth 'Man darf 
sich nicht tauschen, hinter der dialogischen Schönheit von 'Ich und Du' die leicht gefallt, 
wohnt die grosse horderung der Umsinnung und Umkehr, die Harte des Wortes, dem wir zu ant
worten haben, durch unsere Handlungen an Dingen und Wesen' (F Wasmuth, Martin Buber 
Prophet in verdunkelter Zeit, in Die Neue Rundschau, 68 (1957) 582 583) Hetzelfde zien we 
bij W Michel 'ts ist eine geheime Schwerkraft in seinen Worten, die zu Entscheidung und 
Wirklichkeit zieht' (W Michel, Martin Bubers Gang in die Wirklichkeit, in Das Leiden am Ich, 
Bremen, 1930, 271) Zie ook W Kaufmann, Bubers religiose Bedeutung m Martin Buber, 
hrsg Schilpp/F-nedman, Stuttgart, 1963, 585 586 en H Gordon A Method of Clarifying Bu 
bcr's I Thou Relationship in Journal of Jewish Studies, 27(1976)78 81 
4 8 8 M Ruber, Antwort, in Martin Buber, hrsg Schlipp/Friedman, Stuttgart, 1963, 593 
"»э Ibid . 592 
«о к Wcltsch. Manin Buber 1930 1960, Nachwort m H Kohn, Martin Buber, Köln, 1961, 
415 Het komt mij voor dat h Rang in zijn kritische vragen aan Buber niet voldoende beseft, 
dat 'Ich und Du' een weg wil wijzen en geen belijdenisgeschrift wil zijn, zoals bv de Confcssio 
nes van Augustinus HIJ verwacht ten onrechte 'ein betendes Wort' (Briefwechsel, II, 133) 'So 
hat Augustinus - in ähnlicher Lage wie Du, auch er sprechend zu den wissenschaftlich Gebilde 
ten der Zeit - in seinen Bekenntnissen geistsaftig geredet, weil er nicht Ich Du, sondern nur Du 
gesagt hat, nur Gott - und Ich nicht als anderen denn als Gottes Reflex (Ibid , 134) Het lijkt 
ons ook onjuist uit het aanwijzende karakter van 'Ich und Du' te konkluderen dat het dus fe
nomenologisch is, zoals A Babolin doet Volgens hem gaat het Buber er om in het aantonen 
van dat wat zich toont ontologie in kritische /in te funderen Inzoverre zou Buber fenomeno-
loog zijn zonder de methodologie van Husserl over te nemen (Zie A Babolin, Hsscre с Alterita 
in Martin Buber, Padua, 1966, 106 108) WIJ menen echter, dat het aantonen van Buber dialek
tisch bepaald is door een bewuste wil tot oncntatie en omvorming 
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ook normen en waarderingen voelbaar. Of liever gezegd hoe verder het onderzoek 
vordert, hoe meer de aangetoonde werkelijkheden ook als waarde, als oriëntatie 
overkomen. Deze spanning bepaalt zelfs de struktuur van deel 1 als zodanig ^ ' en 
breidt zich vandaaruit over heel 'Ich und Du'4 9 2 uit als cen voondurende strijd om 
twee levenskoncepten. tk-jij of ik-bet 
En vanuit de stijlstruktuur van 'Ich und Du' (de dialoogvorm) én vanuit de sfeer 
waarin 'Ich und Du' is ontstaan en die het ademt (het Freie Jüdische Lchrhaus), én 
vanuit de teneur die 'Ich und Du' doortrekt (het inwerken op de houding van de an
der) moet 'Ich und Du' naar zijn vorm beschouwd worden als een geestelijk leerge-
sprek. een gesprek waarin de leraar in de kring van zijn leerlingen ingaat op hun le
vensvragen. Maar deze vorm van het boek is meer dan een stilistische kwestie. Ook 
'Daniel' had Ruber reeds geschreven in de vorm van de dialoog Maar deze vorm 
doet daar zeer gekunsteld aan en de personen zijn gefingeerde typen Kn wat be
langrijker is, de vorm vloeit op geen enkele wijze voort uit de inhoud. Bij 'Ich und 
Du' is dit anders. Hier hangt de vorm van het boek (de sfeer en de struktuur van het 
(lccr)gesprek) onmiddellijk samen met de inhoud van het boek (het uitleggen en uit
diepen van de ervaring en het begrip van de dialoog). Daardoor is de vorm van 'Ich 
und Du' meer dan een stilistische kwestie: zij werkt onmiddellijk mee in het oproe
pen en tot gestalte brengen van de inhoud. Dat wat ter sprake komt en de wijze 
waarop het ter sprake komt zijn één. De inhoud is hier in zijn 'element'. Daarom 
zeggen we dat 'Ich und Du' geschreven is in bet element van het gesprek. De erva
ring en het begrip van ik en jij weerspiegelen zich onmiddellijk in de vorm van het 
boek, die van zijn kant die ervaring en dat begrip voedt en levend present stelt. 
3. Zoals we zagen wordt, binnen de sfeer van het leergesprek, de teneur van 'Ich 
und Du' bepaald door het appelleren en aanwijzen van de leraar en door zijn bin
nenvoeren in de ervaring en het begrip van ik en ji¡ Dit appelleren, wijzen en bin
nenvoeren brengt ons op het derde punt 'Ich und Du' wordt door Buber ervaren 
als de uitvoering van 'een opdracht',4 9 3 voor de uitvoering waarvan hij zichzelf als 
'zonder meer onvervangbaar'494 beschouwt Terecht merkt Strasser dan ook op· 
'Heel het geschrift 'Ik en Gij' kan niet begrepen worden, wanneer men niet reke
ning houdt met het godsdienstig zendingsbewustzijn van de schrijver'.495 Het wer
ken aan 'Ich und Du' is voor Buber cen hoofdmoment in de groeiende in/.et naar 
buiten toe die vanuit zijn geloofservaring wordt gevoed. In 'Ich und Du' zet Buber 
zijn nieuwe werkelijkheidservarmg in voor zijn tijd Terecht zegt (irete Schaedcr 
'l iet belangrijkste middel waardoor Buber op de tijd hoopte in te werken, was de 
eigen scheppende inspanning, het werken aan 'Ich und Du' . Voor Buber bete
kende 'Ich und Du' geen literair werk als zovele andere, maar de noodzakelijke ken
nis- en belevingsgrondslag voor de nieuw te scheppen gcmeenschapsvernieuwing en 
derhalve cen onontbeerlijke vooronderstelling daarvoor'.496 

491 Zie de uitleg van deel 1 
4 9 2 Zie G. Schaeder, Martin Buber, Gottingen, 1966, 117. 
4 9 3 Zie de ontstaansgeschiedenis nr 31 
4 9 4 Zie de ontstaansgeschiedenis nr. J, zie ook M. Buber, Antwort, in Martin Buber, hrsg 

Schilpp/Friedman, o.e., 589. 
495 S Strasser, De dialogische philosophie van Martin Bubcr, college-diktaat, Nijmegen, 1966. 
Dit wordt ook opgemerkt door R. Weltsch 'Il considère sa mission spirituelle comme ayant 
pour object d'ouvrir les yeux et les âmes des hommes à la réalité vivante' (R. Weltsch, Avant-
propos, in. Martin Bubcr. L'homme et le philosophe, Bruxelles, 1968, 9). 
4 9 6 G. Schaeder, M. Buber, bin biographischer Abriss, a.c, 72. 
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Aldus zien we hoe Bubers ervaringsontwikkeling doorwerkt in 'Ich und Du'. Omge
keerd is het echter zeker zo belangrijk te blijven zien dat het werken aan 'Ich und 
Du' een wezenlijke rol speelt in zijn ervaringsontwikkeling/97 Hier zijn drie lagen 
te onderscheiden. 

4 9 7 Pamela Vermes benadrukt dit moment in het denken van Buber als er geen rekening ge
houden wordt met 'his whole life experience, one cannot be in a position to see what he saw 
or share what he felt. On the contrary, without this supplement the tendency is to read into 
him something mauthentic' (P. Vermes, Martin Buber A New Appraisal, in: The Journal of 
Jewish Studies. 22 (1971) 80) . 
Het meest scherp wordt de betrokkenheid van het denken van Buber op de wcrkelijkheidserva-
ring gesignaleerd door Lévinas: 'Et cette pensee, et l'immense oeuvre de Buber où elle se reflète 
et où, souvent, elle prend forme, apportent à la pensée regoureusement philosophique . . . la 
riche moisson de ce que notre ami, le Professeur De Waelhens, appellait, dans un livre récent et 
très remarquable, 'L'expérience non philosophique" (E Lévinas, La pensée de Martin Buber et 
le Judaïsme contemporain, in: Martin Buber, L'homme et le philosophe, Bruxelles, 1968, 43) . 
Voor J. Wahl is de verwantschap tussen Buber en het existentiedenken van Kierkegaard, Jaspers, 
Heidegger, e.a. precies gelegen in hun gezamenlijke opgave waarvoor ze staan: een antwoord te 
vinden op de krisis van hun tijd (J. Wahl, Martin Buber und die Existenzphilosophie, in: Martin 
Buber, hrsg. Schilpp/Fnedman, Stuttgart, 1963 , 4 2 0 ν v.). 

G. Marcel beschouwt als kenmerkend voor het denken van Buber- 'celle-ci, il faut le répéter, 
est entièrement fondée sur l'expérience, elle est réflexion sur l'expérience' (C. Marcel, L'Anthro
pologie philosophique de Martin Buber, m: Martin Buber - L'homme et le philosophe, Bruxelles, 
1968, 19). 
M. Teunissen artikuleert de nexus ervaring-verwoording met Bubers eigen woorden: 'Bubers 
Denken ist, seinem Selbstverstandnis zufolge, nicht philosophisch, sofern es einer 'Glaubenser
fahrung' entspringt. Jedoch wird es dadurch philosophisch, dass Buber versucht, diese Glaubens
erfahrung in die Sprache des Begriffs zu übersetzen (M. Theunissen, Bubeis negative Ontologie 
des Zwischen, in: Philosophisches Jahrbuch, 71 (1963-1964)319) . 

Z. Balogh formuleert hetzelfde met enigszins andere woorden: 'Wir wissen, dass die Grunder
fahrung, von welcher die Philosophie Bubers ausgeht, eine Erfahrung ausserhalb der Philoso
phie, nämlich die religiose Erfahrung ist. Diese wird aber nicht als eine zufallige Begebenheit 
- eine Art deus ex machina -verstanden, sondern als die notwendige fundamentale menschliche 
Erfahrung überhaupt' (Z. Balogh, Martin Buber und die Welt des Es, in. Zeitschrift fur Philo
sophische Forschung, Beiheft, 20 (1969) 40 ) . 
C. Downing tenslotte legt veel konkretere verbanden: filosofisch is Buber volgens hem, voorzo
ver hij probeert 'to transform his unique experience into a universal . . . In this he believes him
self close both to Socrates and to Descartes's Discourse on Method' (C. Downing, Guilt and 
Responsibility in the Thought of Martin Buber, in: Judaism, 18 (1969) 55). 
Bij anderen echter blijft deze komplekse samenhang waarin 'Ich und Du' staat, verborgen. Dit 
kan gebeuren, omdat een zwaar accent gelegd wordt op de filosofische kontekst. Zo brengt 
H. Duesberg Buber eenzijdig in relatie met Fichte, maar hij is zich daarbij wel methodisch be
wust dat het hem niet gaat om 'die tatsachlich nachweisbaren historischen Beziehungen von 
Buber und Fichte' (H. Duesberg, Person und Gemeinschaft, Bonn, 1970 , 204) , waarbij we ons 
wel afvragen of dit geen gevaarlijke abstraktie is. 

S. Mannger beperkt zich tot de inspanning Buber 'in den philosophischen Gesamtzusammen
hang einzustellen' (S. Maringer, Martin Bubers Metaphysik der Dialogik in Zusammenhang 
neuerer philosophischer und theologischer Stroemungen - Darstellung und Kritik, 
Köln, 1936, 7 ) . 

B. Casper legr evenals M. Theunissen een grote nadruk op de tegenstelling tussen het idealisme 
en Buber. Buber zou zijn eigen positie voornamelijk te danken hebben aan precies het zich af
zetten tegen de Transzendental-Philosophie (Zie: B. Casper, Das dialogische Denken, Freiburg, 
1967, 273 v.v.; M. Theunissen, Der Andere, Berlin, 1965, 2 4 1 4 8 2 ) . 

Ook D. Wiegand benadrukt sterk het gesprek dat Buber voert met de verschillende filosofische 
systemen zoals het marxisme, het hegclianisme, Landauer, Weber, Descartes, de neo-kantianen, 
Freud, Jung e.a. (D. Wiegand, Religiöser Sozialismus bei Martin Buber, in: Zeitschrift fur Reli
gions- und Geistesgeschichte, 18 (1966) 142-162). 
H. Hcering tenslotte deelt Buber niet in bij het existentialisme waar dat inhoudt de gedachte 
van een waarheidsontwerp vanuit het subjekt. 'Eerder zou men hem kunnen vergelijken met het 
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1. Allereerst betekent het werken aan 'Ich und Du' een ordening van een tot dan 
toe nog ongeordende ervaringswereld. Duidelijk zien we dit in de indeling van /.ijn 
ervaringen in drie sferen, waarin heel de veelkleurigheid van zijn ervaringswereld 
doorspeelt, /.oals wc zagen Maar het feit dat hij déze sferen aanwijst en slechts drie, 
dat is een ordening die precies door het werken aan 'Ich und Du' tot stand komt. 
2. hen tweede laag zouden we aldus willen omschrijven· het werken aan 'Ich und 
Du' is een dutding van tot dan toe nog slechts ondergane ervaringen 'Ich und Du' 
weerspiegelt Bubers leven tot dan toe. Met duidelijkst komt dit facet naar voren als 
wc /ien hoe nauwkeurig Buber de weg beschrijft van de vele bijzondere /fc-/i;-betrek-
kingen naar de volkomen betrekking met het eeuwige ]i]. We zien de gewone ik-)i}-
betrekkingen langzaam loskomen uit hun ambiguïteit en via een volkomen integra
tie van het ik uitnjpen tot volkomen eerbiediging van de ander Deze integratie en 
eerbiediging moeten vervolgens tot bestendiging komen alvorens de eigenlijke over
gang naar de volkomen betrekking kan worden gemaakt, een overgang waarbij het 
ik de ander /èlf in zijn uniciteit groet als openbaring van een verborgen mysterie. 
Hierin herkennen we Bubers eigen worstelen en groeien naar een werkelijke eerbie
diging van het leven Het/elfde /ien we ook als wc letten op het spanningsveld tus
sen de bijzondere i^/y-betrekkingen en de volkomen betrekking met het eeuwige 
]Í¡ De dynamische spanmngseenhcid tussen beide wordt gercflckteerd in deel 3. 
Zoals de uitleg zal laten /ien moet de struktuur van deel 3 m zijn geheel begrepen 
worden als de dynamische spanmngseenhcid tussen de onmiddellijke ifc-yy-bctrck-
kingen in de wereld en de onmiddellijke betrekking met het eeuwige;;/ Met is trou
wens deze dynamische spanningscenheid die - naast de spanning tussen het ik jij 
koncept en het /¿-/.x/r-koncept - bepalend is voor het geheel van 'Ich und Du' Hier
in reflekteert /ich een worsteling van meer dan twintig jaar (zie de denkontwikke
ling) 
3. De derde laag is o.i. de meest wezenlijke. Deze laat zich aldus omschrijven het 
werken aan 'Ich und Du' is de integratie van de vele zijnscrvaringen tot één geloofs
ervaring I-'n dan bedoelen we met dat er in 'Ich und Du' dikwijls sprake is van God 
en het eeuwige JIJ op een wijze die een sterke geloofsbeleving verraadt, een geloofs
beleving die het meest pregnant naar voren komt in een gebed dat m de eindredak-
tie vervalt: 'Ik heb het geweten en weet het opnieuw, JIJ omvat mijn /elf en bent 
het niet. Jij omvat mijn zelf en toch zeg ik in waarheid JIJ - ik een brokkelende 
kruimel en jouw kind. Tot mij, tot mij ook spreek je jouw wereld' 49e Deze om
gang is voelbaar op vrijwel iedere pagina van met name het derde deel Waar we ech
ter vooral op willen wijzen is dat 'Ich und Du' zelf, in het werken eraan en in het 
verwoorden ervan, een bewustwordingsproces voor Buber was, een integratieproces 
waarin de integratie van de vele zijnservaringcn tot één geloofservaring zich vol
trekt Κ η dat maakt ook dat bv. het zojuist geciteerde gebed niet naast deze erva
ringen staat maar er een uiting van is In 'Ich und Du' voltrekt zich een laatste be-

fcnomcnologischc denken' in die zin dat hier de traditionele subject-object-splilsing leniet 
wordt gedaan (II I leering, Martin Buber, Dialogisch filosoof, in Intermediair, 8 (22.9 1972) 
4 3 ) Weer heel anders tenslotte besehouwt !.. Chcsiov ' k h und Du' Volgens hein is 'Ich und 
Du' een kryptogram van de bijbel 'Si rout ne nous trompe pas, le but de Buber était de débar
rasser la doctrine juive du fantastique qui lui est propre, tout en sauvegardant la force et la 
tension de la pensée juive, toujours insatisfaite et inquiète On retrouve dans Moi et Toi 
les thèmes fondamentaux du hassidisme, bien qu'exprimés sous une forme différente, personel
le' (I. Chcstov, Martin Buber Un Mystique juif de langue allemande, m Kevue Philosophique 
d e l à hranceetde l 'btranger , 58 ( 1 9 3 J > 4 3 3 ) . 
49β zje aantekeningen bij de vertaling van het derde deel, nr 2 7 3 . 
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wustwording van het geraakt-zijη door het andere, een bewustwording die de eigen
lijke eenheid-scheppende faktor is in de vele zijnservarmgen en waarin én de weg 
zich opent naar de heelheid van het zelf (het metdoen van de heclgeworden mens -
paragraaf 46) en de weg zich opent naar de heelheid van het omringende (de sa
menhang van de vele jt] werelden paragraaf 54 57) Met kernmoment in de vereni
ging tussen God en mens is dit dat de Tegenwoordigheid in al het aanwezige het 
wezen van het tk doordringt Het gegeven zijn van al het gegevene doordringt de 
ontvankelijkheid van het ik (zie 60 1) op een niveau dat 'mij nader is dan mijn eigen 
ik' (47 4) Deze ervaring van Buber integreert zich op pregnante wijze in deze ver
woording 'Schepping - ZIJ geschiedt aan ons, zij gloeit zich in ons binnen, gloeit ons 
om, wij sidderen en vergaan, wij onderwerpen ons' (49 6) Dit fundamentele ge 
raakt-zijn is het scharnierpunt waar én de vele zijnservarmgen worden geïntegreerd 
én de eeuwige Tegenwoordigheid wordt geschouwd lm het antwoord van de mens 
op deze eeuwige Tegenwoordigheid is precies het teruggeven van dit wezenlijke ge
raakt zijn 'Schepping - WIJ nemen aan haar deel, wij komen de scheppende tegen, 
reiken naar hem toe' (49 6) Mijn kennen is gekend worden, mijn gekend-zijn is 
kennen Voor een uitvoerige beschrijving van dit proces verwijzen we naar het sy
steem 225 

13 'Ich und Du'een mystiek geschrift 

Op basis van de boven beschreven denk en ervaringsontwikkeling tot en met 'Ich 
und Du' menen we te mogen konkluderen dat 'Ich und Du' een geschrift is dat 
prtmatr thuis hoort m de mystieke literatuur En dit om drie redenen 
1 De beschrijving van Bubers ervaringsontwikkeling liet zien dat in 'Ich und Du' 
een integratie plaats vindt van de door Buber gemaakte zijnservarmgen tot één ge
loofservaring Natuurlijk staat de wijze van integreren en de verwoording hier
van in een bepaalde traditie, zij het dat in het geval van 'Ich und Du' deze traditie 
niet eenvoudig is aan te geven Daarin zijn immers elementen aan te wijzen uit de 
oosterse mystiek (bv de vitale funktie van het 'metdoen' in de overgang naar de 
volkomen betrekking - ontleend aan het Taoïsme (46 6)) Daarnaast werkt de 
christelijke traditie door in 'Ich und Du' (bv in de wezenlijke beaming van 'het 
evangelie van de zuivere betrekking' - het Johannesevangelie (50 5) en in het opne
men van bv Dante (52 8)) fcn er zijn duidelijk invloeden merkbaar uit de joodse 
mystiek, met name vanuit het chassidisme (bv de houding van 'heiligen' (47 5, 
48 3, enz) en vanuit de kabbala (bv de huwelijksmystiek (5 5 3)) Het komt ons 
voor dat Buber in 'Ich und Du' op een vrije wijze omgaat met alle mystieke tradi
ties waarmee hij sinds 1900 in kontakt is gekomen Maar de oorzaak van dit vrije 
gebruik ligt in het feit dat deze tradities binnen 'Ich und Du' van sekundair belang 
zijn Primair is 'Ich und Du' zelf de verwoording van een eigen geloofservaring , 9 9 

4 9 9 Ο ι is het wat eenzijdig te srellen 'The book is steeped in Judaism' <l and Thou, A New 
Translation, with a Prologue and notes by Walter Kaufmann, о с , 32) hn al stelt l· von Ham
merstein ο ι terecht dat voor Buber 'zweifellos der prophetisch jüdische Glaube im Hinter 
grund' staat, ten onrechte gaat hij verder 'er tut hier als ob dieser konkrete, auf geschichtliche 
Tatsachen bezogene Glaube fur die Verwirklichung dieses dialogischen Lebens unnötig sei 
Buber entgeschichtlicht das geschichtliche Handeln Gottes mit seinem Volk wird von ihm in 
allgemeinverständliche philosophische Wahrheit umgeprägt' (b von Hammerstein, Martin Buber 
messianiSLhe Hoffnung und ihr Verhältnis zu seiner Philosophie, in Judaica, lü (1954) 103) 
WIJ menen, dat 'Ich und Du' primair de reflectie is op de eigen geloofservaring en sekundair pre
cies als zodanig, ni als reflectie op de eigen geloofservaring, wortelt in de o a joodse traditie 
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Sprekend over 'Ich und Du' zegt Buber /elf over de verhouding tussen de eigen er 
vanng en de tradme 'Met theologische dement dat toch een groot deel van mijn 
zoeken en mededelen bepaald heeft, is in mijn denken het fundament, maar niet als 
derivaat van een traditiegegeven, van hoe fundamenteel belang dit voor mij ook is, 
en derhalve niet als 'theologie', maar precies als de geloofservaring waaraan ik de 
zelfstandigheid van mijn denken dank' 5 0 0 hn het is op basis van deze zelfstandig 
doordachte geloofservaring dat Buber zijn positie bepaalt ten opzichte van de ge
loofservaringen van Lao-Tse, Boeddha, Jezus, Symeon de Nieuwe Theoloog, Dante, 
Eckhart, с а , ten opzichte van mystieke stromingen als de Upanisjaden, het Citóte 
Voertuig, de Kabbala, с a , en ten opzichte van religieuze denkers als Jung, Otto, 
Schleiermacher, Kierkegaard, Scheler, e a Welnu, als wc onder een mystiek ge
schrift verstaan een geschrift waarin pnmatr een geloofservaring wordt verwoord en 
sekundair deze verwoording in een bepaalde traditie blijkt te staan - 7onder dat ove
rigens beide momenten ook maar enigszins gescheiden mogen worden - , dan menen 
wij op basis van het bovenstaande te mogen konkluderen dat 'Ich und Du' en met 
name het derde deel ervan een mystiek geschrift is 

Zoals we zagen, bestaat het wezen van deze integratie precies hierin dat een wezen
lijk geraakt-zijn door al het gegevene zichzelf precies in zijn wezenlijke geraakt-zijn 
verstaat als één bn pas door dit ene wezenlijke geraakt-worden ontstaat een open
heid voor een Aanwezigheid in al het aanwezige In dit opzicht staat 'Ich und Du' 
op eén lijn met een mystiek gedicht als 'liet Zonnelied' van l-ranciscus van Assisi 
Ook van dit mystiek gedicht geldt immers 'De geringste kosmische werkelijkheid, 
aanvaard en bemind op die diepte (nl vanuit de wortels van de psyche) wordt voor 
hem een fascinerende 'kostbare' werkelijkheid AI die dingen spreken tot de diep
ten van zijn psyche en zijn een taal van het heilige, omdat zij hem m kontakt bren 
gen met zichzelf Als broeder I-rans zich vol verwondering verbroedert met de zon, 
de maan en de sterren, de wind, het water, het vuur en de aarde, dan is hij bezig zijn 
diepste innerlijk te verkennen Dit baant hem de weg naar de innerlijke ontspanning 
waardoor hij zichzelf aanvaardt in zijn totaliteit Dan blijken al die gewone din
gen in al hun eenvoud 'kostbaar' te zijn één grote 'disclosure" ^ ' 
Maar men kan het ook zetten naast het chassidische gebed van Levi Isaak van Ber-
ditschew 

'Waarheen ik ook ga - jij ' 
Waar ik ook sta - JIJ ' 
Alleen maarjij, en weer JIJ 
en altijd JIJ' 
Ji j ' j i j i j i j ' 
Als het m IJ goed gaat - j i j ' 
Als het mij pijn doet -j i j ' 

Zie hiervoor vooral Bubers Antwort in Martin Buber, hrsg Schilpp/t-nedman, Stuttgart, 1963, 
590 Wc zijn het dan ook niet eens met Von llamrmrstem als deze stelt 'In dieser Philosophie 
(nl het dialogische denken) werden biblische, an die Geschichte gebundene Wahrheiren in all 
gemein menschlicher Form wiederholt (Diese Philosophie sagt) nichts wirklich Neues, weil 
sie nur eine Wiederholung und Entfaltung der biblischen Wahrheit ist' (Ibid , 65-66) Overigens 
moet er naast de joodse achtergrond voor het woord denken ook gewezen worden op een wes
terse traditie waarin de taal centraal stond en die mogelijk meespeelde in Bubers ontwikkeling 
nl de filosofische lijn Hammann, Jacobi, Humboldt / ie Λ An¿enbachcr, Die Philosophic 
Martin Bubctv Wien. 1965, 23-25 
500 M Buber, Antwort, in Martin Buber, hrsg Schilpp/bnedman, Stuttgart, 1963, 590 
soi о Steggink, ben hele wereld was hem eigen geworden uitleg van het zonnelied van brans 

van Assisi, in Speling, 26 (1974) nr 3,50 51 
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Alleen maar JIJ en nog eens JIJ 

en altijd JIJ1 

Jij' jij' jij' 
Hemel - Jij, aarde - JIJ, 
Boven -JIJ, beneden -JIJ, 
Waarheen ik mij ook wend, 
aan ieder eind 
Alleen maar JIJ en nog eensjij 
en altijd JIJ' 
j i j ' Jij' j i j ' ' 5 " 
Aan dit groeten van het eeuwige jt] in alle;i/ ligt dezelfde grondstruktuur ten grond
slag als aan 'Het Zonnelied' en 'Ich und Du' De mens moet alle dingen tot de grond 
van zijn bestaan toelaten en er door omgevormd worden 'Hij moet met al zijn mo
gelijkheid tot de eigenschap van het niets komen' 5 0 Э Dan pas kan hij de schepping 
als nieuw van God komend groeten 'God wekt in hem een nieuwe schepping' S 0 4 

Deze 'verinnerlijking van het uiterlijke'5 0 5 die zich in de mens omkeert tot de 'ver
uiterlijking van het innerlijk'50' ligt uitgedrukt m dit ene woord 'Scheppen is ge
schapen-worden' ^ 7 Dit is 'het oerbeginsel van het chassidische leven' s o e 

2 'Ich und Du' is niet alleen de integratie van Bubers ervaringsontwikkeling, het is 
ook, zoals we zagen, de integratie van Bubers denkontwikkeling In het beginsel van 
ik en JIJ werd een pnnciep ontdekt waarin én het tweevoudigheidsdenken én het be-
trekkmgsdenken werden geïntegreerd Immers, de tweevoudigheid is gefundeerd m 
de paradok s van aantrekking-m-afstoting die precies de struktuur van de betrekking 
artikuleert Dit geldt zowel voor de verhouding mens-wereld als voor de verhouding 
mens God Beide zijn volkomen met elkaar verweven als Woord en grondwoord 
Welnu, precies voorzover Buber in 'Ich und Du' probeert de samenhang tussen de 
werkehjkheidservaring (getematiseerd in het grondwoord) en de godservaring (gete-
matiseerd in het Woord) systematisch te verhelderen, is 'Ich und Du' een mystiek-
filosofisch geschrift Veertig jaar na het verschijnen van 'Ich und Du' ziet Buber dan 
ook als het 'meest wezenlijke Anliegen' van 'Ich und Du' dat het 'de enge verbon
denheid van de betrekking tot God met de betrekking tot de medemens'5 0 9 door
denkt Waar Buber over wil spreken is de beleving van de godsverhouding ín de ver
houding tot de werkelijkheid ^ 0 Of zoals hij het in datzelfde 'Nachwort' zegt 'Men 

502 м Buber, Werke III, 331 
503 м Buber, Vom Leben der Chassidim, in Werke III, 38 
504 Ibidem 
505 ibidem 
s o e Ibidem 
50? Ibidem 
5 0 8 Ibidem 
sos M Buber, Nachwort, in Werke I, 161 
5'o W Michel heeft deze werkelijkheidsdimensie in Bubers mystiek scherp waargenomen 'In 
Bubeis Schrift 'Ich und Du' (1923) ist sein Gang ins Wirkliche zu einem Gipfel, zu einer Über
schau gelangt es ist das lebendige Wort eines verwirklichten, ungemein durchnuchterten 
Menschen (W Michel, Martin Bubers Gang in die Wirklichkeit, m Das Leiden am Ich, Bremen, 
1930, 282 283) Michel ziet Buber als mysticus, maar dan verstaat hij mystiek als werkehjk-
heidsbetrokken 'Mystik bezeichnet nichts anders als den bmtritt ins Wirkliche Sie bezeichnet 
das Preisgeben der Illusion, das hrwachen zur Nüchternheit' (W Michel, Martin Buber, sein 
Gang in die Wirklichkeit, brankfurt a Μ , 1926, 19 20) Deze werkclijkheidsbetrokken mystiek 
beschouwt hij als Bubers belangrijkste bijdrage 'Ich halte es fur Bubers vornehmste Leistung, 
dass er die mystische t-rommigkeit aufgezeichnet hat als einen Weg zum Wirklichen und dass er 
diesen Weg selbst gegangen ist' (ibid , 29) 
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moet zich er echter in alle opzichten voor hoeden het gesprek met God, het gesprek 
waarover ik in dit werk (nl 'Ich und Du') en in bijna alle boeken die daarop volg
den, moest spreken, te verstaan als iets dat enkel en alleen naast of boven het alle
daagse leven gebeurt Gods spreken tot de mensen doordringt het gebeuren in het 
eigen wezen van ieder van ons en al het gebeuren in de wereld om ons heen, al het 
biografische en al het historische, en maakt het voor jou en mij richtinggevend en 
uitnodigend'.511 

In dit opzicht staat 'Ich und Du' op één lijn met mystiek-filosofische auteurs als 
hekhart, Weigel, Blake, Böhme, e a Met hen heeft 'Ich und Du' gemeen dat het pro
beert de geloofservaring te doorgronden en te funderen in een systeem. In de joodse 
mystiek is 'Ich und Du' op dit punt het meest verwant met de kabbala Ook de 
kabbalisten ging het er immers om 'het geheim van de wereld als een weerspiege
ling van het geheim van het goddelijke leven zelf te doorgronden' 5 1 2 In de kabbala 
wordt geprobeerd het verborgen goddelijke leven dat God, mens en wereld omvat, 
te doorgronden en te laten /ien hoe 'de geheimen van de schepping in deze polsslag 
van de levende God rusten' S 1 3 Welnu, dat is wezenlijk hetzelfde als waar het in 'Ich 
und Du' om gaat laten zien hoe de grondwoorden (de geheimen van de schepping) 
een uiting zijn van en gefundeerd zijn in het mens. God en wereld omvattende 
Woord (het geheim van het goddelijke leven). 

Vragen we naar de verhouding tussen 'Ich und Du' als mystiek-ervaringsgeschrift en 
'Ich und Du' als mystiek-filosofisch geschrift, dan menen we te mogen stellen dat in 
'Ich und Du' voor het eerst door Bubcr ernstig geprobeerd wordt beide aspekten te 
integreren 5 M Dat is een langzaam proces geweest Zoals we zullen zien,5 1 5 stond 
Buber aanvankelijk slechts een 'denksysteem'516 voor ogen, een 'filosofisch (ge-
meenschaps- en godsdienstfilosofisch) systeem' ^ 7 Maar naarmate 'Ich und Du' 
vordert, komt Buber in feite tot een verwoording van zijn erváring l'.n als hij daar
na, nadat 'Ich und Du' voltooid is, probeert in de volgende delen van het 'werk' het 
systeem door te voeren, verwijdert dit hem ipso facto van 'Ich und Du' Het werken 
aan 'Ich und Du' is een worsteling geweest tussen het verwoorden van de eigen 
'geloofservaring' en de systematisatie ervan. Du typische karakter van 'Ich und Du' 
is o.i. de hoofdreden waarom Buber het vijfdelige werk waarvan 'Ich und Du' het 
eerste deel zou zijn, niet heeft afgemaakt 5 1 β In dit opzicht lijkt Buber op Johannes 

van het Kruis die waarschijnlijk enkele van zijn kommentaren onvoltooid heeft ge

laten omdat hij met in staat was de mystieke ervaringen zoals die lagen uitgedrukt 

in zijn gedichten, te systematiseren in een kommentaar Met verschil tussen beide is 

dat bij Johannes van het Kruis gedichten en kommentaar twee gescheiden teksten 

5 1 1 M Buber, Nachwort, а с , 170. 
5 , 2 G Scholem, Zur Kabbala und ihrer Symbolik, Zurich, 1960, 8. 
5 1 3 Ibidem; /ie ook ¡bid., 52-55, en G Scholem, Die Judische Mystik in ihren Hauprccromun-

gen. Frankfurt a.M , 1957, 224-266, en G. Scholem. Kabbalah. Jerusalem, 1974. 87-189 
5 . 4 De bewering van M. Diamond als you 'Ich und Du' existentialistisch zijn - '1 and Thou and 
his subsequent philosophical works are simply a more felicitous form of existential expression, 
because in them, his existential perspective is enriches by a more profound appreciation of the 
Jewish tradition' (M. Diamond. Martin Buber, Jewish existentialist. New York, 1968, 19-20)-
is o.i. hierom onjuist, omdat hierin wd het ervaringsmoment, maar niet het filosofische moment 
van 'Ich und Du' is vcrdiskontcerd. 'Ich und Du' beschnift niet enkel de condition humaine, 
maar plaatst deze in een meuw element het woord. 
5 . 5 Zie ontstaansgeschiedenis nr. 3 en nr. 4 
5 . 6 Ibid , nr. 3. 
517 Ibid., nr. 4. 
5 1 8 Zie deze inleiding pag. 124-125. 
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zijn, terwijl bij Buber ervaring en reflektie een spanningsverhouding vormen binnen 
één en dezelfde tekst Dat dit voor Buber tot het laatste toe een worsteling is ge 
weest, moge blijken uit het feit, dat in de laatste fase van de rcdaktie van 'Ich und 
Du' aan het begin van deel 3 nog twee paragrafen werden weggestreept die een on 
omwonden inkijk gaven m het systeem van 'Ich und Du''5'9 

J Nog in een ander opzicht lijkt 'Ich und Du' op de geschriften van Johannes van 
het Kruis Deze heeft zijn kommentaren nl geschreven om anderen te helpen hun 
weg te vinden in de beleving van de godsverhouding Welnu, ook 'Ich und Du' is we
zenlijk bepaald door deze bedoeling Het wil een 'Finfuhrung' zijn in de dialoog 
met het eeuwige JIJ die zich voltrekt in de ruimte van de dialoog met het bijzondere 

14 
De wijze waarop dit 'binnenvoeren' gebeurt is het gesprek 'Ich und Du' veronder
stelt de vraag van een leerling wat moet ik doen om mijn weg te vinden in deze 
verwarde wereld' Wat moet ik doen om in deze tijd mijn verhouding tot God te be
leven' 7oals we zagen, wordt dit gesprekskarakter voortdurend volgehouden in 
'Ich und Du' en ademt het boek volledig de gesprekssfeer van het breie Judische 
Lehrhaus, een sfeer die hem bijzonder boeide 520 en waarin de eerste voorstudie van 
'Ich und Du' 'Religion als Gegenwart' - werd geboren Om iets van deze sfeer te 
proeven namens de kursusleider, branz Rosenzweig, nodigt Buber in de eerste les 
van zijn kollege, 'Religion als Gegenwart', de deelnemers uit 'vragen die meteen 
bij U bovenkomen of zich later aandienen aan uw leraar te laten horen' S21 Ln 
Buber sluit hierbij aan door te zeggen dat het vraag en antwoord spel tussen leraar 
en leerling samenvalt met de kern van datgene wat hij zeggen wil het gaat immers 
'niet om een mededeling ahw van boven naar beneden, maar om een samenwerken, 
om het gezamenlijk betreden en gaan van een weg' 522 In de kursus vinden we dit 
gezamehjke gaan van de weg dan ook uitgedrukt m een levendig vraag en-antwoord-
spel 5 2 Э fcn aan het einde ziet Buber terug op zijn lessen als op een 'weg die we sa
men hebben afgelegd' 5 2 < Het is deze sfeer die de toon van 'Ich und Du' bepaalt 
De vorm waarin Bubers wijzen van de weg zich voltrekt is het samen zoeken en af
leggen van een weg In dit opzicht rekenen wij 'Ich und Du' bij het genre van de 
'geestelijke leergcsprekken',525 gesprekken waarin de leraar ingaat op de vragen van 
de leerling en waarin een sfeer heerst van luisterbereidheid en gezamenlijke aan
dacht voor eenzelfde zaak 5 2 β Het is de sfeer die we op eksemplansche wijze aantref
fen in de 'Collationes' van Cassianus die 'wezenlijk een onderhoud van leerlingen 
met een meester' zijn 5 2 7 Het is de sfeer die Buber zelf aanwijst in de 'groots on
middellijke omgang' van Boeddha met zijn leerlingen (50 23) Het is de sfeer die er 
heerst tussen de tsaddik en zijn leerlingen van wie er meestal ettelijke in de huise 
lijk e gemeenschap van de tsaddik waren opgenomen ln dit samenzijn 'vertoonde 
zich op de meest grootse wijze de macht van de wederkerigheid' 5 2 e 

5 , 9 Zie aantekeningen bij de vertaling van het derde deel, nr 1 
5 2 0 Zie ontstaansgeschiedenis nr 10 
5 2 M Buber, Religion als Gegenwart, о с , I, 1 
5 2 2 Ibidem 
5 2 3 Z i e i b i d . l , 3 I, 9 , 111, 1 2 . IV. 1, IV. 4 8 
5 2 4 Ibid. Vil i, 14 
5 2 5 Zie M Olphe Gaillard, Conferences spirituelles, in Dictionnaire de spiritualité. Pans, 

1953 , Tome II. 1384-1405 
526 i b i d , 13 90 
527 Ib id, 1391 
528 м Buber Geist und Leib der Bewegung, in Werke 111,82 5 8 2 6 
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Samenvattend menen we te mogen stellen dat 'Ich und Du' primair thuishotm in de 
mystieke literatuur omdat daarin een integratie wordt voltrokken van ervanngsleven 
tot geloofservaring, die op systematische wijze wordt verhelderd binnen een mys
tiek-filosofisch systeem, en dit alles in de sfeer van het geestelijke leergesprek 
Dat wij 'Ich und Du' primair een mystiek geschrift noemen, sluit geenszins uit dat 
het is doordrenkt van de sociale kontekst waarbinnen het is ontstaan Integendeel, 
die sociale kontekst maakt juist het typische uit van dit mystieke geschrift We wil 
len bovendien benadrukken dat het primair een mystiek geschrift is er zijn nog vele 
andere aspekten waaronder dit geschrift bezien kan worden, bv naar zijn poetische 
kant of als sociaal-filosofisch geschrift Wij menen echter dat al deze beschouwings
wijzen wezenlijk bepaald worden door het feit dat Buber door dit alles heen en in 
dit alles de levende verhouding met het eeuwige JIJ wil artikuleren Dit maakt 'Ich 
und Du' tot een primair mystiek geschrift 

Op welke punten 'Ich und Du' binnen de mystiek een vernieuwing betekent en op 
welke punten wij blinde vlekken moeten vaststellen, willen we laten zien in de door
denking 

2 De ontstaansgeschiedenis van het boek 'Ich und Du'. 

Het beeld dat alle pubhkaties voorzover ons bekend geven van de ontstaansgeschie
denis van het boek 'Ich und Du', is bepaald door drie mededelingen van Buber zelf 
De eerste is het postknptum achter in de eerste uitgave van 'Ich und Du' 'Ontwerp 
van het werk waarvan dit boek het begin is lente 1916, eerste versie van dit boek 
herfst 1919, definitieve redaktie lente 1922' S 2 9 Hierin zijn vier elementen van bc 
lang Геп eerste 'Ich und Du' is blijkbaar een deel van een omvangrijker 'werk', en 
wel het eerste deel, 'het begin', daarvan Ten tweede dit omvattende 'werk' werd 
in de lente van 1916 ontworpen Геп derde het boek 'Ich und Du' werd voor het 
eerst uitgeschreven in de herfst van 1919 Tenslotte de cindredaktie van 'het boek' 
vond plaats in de lente van 1922 
De tweede mededeling van Buber is ongeveer van dezelfde strekking In zijn essay 
'Zur Geschichte des dialogischen Prinzips' (1954) zegt Buber 'In de herfst van 
1919 volgde de eerste, nog onbeholpen versie van 'Ich und Du' (het moest oor
spronkelijk het eerste deel van een vijfbandig werk vormen, waarvan ik de inhoud 
reeds in 1916 vluchtig geschetst had, door zijn systematisch karakter echter ver 
vreemdde het werk van mij in toenemende mate)' 5 3 c Hierin zitten vijf nieuwe ele
menten Ten eerste het oorspronkelijk geplande 'werk' zou uit vijf banden bestaan 
Ten tweede liet ontwerp van dit 'werk' wordt omschreven als 'een vluchtige 
schets van zijn 'inhoud' Ten derde het tijdstip van dit ontwerp is vager gehouden 
1916 zonder meer Ten vierde de eerste versie van 1919 wordt 'onbeholpen' ge
noemd Tenslotte als reden voor het feit dat slechts het eerste deel van het serie-
werk ('Ich und Du') is gereedgekomen, wordt gegeven het systematisch karakter 
van het 'werk' vervreemdde hem er in toenemende mate van 

De derde mededeling vinden we in Bubers 'Antwort' in de verzamelband 'Martin 
Buber' 'Toentertijd heb ik, wat ik schreef (nl 'Ich und Du') in een onweerstaan
bare begeestering geschreven' ^ ' Uit deze mededeling knjgen we de indruk dat 'Ich 
und Du' met in etappes maar m eén keer werd geschreven 

529 M Buber Ich und Du, Leipzig 1923, 139 
530 M Buber, Werke I, 298 
631 M Buber, Antwort, in Martin Buber, hrsg Schlipp/Friedman, Stuttgart, 1963, 604 
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Dit beeld van de ontstaansgeschiedenis leek zijn definitieve bevestiging te krijgen, 
toen Walter Kaufmann in het handschrift van 'Ich und Du' in het Martin Buber Ar
chief te Jerusalem 'een klein velletje papier vond dat evident de schets van 1916 be
vat' 5 Э г Dat schema ziet er als volgt uit. 
I. Ich und Du 

I.Wort 2 Geschichte 3.Gott. 
II. Urformen des religiösen Lebens 

1. Magie. 2. Das Opfer 3 Das Mysterium 4. Das Gebet. 
III. Gotteskundc und Gottesgesetz 

1 Mythos. 2 Dogma. 3. Gesetz. 4. Lehre. 
IV. Die Person und die Gemeinde 

1. Der Stifter. 2 Der Priester. 3. Der Prophet 
4 Der Reformator 5. Der Einsame 

V. Die Kraft und das Reich 
Om de onhoudbaarheid van deze voorstelling van zaken te kunnen aantonen en een 
adekwaat beeld te kunnen schetsen van de ontstaansgeschiedenis zetten we het be
schikbare dokumentatie-materiaal puntsgewijs in chronologische volgorde achter 
elkaar, voorzien van korte kanttekeningen. Deze lange weg lijkt ons vanwege de ge-
kompliceerdheid van het materiaal noodzakelijk. De konklusies volgen dan vanzelf. 

1. Aan Rappcport schrijft Buber op 6 januari 1918 'Omdat ik voor het eerst weer 
sinds ettelijke jaren om iets nieuws worstel en iets zeer zwaars moet uitbrengen, kan 
ik uw brief, die mij zeer hef is, slechts zeer kort beantwoorden'.S3:l 

1. Zeer waarschijnlijk horen we hier voor het eerst, zij het heel uit de verte, iets over 
wat later het 'werk' zal heten Als dit het geval is, hetgeen we aannemen, dan lijkt 
ons deze brief reeds positief uit te sluiten dat Buber al vanaf de lente 1916 serieus 
een ontwerp zou hebben gemaakt van het 'werk'. Immers, in dat geval zou hij toch 
zeker bij dit bestaande ontwerp hebben aangeknoopt en niet over iets 'nieuws' spre
ken Bovendien suggereert de uitdrukking 'sinds ettelijke jaren' - waarschijnlijk 
doelt Buber op 'Daniel' (1913) - een langere tijd dan twee jaar 
2. Als het de eerste aanduiding is van het 'werk' en van 'Ich und Du', dan merken 
we daarbij op dat Buber in dit stadium daarvan blijkbaar nog een heel vaag beeld 
heeft. 'Iets nieuws en iets zwaars' Van een 'werk' in vijf delen, laat staan van een 
enigszins uitgewerkt schema valt niets te bespeuren. 

2 In het handschrift van 'Ich und Du' bevindt zich op een los blaadje het volgende 
schema, gedateerd 5 februan Í918 
'5 II 1918 
Het tegenover en het ertussen 
Het tegenover als kern en substantie 
De vormen van het tegenover (God, werk, geliefde, enz.) 
De betrekkingen tot het tegenover (scheppen, beminnen, gebieden, enz.) 
Het ertussen als hypostasiering van de betrekking 
De God (doorgestreept Goden) - tegenover 
De Demon (doorgestreept demonen) - ertussen 
De tendens tot verlossing van het ertussen I Dionysos, Christus 

532 M Buber, 1 and Thou, A New Translation, with a Prologue and Notes by Walter Kaufmann 
Edinburgh, 1971,49-50. 

533 BnefWechsel, I, 521 
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liet dualisme van tegenover en ertussen in mythe, magie en mysterie laten 7icn' 5 3 4 

1 Zoals on/e analyse van Bubers denkontwikkeling heeft laten zien breekt in 'Mit 
einem Monisten' voor het eerst binnen de relatie (d ι binnen de onmiddellijkheid 
van het kontakt) het tegenover door dat binnen die aanraking drie eigenschappen 
laat zien zijn wcreldverbondcnheid, zijn eksklusiviteit en zijn zelf-zijn 5 3 5 Welnu, 
precies deze verwevenheid van het 'tegenover' en het 'ertussen' wordt in dit schema 
geformaliseerd De eerste regel geeft deze tematiek aan 'liet tegenover en het er
tussen ' 
In de regels daarna wordt eerst het tegenover nader omschreven het heeft een eigen 
kern en zelfstandigheid (vgl het zelf-zijn in 'Mit einem Monisten'), het heeft ver
schillende verschijningsvormen (vergelijk de bekende voorbeelden van het kunst
werk, de boom en de geliefde mens in 'Religion als Gegenwart' en 'Ich und Du') en 
er beantwoordt een houding van de mens aan (vgl paragraaf 19 in 'Ich und Du' 
waarin het werken aan het tegenover wordt verwoord) 
Daarna wordt omschreven wat het 'ertussen' is de verzelfstandiging van de betrek
king Mier zien wc voor het eerst een formalisering van datgene wat WIJ in onze be
schrijving van Bubers denkontwikkeling steeds het gezichtspunt van de rclatie-zelt 
genoemd hebben Vervolgens worden beide begrippen toegepast op de verhouding 
mens-God God is de verschijning van het absolute in de vorm van het tegenover 
Demon (verstaan als middelaar tussen God en mens) is de verschijning van het ab
solute in de vorm van het ertussen Van de/e laatste verschijningsvorm worden twee 
inkarnaties genoemd Dionysos en Christus 
Tenslotte wil Buber laten zien hoe in mythe, magie en mysterie het tegenover en 
het ertussen uit elkaar worden gerukt Interessant is dat mythe, magie en mysterie, 
zoals we zullen zien, 5 Э 6 drie belangrijke elementen uit band II zijn, maar dan in een 
essentieel andere volgorde 5 Э 7 

2 Kombineren we dit schema met de vorige brief, dan mogen we zeggen dat dit 
schema wellicht de 'worsteling om iets nieuws en iets zwaars' laat zien, maar we 
merken daarbij op dat het in werkelijkheid niet echt nieuw is Voor Buber is het 
slechts hierom nieuw, omdat hij door zijn bevlieging voor de oorlogsmystiek en 
door de daaraan inherente hypostasiering van het ertussen ('Gemeinschaft') deze 
worsteling heeft verdrongen en nu weer boven laat komen 
3 Een schema van 'Ich und Du' kunnen we dit onmogelijk noemen Om te begin
nen ontbreekt precies het wezenlijke nl de konceptie van het verhoudingsgeheel 
waarbinnen niet alleen het ertussen en het tegenover, maar ook het ík en de hou
ding als integrale elementen zijn opgenomen Ln vervolgens ontbreekt een als zoda
nig doorgevoerde twecvoudighcid, die, zoals we zagen,53e eveneens konstituticf is 
voor 'Ich und Du' Wij zouden dit schema een voorstudie van 'Religion als Gegen
wart' willen noemen, voorzover zowel in dit schema als in 'Religion als Gegenwart' 
het tevoorschijn komen van de ;i;-pool (het tegenover) uit het (tweevoudige) kon-
takt wordt getcmatiscerd op het niveau van de mens-wereld-vcrhouding en op het 
vlak van de Godsverhouding 

3 Aan Rappeport schrijft Buber op 27 oktober 1918 'Voor ik aan emigratie (nl 

534 Het schemi bevindt zich in her Martin Buber Archief te Jerusalem 
535 Zie deze inleiding pag 62-63 
536 Zie in de ontstaansgeschiedenis nr 14 w 
537 Ibid , nr 17 
538 Zie deze inleiding pag 47-49 
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naar Israel) denken kan, zullen wel meerdere jaren verstrijken, want op de eerste 
plaats kan ik niet meer met landarbeid beginnen en zie ik vooreerst daar voor mij 
nog geen mogelijkheid om mij een ekonomische zelfstandigheid te veroveren, ten 
tweede echter, en dat is het wezenlijke een opmerking van de arts heeft me tot het 
inzicht gebracht, dat ik de komende jaren voor de definitieve verwoording van mijn 
denksysteem (dat in de laatste jaren tot rijpheid is gekomen) moet gebruiken, en 
ik zal zorg moeten dragen voor de mogelijkheid van de koncentratie, onder andere 
door alle openbare aktiviteit ver van me te houden Voor ik dit, waarvoor ik alleen 
zonder meer onvervangbaar ben, gedaan heb, kan ik aan mets anders, ook niet aan 
Palestina denken' S39 

1 Sprak Buber in de vorige brief aan Rappeport nog vaag over 'iets nieuws en iets 
zwaars', in deze brief horen we dat het gaat om een 'denksysteem' dat Bubers volle
dige koncentratie vraagt 
2 Onze opmerking bij het vorige schema, dat het 'nieuwe' slechts een her-nieuwde 
aandacht voor een reeds in 1914 verwoorde samenhang genoemd mag worden, lijkt 
in deze brief te worden bevestigd nu spreekt Buber nl over iets dat 'de laatste ja
ren gerijpt is' 'Rijpen' lijkt ons enigszins overdreven Bestuderen we immers Bubers 
denkontwikkeling dan zien we eerder dat een ontluikend inzicht eerst door de oor
logsjaren wordt overspoeld en daarna weer opduikt 
3 We krijgen ook een eerste indruk van de Omvang' van het 'denk-systeem' het 
zal nl 'meerdere jaren' (de 'komende jaren') zoveel van Bubers koncentratie vragen 
dat hij 'alle openbare aktiviteit' zal moeten afstoten 
4 Buber ziet de ontwikkeling van dit systeem onverbrekelijk met zijn persoon ver
bonden het is iets 'waarvoor alleen ik zonder meer onvervangbaar ben' 

4 Drie maanden later schrijft Buber in een brief van 21 januari 1919 aan Bergmann 
'Ik arbeid momenteel aan de algemene grondslagen van een filosofisch (gemeen-
schaps- en godsdienstfilosofisch) systeem, aan de opbouw waarvan de komende ja
ren gewijd moeten zijn Daarbij wordt een vreemde melancholie, het gevoel tussen 
twee werelden te staan, de beleving van de grens, steeds sterker m mij'640 

1 In deze brief worden belangrijke mededelingen gedaan over de inhoud en de 
st ruk tuur van het zg 'denksysteem' 
Wat betreft de inhoud het 'filosofisch systeem' zal enerzijds sociaal-filosofisch en 
anderzijds godsdienstfilosofisch van aard zijn Dit is, gezien onze schets van Bubers 
denkontwikkeling, een vertrouwd beeld Bubers denken tot en met 'Ich und Du' is 
gericht op een doordenking van de samenhang tussen de verhouding mens-wereld 
(meer in het bijzonder mens mens) en de zich daarin openbarende verhouding mens-
God 
(meer in het bijzonder mens mens) en de daarin openbarende verhouding mens-
God 
Wat betreft de struktuur voor het eerst wordt hier het geheel dat Buber voor ogen 
stond gedifferentieerd in 'algemene grondslagen' van het filosofisch systeem en het 
denksysteem zelf dat daarboven op gebouwd moet worden De nadruk lijkt hierbij 
duidelijk te liggen op de opbouw van het systeem De grondslagen zijn hiervoor 
slechts een noodzakelijke voor waarde 
ben ander onderscheid in de struktuur van het geheel is meer inhoudelijk van aard 
de grondslagen worden 'algemeen' genoemd Dit doet vermoeden, dat het eigenlijke 

539 Bnefwechsel, I, 541-542 
5 4 0 Ibid , II, 28 
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denksysteem 'bijzondere' samenhangen binnen het spanningsveld gemeenschap 
religie zal ontwikkelen 
2 Wat de omvang van het geheel betreft opnieuw horen we dat 'de komende jaren' 
eraan gewijd moeten zijn 
3 Maakten de mededelingen uit de vorige brieven de indruk dat het nog slechts 
om plannen ging, nu deelt Buber mee aan het werk te zijn 
4 Zoals de beschrijving van Bubers ervaringsontwikkeling liet zien, ervaart Buber 
in groeiende mate de spanning tussen het spreken voor joden over het jodendom en 
het spreken tot mensen over het menselijke 54 ' Dit spanningsveld is 'het gevoel tus
sen twee werelden te staan' en 'de beleving van de grens' Het werken aan het denk
systeem versterkt dit spanningsveld 
5 In de nalatenschap van Rosenzweig bevindt zich een ontwerp van een brief aan 
Buber die in augustus 1919 verstuurd moet zijn 542 Rosenzweig vraagt daarin aan 
Buber uit te zien naar een uitgeverij voor zijn boek 'Der Stern der Lrlosung'543 en 
het handschrift door te lezen 'Ik vraag U verlof U het handschrift te mogen sturen 
Het is geen kleinigheid waar ik om vraag Want het heeft bijna de omvang van het 
eerste boek van 'Die Welt als Wille und Vorstellung' Maar anderzijds zult U reeds 
een indruk krijgen als U het geheel doorbladert en emge stukken leest t n omdat ik 
tenslotte tegen mezelf zeg dat U het werk eerstdaags toch zult lezen lijkt mij de 
vraag er van tevoren reeds kennis van te nemen niet zo gewaagd als het anders zou 

> 544 

zijn 
1 Deze ontwerpbnef van Rosenzweig is hierom zo belangrijk, omdat ze ons onont
koombaar voor de vraag stelt in welke mate is 'Ich und Du' afhankelijk van de 
'Stern', die zoals bekend evenals 'Ich und Du' de samenhang tussen ervaring en 
godservaring tematisecrt' Het zoekt systematisch 'het woord van de mens in het 
Woord van God'5 4 5 of, in de termen van 'Ich und Du', het zoekt het grondwoord 
in het Woord Dát Rosenzweig inderdaad een brief van deze strekking, vergezeld van 
het handschrift, heeft verstuurd aan Buber, staat vast Maurice I riedman vraagt aan 
Buber op 24 mei 1952 of deze in 1919 de konnaturaliteit tussen 'Der Stern' en 'Ich 
und Du' nog met had ervaren Buber antwoordt op 1 juni 1952 'Ik heb Der Stern 
in 1919 niet werkelijk gele/en, er enkel even in gekeken het echte lezen kwam veel 
later' 546 Maar wat betekent 'even inkijken' voor zo'n geoefend oog als dat van 
Buber' En dat terwijl hij bezig is met precies dezelfde problematiek1 De verdenking 
is groot dat Bubers afhankelijkheid van de 'Stern' niet laag mag worden geschat 
Buber zelf doet te veel moeite iedere afhankelijkheid te ontkennen reeds in 1916 
zou hij een ontwerp van 'Ich und Du' hebben gemaakt, in de herfst van 1919 zou 
hij de eerste versie reeds af hebben' Dus vóór hij de 'Stern' 'even inkeek' was hij al 
klaar met 'Ich und Du' Welnu, deze suggesties zijn evident onjuist Zoals al geble 
ken is, heeft Buber zeker met m 1916 een schema van 'Ich und Du' klaar, hij weet 

541 Zie deze inleiding pag 78-79 
5 4 2 Briefwechsel, II, 54 
5 4 3 F Rosinzweig, Der Stern der Erlösung, Frankfurt a Μ , 1921 
5 4 4 Briefwechsel, II, 56 
5 4 5 F Kosenzweig, Der Stern der trlosung, o c , 11, 143 /oals wij 'Ich und Du' als een mys 
tiek geschnft beschouwen, beschouwt G Scholem 'Der Stern der Frlosung' als mystical in the 
strictest sense (С Scholem, On the 1930 tdition of Rosenzweig's Star of Redemption, m G 
Scholem, The Messianic Idea in Judaism, and Other Essays on Jewish Spirituality, New York, 
1974, 320 324) 
" β Briefwechsel, III, 319 
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nog nauwelijks iets van het hele 'werk' En zoals uit de volgende brief zal blijken. 
kan in de herfst van 1919 onmogelijk een eerste versie van 'Ich und Du' zijn vol
tooid 
2 Wat betekent de 'Stern' voor Buber in 1919' Onze hypothese is dat het doorbla
deren van de 'Stern' als zodanig reeds voor Buber een geweldige injektie betekent 
om zelf opnieuw met zijn eigen systeem aan de gang te gaan, want dat systeem ligt, 
zoals uit de volgende brief blijkt, weer helemaal stil Inhoudelijk lijkt ons de 'Stern' 
bij Buber de reeds groeiende nadruk op de JIJ pool in de betrekking mens-wereld en 
de groeiende beklemtoning van het tegenover zijn van God te hebben versterkt De 
'Stern' stelt immers met grote nadruk God 'in zijn absolute feitelijkheid' 5 4 7 en een 
traal in de 'Stern' staat 'De openbaring is tegenwoordig, ja is het tegenwoordigzijn 
zelf ^ 8 Ook zal de 'Stern' Buber versterkt hebben in zijn poging systematisch de 
samenhang tussen het Woord en het grondwoord te onderzoeken Meer invloed is er 
0 ι tot nieuwjaar 1922 met uitgegaan van de 'Stern' Want de kursus 'Religion als 
Gegenwart' waarmee Buber eind 1921 is klaargekomen, komt, zoals we gezien heb
ben, met verder dan precies deze samenhang Eind 1921 begin 1922 heeft Buber 
de 'Stern' opnieuw gelezen en dan zal de invloed aanmerkelijk groter zijn 5 4 9 

6 Aan Weltsch schrijft Buber 3 maart 1920 'Ik ben tegenwoordig heel diep verzon
ken in de arbeid aan mijn godsdienst filosofische prolegomena, en wel aan zijn moei
lijkste gedeelte Tot deze arbeid, die vijfjaar lang bijna helemaal rustte, ben ik eerst 
sinds kort weer gekomen, na sterke psychische en fysieke weerstanden overwonnen 
te hebben Ook nu moet ik mij de innerlijke mogelijkheid tot haar nog dagelijks op
nieuw bevechten De reis naar Praag zou mij, zoals te voorzien is, minstens voor 
een maand deze mogelijkheid ontnemen Ik vraag me af of ik de reis desondanks 
toch met ondernemen moet Daartegen spreekt vooral dat ik in mijn tegenwoordige 
bezigzijn helemaal op een kosmisch-geestelijk geheim ingesteld ben' 5 S 0 

1 Deze brief leven het duidelijke bewijs dat Buber in de herfst van 1919 onmoge
lijk zijn eerste versie van 'Ich und Du' afgerond kan hebben, want blijkbaar is hij nu 
(lente 1920) nog volop bezig met het 'moeilijkste gedeelte'1 

2 Dat Buber spreekt over 'godsdienstfilosofisch' zonder de toevoeging 'sociaal-filo-
sofisch' (zoals in de brief van januari 1919) en dat hij spreekt over 'een kosmisch-
geestelijk geheim' doet vermoeden, dat Buber met het 'moeilijkste gedeelte' waar
schijnlijk bedoeld wat nu in 'Ich und Du' deel 3 is Daarin wordt ni de samenhang 
tussen de mens-wereld-verhouding en de Godsverhouding getematiseerd 
3 Dat het 'werk' 'vijfjaar lang bijna helemaal rustte' is opnieuw een sterke overdrij
ving Len jaar geleden was hij immers nog druk aan het werk' Wel is het interessant 
dat hier niet, zoals in vorige brieven, in vage termen maar precieser wordt aangege
ven hoelang hij volgens zichzelf al bezig is 'vijfjaar lang' Dit bevestigt ons vermoe
den dat het gaat om de periode vóór de oorlog, de periode waarin Buber voor het 
eerst stootte op de dynamische samenhang tussen het Zwischen en het Gegenüber 
4 We houden rekening met de mogelijkheid dat het doorbladeren van de 'Stern' 
Buber een prikkel heeft gegeven die hem over zijn 'psychische en fysieke weerstan
den' heen heeft doen stappen en hem ertoe heeft aangezet weer aan het systeem 
door te werken 

F Kosenzwcig, Der Stern der Erlösung, о с , I, 33 
5 4 8 Ibid, II, 126 
5 4 9 Zie in de ontstaansgeschiedenis nr 11 
5 5 0 Briefwechsel, II. 66 
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5. De verhouding tussen wat later 'Ich und Du' zal zijn en het hele 'werk' wordt 
hier niet verwoord als 'grondslagen' tegenover 'bovenbouw', maar als 'prolegome
na': een woord dat eerst gezegd moet worden vóór andere woorden volgen kunnen. 

7. Begin december 1922 schrijft Rosenzweig aan Hallo over zijn eerste ontmoeting 
met Buber die een jaar eerder, december 1921, had plaats gevonden. Na een gesprek 
o a. over het chassidisme lazen ze samen een chassidische tekst. 'En zo lazen wij, hij 
overigens tamelijk ongeschikt in het leren, omdat hij mij zeer omstandig bij een 
tekst de belangwekkendheid en de realiteit van het woord probeerde uiteen te zet
ten, wat mij immers helemaal niet zo vreemd was, hij had toen de 'Stern' nog met 
gelezen' 551 

1. Wezenlijk voor de 'Stern' is dat heel de werkelijkheid verstaan wordt vanuit het 
element van de taal, het woord. Het is in de meest strikte zin van het woord taalfi
losofie. Daarom is Rosenzweigs opmerking in deze brief zo interessant. Enerzijds 
deelt ze ons nl. mee dat Buber in deze tijd vol is van de 'belangwekkendheid en 
realiteit van het woord' (en in zoverre de 'Stern' dus verstaat), maar anderzijds kon-
stateert Rosenzweig dat Buber daarover met hem nog niet kan spreken op het ni
veau van de 'Stern' (en in zoverre de 'Stern' dus nog niet 'gelezen' heeft). O.i. legt 
dit een interessant moment in Bubers ontwikkeling vast nl. dat moment waarop Bu
ber wél al op ongereflekteerde wijze bezig is met het grondelement van het woord 
- dat ook voor 'Ich und Du' het alles integrerende element zal worden - maar dit ele
ment nog niet heeft onderkend als het princicp van alle werkelijkheid, waardoor hij 
dit ook niet kon herkennen in de 'Stern' toen hij die 'even inkeek'. 

8. Rosenzweig vraagt Buber een kursus te geven in het Freie Jüdische Lehrhaus. 
Buber antwoordt op 8 december 1921 'Ten aanzien van uw voorstel kollege te 
geven . . . had ik vanaf het eerste ogenblik een positief gevoel dat ik wezenlijk te 
danken heb aan uw bezoek en de ervaring van een samenhang die mij ervan is bij
gebleven. De bedenkingen beginnen eerst bij de bijzonderheden. Ik kan eigenlijk in 
dit trimester alleen over een eng begrensd onderwerp kollege geven, te benoemen 
ongeveer-. 'Religie als tegenwoordigheid' overeenkomstig de prolegomena van een 
arbeid waarmee ik bezig ben'.557 

1. Wat betekent die 'ervaring van een samenhang' die Buber is bijgebleven van het 
bezoek van Roscnzweig? O.i. bedoelt Buber hier twee dingen tegelijk. Vol van 'de 
belangwekkendheid en realiteit van het woord' vond Buber in Rosenzweig een zeer 
begrijpende gesprekspartner Dit geeft hem de ervaring van een samenhang met Ko
senzweig. Maar in dit onmiddellijke kontakt wordt hem ook een inhoudelijke sa
menhang op ervaringsniveau duidelijk- het artikuleren van de belangwekkendheid 
en de realiteit van het woord tegenover een begrijpende hoorder doet hem de sa
menhang van het woord als ervaring van samenhang ervaren· de onmiddellijke er
varing van het woord begint als ervaring tot zichzelf te komen, de eerste stap in de 
richting van het begnp (het niveau van de 'Stern' en 'Ich und Du'). 
2. Voor het eerst horen we de titel van de prolegomcnaband. 'Religion als Gegen
wart'. Nog niet 'Ich und Du'. Door de sterke identifikatie tussen de kursus voor het 
L.ehrhaus en zijn 'arbeid', zijn we in staat de fase waarin de 'arbeid' zich op dat mo
ment bevindt, nauwkeurig vast te stellen Uit de tekst van de kursus 'Religion als 
Gegenwart' bleek immers dat de twee belangrijkste elementen in Bubers denken op 

551 F. Rosenzwcig, Briefe, Berlin, 1935,461462. 
552 Briefwechsel, II, 92. 
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dat moment zijn: ten eerste: de verhouding mens-wereld wordt beschreven vanuit 
het gezichtspunt van de wereldzijde en dienovereenskomstig wordt ook de in de 
mens-wereld-verhouding beleefde verhouding tot God beschreven vanuit de vol
tooiing van de onsamenhangende ¿¿/'-wereld; ten tweede: de overal in mens-en-we-
reld feitelijk gekonstateerde tweevoudigheid wordt voor het eerst gefundeerd in een 
metafysische tweevoudigheid: de aan de schepping als zodanig inherente bewegin
gen van God af en naar God toe, die samen de ene verhouding God-mens-wereld ar-
tikuleren. Nog niet wordt het woord gesteld als het geheel de werkelijkheid inte
grerende element. Nog niet wordt de tweevoudigheid begrepen precies vanuit de 
grondstruktuur van het woord. 
3. Opnieuw wordt de verhouding tussen het gehele werk en dat wat later'Ich und 
Du' zal zijn geartikuleerd als een verhouding tussen 'prolegomena' en datgene wat 
daarna pas gezegd kan worden. 

9. Vóór in het handschrift van 'Ich und Du' bevindt zich het volgende ongedateerde 
schema. 
χ De torens van de gotiek - voor welke hemel? Kants sterrenhemel 'boven' ons - en 

onze wereld. 
Voor het slot: 

χ De wereld is alleen dan nog te behouden, doordat ze voltooid wordt. Er is voor 
de wereld geen redding dan deze dat ze overgaat in het Rijk (zoals het wezen in 
de 'dood'). 

χ Het Rijk kan uit de ineenstorting komen (dat zou het behouden niet kunnen). 

χ Tijden van de zuivere/'¿/-betrekkingen zijn tijden van de/'¿/'-betrekkingen zonder 
meer. 

Van God 'hij' of 'het' zeggen, dat is allegorie. Niet het 'jij' zeggen: dat is de waar
heid die het bemint, (met potlood doorgestreept) 

De religies ontstaan, wanneer de duur in plaats van de eeuwigheid komt (behoud 
in plaats van heiliging). 

De komende theofonie'.5" 

1. Wat betreft de datering: o.i. is dit overzicht vóór de eerste versie van 'Ich und Du' 
geschreven, want daarin staat: 'Wanneer we zeggen: 'Ik geloof dat híj is' - ook 'hij' 
is nog metafoor, /y ' echter niet' (61.1). Welnu, het is onwaarschijnlijk dat Buber 
daarná m een overzicht deze kernzin zou hebben doorgestreept. De worsteling heeft 
daarvóór plaats gevonden. Anderzijds lijkt het schema na 'Religion als Gegenwart' 
geschreven te zijn, want daarin staat nog een geheel andere formulering voor het
zelfde: 'Wanneer in God geloven betekent over hem in de derde persoon kunnen 
spreken, dan geloof ik wel niet in God, of minstens, ¡k weet niet of ik mag zeggen 
dat ik in God geloof . s s4 

2. Letten we op de inhoud van het schema, dan herkennen we tematieken uit de 
slot alinea's van 'Ich und Du'. 
De zin na het eerste kruisje doet denken aan paragraaf 61.17 waarin gezegd wordt 

553 Het schema bevindt zich in het Marrin Buber Archief te Jerusalem. 
554 M. Buber, Religion als Gegenwart, o.e., VII, 4-5. 
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dat de mens in het waarachtig gebed uit iedere godsdienstige overkoepeling de laat
ste eenzaamheid m moet trekken. 
De zinnen achter het tweede en derde kruisje en de laatste onderstreepte woorden 
doen denken aan de laatste alinea van 'Ich und Du' waarin de overgang van de we
reldgeschiedenis in het komende Rijk wordt beschreven 
De zin achter het vierde kruisje doet denken aan paragraaf 61 22 'De tijden waarin 
het wczende woord verschijnt, zijn die waarin zich de verbondenheid van ik en we
reld vernieuwt' 
De doorgestreepte zin is vrijwel identiek met paragraaf 61.1. De voorlaatste zin ten
slotte vat paragraaf 61 6 samen waarin de overgang van de zuivere betrekking in de 
kontinuiteit van de geloofservaring wordt beschreven. 
Overzien wc al deze toespelingen dan lijkt het ons een ocfenschema te zijn voor de 
laatste paragraaf van 'Ich und Du' en dus te stammen uit de tijd dat Buber 'Ich und 
Du' aan het schrijven was. 

10. Rosenzwcig vertelt in eerder genoemde brief aan Hallo over Bubers reaktic op 
Rosenzwcigs vraag een kursus te geven in het Kreie Judische Lehrhaus. 'Met was zijn 
eerste cyclische lezing Tot dan toe had hij altijd oratorische voordrachten gehou
den. Juist het typische karakter van het Lehrhaus prikkelde hem, het tussendoor 
vragen gesteld krijgen, het niet zuiver voordrachtsmatige, het meer leren dan pra
ten. HIJ nam deze dingen van meet af aan zo ¿waar op dat hij me vóór die tijd nog 
eenmaal wilde spreken, en hij, omdat ik vóór Kerstmis niet meer kon, daarom een 
voordracht in Kassei aannam die hij anders nog verder naar achteren geschoven had, 
zoals tot dan toe al vaker' 555 

Dat de vcrvuldheid van het woord voor Buber m deze tijd een levende ervaring was, 
blijkt opnieuw uit deze brief. Buber blijkt zeer geïnteresseerd precies in de gespreks-
matige opzet van de kursussen in het Lehrhaus, zo sterk prikkelt hem deze opzet 
dat hij hierover nog een keer apart met Rosen/weig wil praten. 

11. Rosenzweig schrijft aan zijn vrouw, fcdith Rosenzweig, op 4 januari ¡922 'Lie
ve Edith, het was heel mooi met Buber . . ik vertel het je mondeling. Het was nog 
merkwaardiger dan in Heppenheim, omdat hij intussen de 'Stern' gelezen had. 

Buber prijst van de 'Stern' het meeste III2 (waarin Rosenzweig zijn visie op het 
christendom geeft). Il l l (waarin Roscnzweig zijn visie op het jodendom geeft) 
slechts in betrekking op 1112 Dat hij beide afwijst is natuurlijk duidelijk. Ook wat 
het andere betreft staat hij volledig afwijzend, en dat waar hij het mee eens zou 
moeten zijn (II, waarin Rosenzweig de dynamische samenhang tussen God, mens en 
wereld laat zien in schepping, openbaring en verlossing) heeft hij niet zo goed gele-
zen'.556 

1. Buber was vol van 'de belangwekkendheid en de realiteit van het woord' en hij 
heeft deze ervaring tegenover Rosenzweig helemaal uit kunnen spreken. Dit geeft 
hem zijn woord-ervaring op ervaringsniveau terug en opent de weg naar de begrips
vorming. Op dat moment is Buber rijp de 'Stern' wezenlijk te begrijpen met name 
voorzover daarin de taal tunktioneert als het grondelement van alle werkelijkheid. 
Hij leest de 'Stern' opnieuw. WIJ mengen ons met in de diskussie tussen Buber en 
Rosenzweig zoals die uit deze brief naar voren komt, maar we stellen slechts vast 

F. Rosenzweig, Briefe, о с , 462. 
5 5 6 Ibid., 414. 
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dat Buber de 'Stern' blijkbaar zo goed gelezen heeft, dat hij voor Rosenzweig een 
gelijkwaardige gesprekspartner was 
2 Gaan we ervan uit dat Buber op dat moment uit zichzelf nog niet verder was ge 
komen dan 'Religion als Gegenwart' en leggen we daarnaast 'Ich und Du', dan moe 
ten we er rekening mee houden dat de 'Stern' op de volgende wezenlijke punten 
van invloed is geweest op 'Ich und Du' 
1 In de 'Stern' vinden we de grondkonceptie van 'Ich und Du' God,557 mens 5 5 8 

en wereld 5 S 9 worden, in onderlinge onhcrleidbaarheid, gekoncipieerd binnen de 
taal s e o 

2 In de 'Stern' zien we hoe het God mens en wereld omvattende gesprek de dyna
mische struktuur van schepping,^' openbaring S 6 2 en verlossing 5 в з vertoont 
3 In de 'Stern' vinden we een beschrijving van het betrekkingsgebeuren tussen гк 
en JIJ 5 β 4 dat wezenlijk overeenkomt met de kiemcel van 'Ich und Du' paragraaf 
14-22 
4 We sluiten met uit dat de titel 'Ich und Du' ontleend is aan deze fenomenologie 
van de ontmoeting in de 'Stern' 

12 Buber schrijft aan Bergmann op 13 mei 1922 'Ik ben nu aan het wijnpersen 
De prolegomenaband van mijn werk over religie, 'Ich und Du', die het oerfenomeen 
behandelt, verschijnt binnenkort, het eerste deel van het werk zal hopelijk in de 
herfst volgen, wanneer me dezelfde arbeidsgenade als sinds kort beschoren blijft, 
zal het geheel in 1924 klaar zijn Voor mij is eerst met deze band mijn eigenlijke 
werk begonnen' 5 β 5 

1 In deze brief aan Bergmann wordt een nieuw stadium in de ontstaansgeschiede
nis van 'Ich und Du' aangegeven Tot dan toe was Buber blijkbaar steeds bezig ge
weest druiven te zamelen Nu is hij de geplukte druiven aan het treden Dit bete
kent o ι dat Buber op dit moment bezig is de tekst van 'Ich und Du' te schrijven 
zoals die als handschrift op het Martin Buber Archief te Jerusalem aanwezig is 
2 Voor het eerst horen we nu de titel 'Ich und Du', met meer 'Religion als Gegen
wart' 5 6 6 Buber heeft de 'Stern' gelezen' 
3 De struktuur van het hele werk komt weer iets scherper naar voren De prolego
menaband is nl wel de eerste 'Band' van het 'werk over religie', maar met het eerste 
'Teil'1 Dit onderlijnt nog eens opnieuw de bijzondere positie van de prolegomena 
band in het geheel van het 'werk' Het eigenlijke werk moet nog komen 'Ich und 
Du' is slechts een eerste woord, dat in funktie staat van het eigenlijke 'werk over 
religie' 
4 Ook over de inhoud worden we weer iets wijzer De eerste band behandelt niet 
slechts de grondslagen en is niet slechts prolegomena, maar behandelt het 'oerfeno
meen' van het godsdienstfilosofische systeem Dit betekent dat de eigenlijke delen 

5 5 7 F Roscnzweig, Der Stem der Erlösung, о с , Teil I, brstes Buch 
5 5 8 Ibid , Teil I, Zweites Buch 
5 5 9 Ibid , Teil I, Drittes Buch 
5 6 0 Ibid , Teil I, 37 w , 43 w , 58 w , 85 w , Teil Π, 27 w ,49 w , 80 w , zie vooral ook Teil 

Il 28 en 111 
5 6 1 Ibid , Teil II, Erstes Buch 
5 6 2 Ibid , Teil II, Zweites Buch 
5 6 3 Ibid , Teil II, Drittes Buch 
5 6 4 Ibid , Teil Η, 112 
5 6 5 Briefwechsel, II, 99-100 
5 6 6 Zie in de ontstaansgeschiedenis nr 8 
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de religieuze fenomenen m het licht van dit oerfenomeen zullen beschrijven 
5. Buber verwacht dat 'Ich und Du' nog in de zomer zal verschijnen, zodat deel 1 
(= band II) nog 'in de herfst volgen' zal Het geheel zal dan binnen twee jaar klaar 
zijn We horen niet hoe groot dit geheel zal zijn. 

13 1 Iet handschrift van 'Ich und Du' bevindt zich in het Martin Buber Archief te 
Jerusalem Het is een cahier van 28 5 χ 22 cm. De pagina's zijn genummerd van 
1 t/m 100 De tekst van 'Ich und Du' loopt van pagina 3 t/m pagina 91 Het hand
schrift is geschreven in blauwe inkt en zeer goed leesbaar. Nauwkeurige bestudering 
van het handschrift en vergelijking met de eerste uitgave geven een inzicht in de 
ontwikkelingsfasen van het schrijven van 'Ich und Du' 
1 Het eerste neerschrijven van 'Ich und Du' is vrijwel de definitieve redaktie Toch 
tellen wij in deze eerste fase van het neerschrijven 564 korrekties Wanneer we daar 
de stijlkorrekties aftrekken - toevoegingen van modale woorden, kleine veranderin
gen in woordkeuze, veranderingen in woordvolgorde, enz - dan blijven 82 belang
rijke korrekties over Het gaat dan om die passages waar hele alinea's, zinnen of be
langrijke delen van zinnen worden doorgestreept,5 6 7 waar een worsteling om het 
vinden van de juiste uitdrukking zichtbaar wordt, zoals het zoeken van een juiste 
ondertitel,5 6 8 het artikuleren van de verhouding God-wereld,569 het scherper artiku-
leren van het ontmoetmgsgebeuren rond het prefiks 'Gegen' 5 7 0 en rond het Leit-
wort 'Sprache', 5 7 ' en waar een duidelijke versobering in de overvloed aan beelden 
wordt doorgevoerd 5 7 г 

2 Naast de veranderingen met de pen tellen we 76 korrekties met potlood Als we 
daarvan opnieuw de stijlkorrekties aftrekken, dan blijven er 28 belangrijke verande
ringen over Allereerst worden ook nu weer, meer nog dan in de eerste fase, hele 
alinea's en zinnen geschrapt of toegevoegd,573 waaronder met name de drie alinea's 
die aan deel 3 voorafgaan en een onmiddellijke inkijk geven in het systeem 5 7 4 De 
volgorde van paragraaf 10 en 11 wordt gewijzigd, verder wordt de tendens om beel
den te schrappen doorgezet 5 7 5 Opnieuw zien we een worstelen om de juiste be
gripsvorming 5 7 6 Het meest opvallend echter in deze fase is dat enkele direkte toe
wendingen tot de lezer worden geschrapt 5 7 7 

5 6 7 Zie bv de aantekeningen bij de vertaling van het eerste deel nrs 16, 2 2 5 , 2 7 8 , 324, 325, 
4 8 8 , van het tweede deel nis 2 4 , 9 3 , 1 2 6 , 129, 2 9 8 , 4 0 5 .van het derde deel nn> 9 1 , 319, 
4 3 7 , 4 9 5 , 5 0 8 

5 6 8 Ibid van het eerste deel nrs 1, 2 
5 6 9 Ibid nrs 7 0 , 7 1 
5 7 0 Ibid m 110 'gegenubertreten' ipv 'entgegentreten', nr 385 'wechselwirkende Kraft' ¡pv 
'Kraft der Gegenwart', nr 4 0 6 'gegenüber' ipv 'Du', nr 411 'begenen' ¡pv 'gegenubertreten', 
nr 463 'Gegenwart' ipv 'Gegenüber', van het tweede deel nr 10 'Empfindung' ipv 'tinwirkung', 
nr 9 7 'Gegenseitige Beziehung' ipv 'Gegenseitigkeit', nr 398 'begegnen' ipv 'erleben', nr 133 
'wirklich' ipv 'wahr', nr. 138 'entwirklichen' ipv 'abtrennen', nr 304 'erscheint' ipv 'wirkt' 
5 7 1 'Sprache' ipv 'erkenntms' (aantekeningen bij het tweede deel nr 26) , 'die sprachliche Re

de' ipv 'das gesprochene Wort' (nr 28 ) , 'Rede' ipv 'Wort' (nr 5 8 , 65) , 'redet' ipv 
'spricht' (nr 291) 

572 [bid bij het eerste deel nrs 205 , 254 , 2 6 4 , bij het tweede deel nrs 34 , 168 , 215 , 2 2 8 . 
3 3 5 . 4 0 4 , bij het derde deel nr 2 8 8 

573 ¡bid bij het eerste deel nis 8 1 , 1 7 3 , bij het tweede deel nrs 6 7 , 2 8 0 , bij het derde deel 
nrs 2 3 1 . 2 7 3 4 7 3 . 506 

5 7 4 Ibid bij het derde deel nr 1 
5 7 5 Ibid bij het eerste deel nrs. 44 , 5 2 , 8 1 , 9 1 . 
s™ Ibid bij het eerste deel nrs 34 . 35 , 4 9 . 6 2 , bij het derde deel nts. 2 6 5 , 2 7 8 , 2 7 9 , 308 . 
5 7 7 Ibui bij het eerste deel nrs 2 , 5 0 4 , bij het tweede deel nr. 153 . 
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In de/e fase moeten wij een inspraak van zijn vrouw inkalkulercn, want in een brief 
aan Rosenzwcig schrijft Buber 'De zin tussen haakjes in het gedeelte over de boom 
streep ik door Uezc zin heeft een kleine geschiedenis In de vorige redaktie stond 
hij niet tussen haakjes en na 'behandelen' ging het zo verder ', hen helpe God dat 
ze weer een wereld krijgen en niet meer hun ziel in de muil moeten nemen, zoals de 
beer zijn jongen'' Doorstrepen en tussen haakjes-zetten waren het gevolg van een 
kritiek van mijn vrouw' 5 7 β Welnu, dit stuk is in het handschrift met potlood door
gestreept 
3 ben derde fase mogen we nauwelijks een fase noemen, omdat het gaat om slechts 
één passage die echter van belang is om in eerste instantie het schema van Kauf
mann te plaatsen Het gaat hier om een verandering in paragraaf 49 7, waar'wenn 
auch eben' eerst met potlood was doorgestreept maar later met oranje inkt werd 
hersteld Welnu, het door Waker Kaufmann in het handschrift van 'Ich und Du' ge
vonden schema is met dezelfde oranje inkt geschreven Hierdoor staat voor ons nu 
reeds vast dat het na de voltooiing van 'Ich und Du' is geschreven Interne vergelij
king met andere schema's zal een preciescre datering mogelijk maken Ook het 
los blaadje dat zich eveneens in 'Ich und Du' bevindt 5 β 0 

4 De laatste fase is het verbeteren van de drukproeven In deze fase gebeuren vijf 
dingen 
Op de eerste plaats worden opnieuw talnjke korrekties aangebracht Ditmaal 375 
Trekken we daar de stijlkorrekties af, dan houden we nog 48 belangrijke wijzigin 
gen over het motto wordt gewijzigd,^' we zien een laatste worsteling om te ko
men tot een scherpere formulering,5"2 opnieuw worden ¿innen of belangrijke ge
deelten daarvan weggelaten,583 weer worden twee rechtstreekse toewendingen tot 
de lezer geschrapt 5 β 4 en de beeldspraak wordt verder weggezuiverd 5 β 5 

In deze fase heeft Buber aan Rosenzweig uitdrukkelijk om kritiek gevraagd 5 β β Op 
twee punten heeft hij die ook gekregen mbt het motto en mbt de boom-passage 
(par 10) Op beide punten is Buber met Rosenzweig meegegaan 5 a 7 

Op de derde plaats beslist Buber bij de drukproeven over een 15-tal gevallen waarin 
hij nog niet gekozen had In die gevallen staan ш het handschrift twee woorden on
der elkaar 5 8 8 Daarbij valt het het meeste op dat het handschrift nog de keuze laat 
tussen 'omkeer' en 'offer' ^ 9 

Op de vierde plaats worden nog enkele belangrijke invoegingen of verplaatsingen 
verricht De paragrafen 8, 9, 21 en 42 komen in het eigenlijke handschrift met voor. 
ZIJ staan op losse blaadjes Welnu, in de eerste uitgave krijgen ze hun plaats Dat
zelfde geldt voor paragraaf 36 3 In het handschrift staat deze alinea nog als een 

57,1 Briefwechsel. II. 129-130 
5 7 9 Zie de ontstaansgeschiedenis nr 14 24 
5 Я 0 ¿leibid nr 24 
581 Aantekeningen bi) de vertaling van het eerste deel nr 1. 
582 Ibid bij het eerste deel nrs 6 0 . 6 7 , 6 9 , 7 2 . 7 4 . 1 0 0 . 1 1 2 . 1 4 5 , 1 5 4 . 1 9 4 , 1 9 7 , 2 0 3 , 3 4 8 , 

356 388.425. 494.bij het tweede deel nrs 102 143.520,521.522,525.526. 
sa:> Ibid bij het eerste deel nrs 192. 234. 300, 324, 330, 420. 481, bij het tweede deel nrs 

190,375,379 
584 Ibid bij het cerete deel nrs 518.520 
585 Ibid bij het tweede deel nr 335, bij het derde deel 369 
586 Zie de ontstaansgeschiedenis nr 23-25 
587 Ibid nr 23, zie aantekeningen bij de vertaling van het eerste deel nr 81 
588 Zie aanrekeningen bij de vertaling van het eerste deel nrs 209, 219, van het tweede deel 

nrs 117. 238, 239, 240, 242. 243, 244, 245, 262, bij het derde deel nrs 101,111, 249, 366 
589 Zieibid van het tweede deel nr 238,239,240,242 245 
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aparte paragraaf tussen paragraaf 12 en 13 Nu verhuist hij naar paragraaf 36 Para
graaf 46 tenslotte, die noch in het handschrift noch op een apart velletje te vinden 
is, maar wel in de inhoudsopgave van het handschrift staat, komt in de uitgave van 
'Ich und Du' voor 
Op de vijfde plaats tenslotte worden twee belangrijke drukfouten ingevoerd In pa
ragraaf 28 2 moet 'in dem ausschliesslichen Gegenüber' zijn 'in dem des ausschliess
lichen Gegenüber' 590 En in paragraaf 50 30 moet 'auseinander kreuzen' zíjn 'aus 
einander kreuzen' ^ ' 

14 Op 15 augustus 1922 schrijft Buber aan Rosenzweig '(Op mijn wandeling) op 
de weiden rond de Staffel was een moeilijkheid in de kompositie van mijn tweede 
band, die me lang heeft bezig gehouden, plotseling opgeheven en alles was opgehel
derd - zodat ik wel op mijn oorspronkelijke plan een aanvullend kollege (van vier 
uur) over 'De grondvormen van het religieuze leven' te geven mag teruggrijpen De
finitief zou ik daar graag over beslissen, wanneer uw mening met de mijne overeen
stemt Het kollege zou als volgt verdeeld moeten worden 
1 Het religieuze leven Magie en religie 
2 Het offer 
3 Het mysterie 
4 Het gebed'592 

1 Blijkbaar is Bubcr klaar met 'Ich und Du', want hij is nu helemaal bezig met band 
II, met de kompositie waarvan hij lang heeft geworsteld, maar die nu rond is 
2 De titel is 'Grundformen des religiösen Lebens' Deze titel zal blijken belangrijk 
te zijn voor de datering van latere schema's 
3 De stof die Buber aangeeft voor het kollege, hoeft niet per se samen te vallen met 
de inhoud van band II Toch zal de keuze van precies déze vier thema's m feite van 
verregaande invloed blijken te zijn op de kompositie van band II en daardoor ook 
op de kompositie van het hele 'werk' 

15 Rosenzweig gaat op 19 augustus 1922 op de titel van het eerste uur in 'Het eer
ste uur mag wel even kort als de andere heten De magie Want dat U inleidend iets 
over het hele thema zult zeggen, is duidelijk en hoeft derhalve niet in het program-
ma te staan 
Zoals we in het vervolg zullen zien, begrijpt Rosenzweig Bubers schema verkeerd 
HIJ denkt dat de eerste titel - 'Het religieuze leven Magie en religie' - een dubbele 
strekking heeft dat er van de ene kant een inleiding op het geheel mee bedoeld 
is - 'liet religieuze leven' - en dat er van de andere kant de eerste van vier tcma's 
mee wordt aangegeven - 'Magie en religie' - Hij stelt nu voor het eerste uur eenvou
dig 'Magie' te noemen Hiermee schakelt hij 'Magie' op één lijn met 'Offer', 'Myste
rie' en 'Gebed' Dit is een misverstand waarop Buber in zijn antwoordbrief zal in
gaan en dat een licht zal werpen op band II en het 'Werk' 

16 In deze tijd ontwerpt Buber voor zichzelf enkele schema's Op pagina 100 van 
het handschrift van 'Ich und Du' bevinden zich boven een streep twee schema's 
'Sericwerk Religie als tegenwoordigheid 

590 Ibid van het eerste deel nr 448 
59' itnd van het derde deel nr 264 
592 Briefwechsel, II, Π 3 
5 9 3 Ibid, Η, 114 
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I Ik en jij 
II De oervormen van het religieuze leven 
III De religieuze persoon 
IV De religies 
V De religieuze kracht en onze tijd 
Het religieuze leven 
1. De openbaring 
2. De wijding (mysterie) 
3. De dienst (offer en gebed) 
4. De kennis (mythe-dogma) 
5. Deleer 
6. De gemeente 
7. Het Rijk 
De oervormen en de magie'594 

1. Wat betreft de datering: het schema moet gedateerd worden na 15.8.1922, om
dat dan de titel van band II nog is: 'Grundformen....' en daarna in alle schema's 
'Urformen...'. Maar het moet gedateerd worden vóór 21.8.1922, omdat dan band 
III gaat heten: 'Person und Gemeinde', een samentrekking van 'Die religiöse Person' 
(nu band II) en 'Die Gemeinde' (nu nummer 6 uit het onderste schema). 'Die Ge
meinde' verdwijnt van nu af uit het onderste schema. 
2. Interessant is dat de aanvankelijke titel van de prolegomenaband 'Religion als 
Gegenwart' nu de titel van het hele 'werk' is geworden. 
3. Het onderste schema geeft de indeling van band II. De zeven punten geven de ze
ven oervormen van het religieuze leven aan die Buber in band II wil behandelen. 
Van belang is het te wijzen op de twee ongenummerde regels 'Het religieuze leven' 
en 'De oervormen en de magie': deze twee regels geven het spanningsveld aan waar
binnen Buber deze band koncipieerde. Het religieuze leven in zijn zeven oervormen 
staat tegenover de magie. Dit had Rosenzweig in de vorige brief niet begrepen. Het 
zal een belangrijk punt zijn in de volgende brief van Buber die ingaat tegen de 'ver
eenvoudiging' van Rosenzweig. 

17. Op 21 augustus 1922 reageert Buber op Rosenzweigs vereenvoudiging en geeft 
bovendien nieuwe informatie over band II en het hele 'werk'. 'De titel van mijn 
kollege zou ik graag veranderen in: de oervormen van het religieuze leven ('grond
vormen' lijkt mij voor dit kollege te omvattend). Deze titel past ook daarom beter, 
omdat het een hoofdbedoeling van de voordracht is aan te tonen dat er geen heide
nen zijn of minstens dat er geen heidense religies zijn.... Wat betreft de inhoud van 
het kollege wil ik nog opmerken dat ze voert tot het probleem 'Persoon en gemeen
te' dat het onderwerp van mijn derde band is (de vierde moet de religies 
behandelen, de vijfde en laatste de 'aktualiteit'); de tweede omvat echter behalve de 
tema's van het kollege ook enige andere gedeelten (bv. mythe en dogma). - Het eer
ste uur kan natuurlijk korter worden aangegeven, maar dan vrees ik dat 'De magie' 
niet voldoende tegen de volgende drie namen afgegrensd naar voren komt, dat het 
schema 
Magie 
(Het heidendom in alle volken) 

Offer Ì 
Mysterie \ Het religieuze leven 
Gebed 

Op pagina 100 van het handschrift van 'Ich und Du' in het Martin Buber Archief te Jerusa
lem. 
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er in de aankondiging niet helder genoeg uit ¿ou komen, daarom geloof ik de voor
keur te moeten geven aan 'Magie en religie', maar als U een andere manier weet om 
dit aan te geven, ben ik het daar helemaal mee eens Wellicht zeg ik eenvoudig: 'liet 
heidendom".595 

1 In deze brief levert Buber een aantal belangrijke gegevens voor onze beschrijving 
van de ontwikkeling van het hele 'werk'. De titel van band II verandert van 'Grund
formen' in 'Urformen'. De reden is dat 'Grundformen' te omvattend is. Welnu, alle 
ongedateerde schema's in het handschrift hebben als titel voor band II 'Urformen'. 
Dit betekent dat ze alle na 15 8 1922 moeten worden gedateerd. 
2. Voor het eerst spreekt Buber in een brief over een vijfdelig werk en geeft hij een 
indeling. 
I Ik cnjtj 
II Oervormen 
III Persoon en gemeente 
IV Religies 
V Aktualiteit 
De titel van band [II biedt ons een nieuw kriterium voor een verdere datering van de 
ongedateerde schema's Zoals we zagen 596 is in het schema op pagina 100 van het 
handschrift band lil nog 'Die religiose Person', terwijl punt 6 van band II 'Die Ge
meinde' is. Daar zijn 'Person' en 'Gemeinde' dus nog over twee banden verdeeld. 
3. 'Urformen' en 'Person und Gemeinde' lopen voor Buber onmiddellijk in elkaar 
over. De band van de laatste twee banden met het geheel lijkt wat losser. 
4. Zeer belangrijk voor een verdere datering van de schema's is de opmerking dat 
band II naast de voor het kollege genoemde tema's nog enige andere gedeelten om
vat (bv mythe en dogma). Dit levert ons een belangrijk motief voor de datering van 
het volgende schema. 
5. Zoals we reeds zeiden bij het vorige schema: band II is door Buber gekompo-
neerd in het spanningsveld van 'Het religieuze leven' en 'Magie'. Welnu, dit legt hij 
nu aan Rosenzweig uit. Tegen diens 'vereenvoudiging' brengt Buber naar voren dat 
daarmee de kern van het geheel verloren zou gaan, nl. aan de ene kant de magie (het 
heidendom in alle volken) en aan de andere kant het religieuze leven in zijn veelvor
migheid. Dit spanningsveld wil hij nu korter uitdrukken met 'magie en religie' (of 
eenvoudiger 'heidendom') tegenover 'offer, mysterie en gebed' als vormen van het 
religieuze leven. 

18. Vóór in het handschrift vonden we op één papiertje twee ongedateerde sche
ma's, geschreven in dezelfde inkt als het handschrift. Het schema boven de streep 
ziet er als volgt uit. 
' 1. Ik en lij 

2. De openbaring 
3. De wijding 
4. De dienst 
5. Mythe (doorgestreept: Der) en dogma De kennis 
6. Wet (doorgestreept: Das) en leer Deleer 
7. Het Rijk' 597 

1. Dit schema geeft opnieuw de indeling van band II. Dat daarin als eerste punt 

595 Briefwechsel. II, 116. 
5 9 6 Zie in de ontstaansgeschiedenis nr. 16. 
5 9 7 Los velletje voor in het handschrift van 'Ich und Ou'. 
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'Ich und Du' wordt genoemd, mag ons niet verwarren, want het was de bedoeling 
van Buber met band II uitdrukkelijk aan te sluiten bij band I ('Ich und Du') en met 
name bij de daarin ontvouwde leer over de openbaring Daarop gaat punt 2 'De o-
penbaring' dan verder Pas daarna en daaruit vloeien de vormen voort wijding 
(liturgie), dienst (waarmaken), mythe, dogma, wet, leer, gemeenschapsstrukturen. 
Dit schema drukt met zozeer Bubers worstelen om de totaalkompositie van band 11 
uit (magie tegenover het religieuze leven), maar meer zijn worstelen om de artiku
lar ie van de verschillende 'vormen' 
2 Wat betreft de datering het schema moet na het vorige schema (tussen 15 en 21 
augustus 1922) worden geplaatst omdat 'Die Gemeinde' als religieuze vorm vóór 
'Das Reich' verdwenen is uit band II WIJ dateren het ook na de brief van 21 au
gustus 1922, omdat daarin sprake is van nog meer vormen 'bv mythe en dogma', 
precies de formulering die in dit schema voorkomt In het vorige staat 'Die Lehre' 
voorop en daarachter tussen haakjes '(Mythos-Dogma)' - hoewel dit argument met 
strikt geldt, omdat ook mysterie, offer en gebed tussen haakjes worden genoemd in 
het schema en toch in de kursus als hoofdtitels voorkomen Belangrijker is voor ons 
dit argument voor Buber is na de vorige brief (21.8 1921) de zaak van de hoofd-
kompositie van band II rond Nu koncentreert hij zich op de 'oervormen' als zo
danig Welnu, dat gebeurt in dit schema Het schema moet vóór de volgende brief 
van Rosenzweig worden geplaatst, omdat hij daarin een zodanig verband aanbrengt 
tussen de door Buber genoemde vormen, dat Buber band II in het vervolg tot deze 
genoemde vormen beperkt en de overige punten (5 t/m 7) over de andere banden 
gaat verdelen. 

19. Op 22 augustus 1922 beantwoordt Rosenzweig Bubers brief 'Hoe U uw kollege 
bedoelt, zie ik nu pas Of het nodig is dat reeds in de titel aan te geven, weet ik met 
De afzonderlijke titels over de stof. De magie. Het Offer, Het mysterie. Het gebed 
zeggen reeds iets, grenzen minstens de stof af . U wilt toch als ik het goed begrijp 
m de magie het 'Heidendom in alle volkeren', in het gebed het 'Jodendom in alle 
religies' als de beide orgelpunten, het eerste decrescendo, het laatste crescendo door 
het hele kollege laten lopen Daartussenin offer en mysterie, de beide specifieke ge
stalten van het religieuze leven. Deze hele verhouding laat zich wellicht zo weer
geven 
De oervormen van het religieuze leven 
De magie en de heiden 
Het offer de religieuze handeling 
Het mysterie: de religieuze beschouwing 
Het gebed en de jood 

Een heel eenvoudige vorm van afgrenzing zou zijn. 
De magie 
Offer 
Mysterie 
Het gebed'59" 
1 Rosenzweig geeft toe nu pas begrepen te hebben hoe Buber het geheel wil struk-
tureren. als een dialektiek, als een orgelpuntkompositie. 
2 Maar daarna gaat Rosenzweig op eigen gelegenheid verder door 'gebed' te identi
ficeren met Bubers 'religieuze leven' en door tegenover de 'heiden' de 'jood' te zet-

5 9 8 Brief Wechsel. 11,117-118 
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ten. Het belangrijkste echter dat hij doet is dit door de dialektiek (orgelpuntkom-
positie) m deze vier vormen te leggen, ontneemt hij daaraan het willekeurige karak 
ter dat deze vormen voor Buber tot dan toe nog hadden Want daar worstelde Buber 
juist mee Mythe en dogma horen er voor hem tot dan toe bijvoorbeeld ook nog 
bij S99 Welnu dit nieuwe misverstaan van Rosen¿weig zal blijken in feite vruchtbaar 
te zijn Zoals in de volgende brief blijkt, helpt het Buber bij zijn worstelen om de 
samenhang tussen de 'oervormen' Van nu af worden de oervormen van het religi
euze leven gereduceerd tot Het offer, Het mysterie, Het gebed tegenover hun aller 
tegenpool - want dat houdt Buber vol - magie tout court (dwz. zonder bepalend lid
woord). 

20. Op 24 augustus 1922 gaat Buber in op Rosenzweigs brief 'Ik kan uw ontroe
rende Orgelpunt' kompositie toch niet helemaal aksepteren. Magie hoort juist nog 
niet tot het 'religieuze' leven zij is het belemmerende, tegenwerkende, tegenstre
vende waarover men juist daarom het eerste moet spreken. Daarom kan magie in 
de titel niet met gebed op één lijn worden gesteld Maar uw voorstel om met behulp 
van het lidwoord onderscheidingen aan te brengen, bracht me op een ander idee 
Magie 
Het offer 
Het mysterie 
Ì let gebed 
Dat zou ook met mijn opvatting over magie overeenstemmen, die het bepalend lid
woord niet verdraagt' 600 

De diskussic met Rosenzweig heeft - naast het feit dat Buber vasthoudt aan zijn in
vulling van de orgelpuntkompositie - wel tot gevolg dat hij het materiaal van die 
vormen in feite gaat beperken tot offer, mysterie en gebed Dit komt o ι door 
Rosenzweig die laat zien dat deze drie (voor Rosenzweig vier) een innerlijke samen
hang hebben Dat was precies waar Buber naar zocht' We menen dan ook dat deze 
twee brieven een nieuwe scheidingslijn in de ongedateerde schema's betekenen van 
nu af worden ni de overige punten van band II (mythe, dogma, leer en rijk - de 
gemeente was al verhuisd) over de andere banden verdeeld 

21. Op een los blaadje in het handschrift bevinden zich een schema van band IIe 0 1 

en van het hele werk, beide door een streep gescheiden Het onderste schema luidt 
als volgt 
'I Ik enjt) 
II Oervormen van het religieuze leven 
III (Mythe-Dogma) (Wet-Leer) 
IV Persoon en gemeente 
V De (doorgestreept religieuze ) kracht en het Rijk (doorgestreept Onze tijd) ,eoï 

1 Buber had besloten de oervormen van het religieuze leven (band II) te beperken 
tot mysterie, offer en gebed (dienst), maar wat te doen met mythe en dogma 
(kennis), met wet en leer, en met het Rijk5 Dit schema getuigt van zijn worsteling 
daarmee 
2 Voor mythe-dogma (Godskcnnis) en voor wet-leer (Godswet) wordt een aparte 

599 Zie in de ontstaansgeschiedenis nr 17 
600 Briefwechsel, 11, 120 
601 Zie in de ontstaansgeschiedenis nr 18 
6)2 In het handschrift van 'Ich und Du' 
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band uitgetrokken. Daardoor komt wel het onmiddellijke verband tussen band II 
en 'Person und Gemeinde'603 in de knel. Band III komt er tussen. 
3. Blijft over- Het Rijk. Welnu, dit thema kombineert Buber nu met de vroegere 
band V (De aktualiteit) tot: De (religieuze) kracht en het Rijk (onze tijd). Maar 
blijkens de volgende schema's is hij hiermee niet tevreden. Het Rijk zal echter tot 
band V blijven behoren. 

4. Wat betreft de datering: na het bovenstaande spreekt het van zelf dat door deze 
verschuiving dit schema geplaatst moet worden na de vorige brief (24.8.1922). 
Het schema moet echter o.i. voor de brief van 14 september 1922 geplaatst worden, 
omdat Buber dan klaar blijkt te zijn met band V. 'Die Kraft und das Reich', terwijl 
hij daarmee - getuige de doorhalingen - in het boven afgedrukte schema nog aan het 
worstelen is. 

22. Op pagina 100 van het handschrift bevindt zich naast een reeds eerder genoemd 
schema 60A onder een blauwe streep een ander schema dat duidelijk met dikker 
blauwe inkt is geschreven. 
'1 Ik en jij 
(1 Oervormen van het religieuze leven 

1. Magie. 2. Het offer. 3. Het mysterie. 4. Het gebed. 
III Godskennis en Godswet 

1. Mythe. 2. Dogma. 3. Wet. 4. Leer. 
IV De persoon en de gemeente 

1. De stichter. 2. De priester. 3. De profeet. 
4. De reformator. 5. De eenzame. 

V De religieuze kracht en onze tijd (De kracht en het Rijk)'605 

1. Opvallend is hoe de banden II t/m IV helemaal uitgewogen naar voren komen. De 
oervormen van de oorspronkelijke band II hebben hun plaats gevonden. 
2. In band V verraadt zich nog een spanning. Tweemaal komt daarin 'kracht' voor 
en het is niet duidelijk hoe de eerste kombinatic (De religieuze kracht en onze tijd) 
samenhangt met de tweede (De kracht en het Rijk). O.i. brengt echter precies de 
herhaling van het woord 'kracht' Buber op het idee van de laatste samenhang. Im
mers, Buber gaat hierdoor de religieuze kracht van onze tijd (dit is de transpositie 
van het aanvankelijke 'aktualiteit') veralgemenen tot 'De kracht' (die altijd werkt 
en dus ook in deze tijd). Deze altijd aanwezige kracht (Religion als Gegenwart!) 
staat in een spanningsverhouding met de gemeenschapsstruktuur die daarvan de in-
karnatie is (de aanvankelijke oervorm: het Rijk). Welnu, o.i. brengt dit precies 
Buber op het idee band V uiteindelijk te koncipieren als de dialektiek tussen 
'De kracht' (van iedere tijd en ook van onze tijd - 'aktualiteit') en 'Het Rijk' (de oer
vorm van het religieuze leven die doorheen alle tijden en dus ook doorheen onze 
tijd tot gestalte komt) 

23. Bij het terugsturen van de eerste drukproeven konfronteert Rosenzweig Buber 
met drie vragen: hoe groot wordt de eerste band? hoe merkt de lezer dat het de 
eerste band is van een omvattender werk? hoe is dat geheel opgebouwd? Kritiek 
heeft hij op twee punten: op het motto en op een gedeelte van paragraaf 10. Buber 
reageert hierop in een brief van 14 september 1922: 'De vraag naar de omvang van 
deze band heb ik reeds beantwoord, die naar het aantal delen ook; zonder naam zijn 
ze Ы] mij niet - ze heten Woord, Geschiedenis, God - maar ik huiver ervoor deze 

во zie in de ontstaansgeschiedenis nr. 17. 
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namen als opschriften boven de delen te zetten, op dit punt zoals in enige andere 
ben ik overigens leerzaam. Zeer leerzaam zou ik zijn wat betreft de mededeling dat 
deze band een eerste is. Nu staat slechts aan het slot, van de tekst afgezonderd· 
Ontwerp van het werk, waarvan dit boek het begin is· mei 1916, eerste versie van 
dit bock· zomer 1919; definitieve redaktie· voorjaar 1922'. Maar wanneer U, nadat 
U de band gelezen hebt een sterkere invoeging in het vijfbandige werk voor gewenst 
houdt, wil ik dat proberen door bv een titel voor het geheel ervóór te plaatsen, wat 
mij ervan terughield en houdt, hoef ik níet te zeggen. - Wanneer U de vooropmer
king over de taal niet nodig acht op deze plaats, wil ik haar graag doorstrepen - De 
banden II - V moeten behandelen II Oervormen, III Godskennis en Cìodswct, IV 
De persoon en de gemeente, V De kracht en het Rijk... - De zin tussen haakjes in 
het gedeelte over de boom streep ik door. Deze zin heeft een kleine geschiedenis. 
In de vorige redaktie stond hij niet tussen haakjes en na 'behandelen' ging het zo 
verder: '; hen hclpe God dat ze weer een wereld krijgen en niet meer hun ziel in de 
muil moeten nemen zoals de beer zijn jongen!' Doorstrepen en tussen haakjes 
zetten waren het gevolg van kritiek van mijn vrouw - die U voltooid hebt' 606 

1 Met is zeer waarschijnlijk dat de vragen van Rosenzwcig Buber gedwongen heb
ben tot een laatste verduidelijking voorzover die nog niet aanwezig was. Die was er 
zeker wat betreft de opbouw van 'Ich und Du' in drie delen, want 'Ich und Du' is 
klaar Over de titels van die delen worden we eerst nu ingelicht. Ook wat betreft de 
opbouw van het hele werk vindt een proces van passen en meten nu zijn beslag-
I Ik en ¡ij 
II Oervormen 
III Godskennis en Godswet 
IV De persoon en de gemeente 
V De kracht en het Rijk 
Band V is nu voor het eerst eenvoudig De kracht en het Rijk. 
2. Buber wil de indeling van 'Ich und Du' met aan de lezer kwijt. Toch wil hij wel 
laten merken dat het een eerste deel is van een groter seriewerk. Dat doet hij door 
een postcriptum in te voeren waarin staat dat het hele werk in 1916 werd ontwor
pen, dat band 1 in 1919 werd geschetst en dat deze band m 1922 tenslotte zijn eind-
redaktie kreeg. 
3. Wat betreft de punten van kritiek: Buber neemt beide punten over. De passage 
uit paragraaf 10 wordt doorgestreept en het motto wordt vervangen door een ander 

24. De drie door Rosenzweig gestelde vragen vinden precies dezelfde antwoorden in 
drie notities van Buber in oranje inkt die wc vonden in het handschrift. 
Wat betreft vraag 2 op een los blaadje vóór in het handschrift vonden we in oranje 
inkt een tweede redaktie van het postcriptum 'Kerste ontwerp van het werk waar
van dit boek het begin is. lente (doorgestreept- zomer, en daarna doorgestreept. 
voorjaar) 1916, eerste versie van dit bock herfst (doorgestreept- zomer) 1919, defi
nitieve redaktie (doorgestreept: versie)· lente (doorgestreept- voorjaar) 1922'607 . 
Opvallend is hoe Buber aarzelt in de datering tussen lente-zomer 1916 en zomer-
herfst 1919. Blijkbaar stond hem de precíese toedracht toen reeds niet meer zo 
scherp voor ogen. 

604 Ibid., nr. 16. 
605 Martin Buber Archief te Jerusalem. 
^ 6 Briefwechsel. II, 129-1ЗО. 
6 0 7 Martin Buber Archief te Jerusalem. 
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Wat betreft vraag 3 : op een ander blaadje vóór in het handschrift vonden we een on
gedateerd schema van het hele werk in oranje inkt - het schema-Kaufmann - dat als 
volgt luidt: 
'L ¡k en jij 

1. Woord. 2. Geschiedenis. 3. God. 
II Oervormen van het religieuze leven 

1. Magie. 2. Het offer. 3. Het mysterie. 4. Het gebed. 
III Godskennis en Godswet 

1. Mythe. 2. Dogma. 3. Wet. 4. Leer. 
IV De persoon en de gemeente 

1. De stichter. 2. De priester. 3. De profeet. 4. De reformator. 5. De eenzame. 
V De kracht en het Rijk'609 

Dit schema is identiek aan dat van de vorige brief met dit verschil dat nu band IV 
inhoudelijk is bepaald in vijf punten. Met dit schema is een proces ter verduidelij
king van de inhoud van het 'werk' voorlopig ten einde gekomen. 
Wat betreft vraag 1 : in dit schema komt voor het eerst de indeling van 'Ich und Du' 
voor. Het is dezelfde indeling als in de vorige brief. 

25. Buber schrijft Rosenzweig op 19 september 1922: 'Hier zijn de laatste druk
proeven. Wanneer U nog wat zeggen wilt, vraag ik daarom; ik denk erover dezer da
gen het imprimatur te geven . . . Ik vermoed evenwel dat U slechts het slot afwacht 
en zich over bijzonderheden niet uit zou willen laten zonder een overzicht over het 
geheel. Dat nu juist geen geheel maar een schraal en schamel begin is en toch zo uit 
moet gaan. De tweede band waaraan ik zwaar werk en die niet zoals het kollege 
moet heten, maar religieloos 'Heilige Handlung', zal naar het mij toeschijnt eenvou
diger en doorzichtiger worden. Tot een titel voor het geheel kan ik niet besluiten; 
de tweede band wordt aan het slot van de eerste aangekondigd. De 'spijker' is uit de 
binnenkant van de voordeur getrokken, typografisch klein gezet en op een beschei
dener plaats ingeslagen, op zijn plaats is een gouden sieraad gekomen dat niet onbe
dekt mocht blijven en dat vanaf de grondsteenlegging tot dit huis behoort, het be
kende 'So hab' ich endlich von dir erharrt ..." - '609 

1. Buber ervaart 'Ich und Du' nog steeds sterk als deel van een groter geheel, als 
'een schamel begin'. 
2. Buber laat de titel van band II - Oervormen van het religieuze leven' - vallen. Het 
wordt 'Heilige handeling'. Met de mededeling dat de tweede band aan het einde 
van 'Ich und Du' wordt aangekondigd, bedoelt Buber zijn beschouwingen over het 
waarachtige gebed waarin Gods gestalte levend blijft (zie paragraaf 61.17). 
3. Ofschoon in een voorgaand schema de titel van het seriewerk 'Religion als Ge
genwart'610 was, zegt Buber nu dat hij niet tot een titel voor het geheel kan komen. 
Twee maanden later heeft hij weer een andere titel: 'Das Wirkliche Leben'.*" 
4. Met de 'spijker' bedoelt Buber het oorspronkelijke motto over de taal.612 Dit 
motto is in zwaar gewijzigde vorm terug te vinden in paragraaf 32.1. In plaats daar
van komt het motto uit de West-östliche Diwan van Goethe. 

œ e Ibidem. 
809 Briefwechsel, II, 130-131. 
610 Zie in de ontstaansgeschiedenis nr. 16. 
6 , 1 Ibid., nr. 28. 
612 Zie aantekeningen bij de vertaling van het eerste deel nr. 2. 



26 Rang schrijft Buber op 19 september 1922 '7o heb ik dan nu jouw boekje (nl 
'Ich und Du') dat je me vóór de druk toevertrouwde, uitgelezen' e,:i 

Blijkbaar stuurde Buber behalve aan Rosenzweig ook drukproeven aan Rang Zijn 
kritiek blijft algemeen en heeft geen gevolgen voor de tekst van 'Ich und Du' 

27 Rosenzweig schrijft Buber op 20 september 1922 'De drukproeven kwamen zo 
kort achter elkaar dat steeds als ik ze weg wilde sturen, nieuwe kwamen, zo kom ik 
er eerst vandaag toe ze terug te sturen / o juist komen de laatste drukproeven, U 
krijgt ze op zijn laatst zaterdag terug' 614 

Dit markeert de laatste fase in de ontstaansgeschiedenis van 'Ich und Du' Enkele 
dagen later heeft Buber waarschijnlijk het imprimatur gegeven 

28 Buber schrijft Rosenzweig op 14 november 1922 'In het voorwoord van dit 
boekje (nl van 'Die Rede, die I ehre und das Lied') werd de ontoereikendheid en 
onhoudbaarheid van dat begeleidend woord (ni Bubers inleiding op de 'Fkstatische 
Konfessionen') zeer ondubbelzinnnig vermeld, tegelijk echter is meegedeeld waarom 
het niettemin (in een drukwerk dat terzelfdcrtijd werd samengesteld als waarin het 
opus 'Das Wirkliche Leben', waarvan de eerste band 'Ich und Du' heet, ontworpen 
werd) opnieuw uitgegeven mocht worden' ^ 5 

1 In deze brief deelt Buber op zeer kryptische wijze het eenvoudige feit mee dat hij 
'Ich und Du' in 1917 heeft ontworpen Mij zegt immers dat hij het opus 'Das Wirk
liche Leben', waarvan de eerste band 'Ich und Du' heet, heeft ontworpen m dezelf
de tijd waarin hij 'Die Rede, die Lehre und das Lied' komponeerde Welnu, dat was 
in 1917 Toch wel weer een belangrijk verschil met 1916' 
2 De titel voor het hele werk is niet meer 'Religion als degenwart' maar 'Das Wirk 
liehe Leben' 
3 De band tussen 'Ich und Du' en het 'werk' is nu simpel de eerste band in een 
serie 

29 Buber schrijft aan Gogarten op 22 december 1922 over 'het metafysische be
lang van het historische feit dat in de begintijd van het christendom de bewegings
richting | m \ verandert - (in de tweede band van het werk, waarvan de eerste, 
'Ich und Du' U kent, probeer ik dit proces te beschrijven)' 6 , e 

1 Nog steeds staat Buber het hele werk voor ogen Mij is druk bezig met de tweede 
band 
2 De titelverandenng van band II verried al een verandering van aandacht van een 
meer objektieve beschouwingswijze ('Oervormen') naar een meer subjektieve bena
dering ('Handeling') liet komt ons voor dat deze spanning in belangrijke mate band 
II is gaan bepalen, naast de spanning magie-rcligieus leven Dit blijkt uit deze brief 
waarin Buber zegt te willen schrijven over de omslag van een meer vanuit het mens
zijn gegroeide religiositeit (dit bedoelt Buber met de bewegingsrichting van beneden 
naar boven die hij in het oerchristendom bespeurt) naar een van buiten af bepaalde 
religiositeit (dit bedoelt hij met de bewegingsrichting van boven naar beneden die 
hij in het latere christendom meent waar te nemen) 

6,3 Bnefwethsel, II, 131 
™* Briefwechsel, II, 134-135 
615 Ibid , II, 142 
6,6 Ibid , 146 
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30. Buber schrijft Rosenzweig tussen 12 en 18 januari 1923 'Het met groter wor
den van de lasten die op me drukken zal mijn werken, het 'Werkelijke Leven' (wel 
nog 5 in plaats van 4 banden, waaraan U schuldig bent) en 'Chassiduth' . . . ten goe
de komen'.6 '7 

1. Met twee werkstukken is Buber bezig, zijn werk 'Het Werkelijke Leven' en 'Chas
siduth'. 
2. 'Met Werkelijke leven' zal nu gaan bestaan uit 6 banden. Eén meer dan tot nu toe 
gepland. Buber wijst Rosenzweig aan als oorzaak van deze uitbreiding. Wellicht 
doelt Buber hier vooral op het feit dat de aanvankelijke inhoud van de tweede band 
door de briefwisseling met Rosenzweig werd gesplitst in band II en 111 ^ 8 én op het 
feit dat door de briefwisseling met Rosenzweig het probleem van 'wet' en 'openba
ring' meer aandacht gaat krijgen voor Buber wat van invloed is op de kompositie 
van het 'werk'.619 

31. Лап Rappeport schrijft Buber op 14 januart 1923 dat hij hem zal sturen "Ich 
und Du', het eerste boek van mijn eigenlijke levenswerk . . . Op mij rust de opdracht 
een woord te zeggen waarvan de eerste lettergreep ik zoeven uitgesproken heb met 
dit boek - het is een lang woord maar met een heel eenvoudige z in" . 6 2 0 

1 De hoofdaandacht van Buber blijft gericht op zijn 'eigenlijke levenswerk' dat hij 
vergelijkt met een helemaal uitgesproken woord. 'Ich und Du' is de eerste letter
greep. 
2. Duidelijk spreekt Buber uit dat hij het schrijven van 'Ich und Du' en het 'werk' 
ervaart als een opdracht. 

32 Buber schrijft Rosenzweig op 10 februari 1923 'De Inselverlag heeft merkwaar
digerwijs van luD (dit is: 'Ich und Du') reeds ongeveer 2000 exemplaren ver
kocht' m 

'Ich und Du' is dus in januari 1922 verschenen. 

33 In het voorjaar van 1923 houdt Buber. evenals het jaar daarvoor, een kollege in 
het Freie Judische Lehrhaus te Frankfurt a.M.. De titel luidde 'Die Urformen des 
religiösen Lebens (Magie, Das Opfer, Das Mysterium, Das Gebet)' en de stof van 
band II wordt erin behandeld. In het handschrift van 'Ich und Du' vonden we het 
schema van dit kollege in acht punten. 
' 1 . Valse en ware betekenis van het religieuze leven Het volkomen leven 
liet geheim Niet negatief (als het onbekende) maar positief (als dat wat naar zijn 
wezen onkenbaar is en dat zich precies als zodanig openbaart) te vatten, de weg van 
de mensheid. Het verkeer met het geheim (Ich und Du). 
De drie gebieden· a) het werkende (dynamisme) b) de duurzame wezens (animisme) 
c) de betrokkenheid in het ene (afwisselend kombineerbaar met verschillende reli
gieuze systemen, zoals polydemonisme, totemisme, e a.). Samenhang tussen de drie. 
Het religieuze leven dus niet tot geloof en kultus beperkt, maar eenvoudig het leven 
in heel de werkelijkheid. 
Het apart stellen van 'religieuze' handelingen in de verhouding tot het geheel van 

6 , 7 Ibid., 152 . 
Zie in de ontstaansgeschiedenis nr. 20-21 . 

6 , 9 Ibid , nr. 25. 
6 2 0 Briefwechsel, II, 153. 
6 2 1 Ibid., 158 
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het leven slechts 'verdichtingen' van de omgang, koncentratie van het geheimnisvol
le 
2 Oervormen 
De vragen naar Oorsprong' (en 'ontwikkeling') afgewezen 
Betekenis van het oervorm-begrip Oervorm = eeuwige vorm 
De beide kennisbronnen 1) Met leven van de volkeren, 2) Ons tegenwoordige leven 
De verhouding tussen deze twee Voorbeelden gebed, mystiek, offer, magie 
3 Magie en religie Wat is magie' 
Het onderscheid en de vraag naar de prioriteit 
De wetenschappelijke opvattingen a) negel-Fra7er/de prioriteit van de magie, b) 
Durkhcim/eigenlijk omgekeerd, c) Soderblom 
Voorbeelden die het tegenovergestelde laten zien 
ad a) tovenarij rond de regen 
ad b) het meloenen-doorklieven 
ad c) het dubbele karakter van de medicijnman 
4 Hegel niet een god in de tovenaar, maar de tovenaar zelf zou de bezweerder en 
bedwinger van de natuur zijn be/etenheid (demon, mana) theurgie 
5 Frazer associatiewetten - mimesis 
6 brazer de vraag naar het resultaat, a) natuurritme (het verlaten meisje), b) sug 
gestie (de vergiftigde paal), c) het 'innerlijke' resultaat 
7 Het magische element (als m alle religieuze leven werkzaam) 
De begerende werkkracht als oerelement 
De verbondenheid met het al in het geheim van het werken 
Mana en zijn kennisbronnen 
a) de subjcktieve zelfervarmg van de macht 
b) de objektieve krachtwerking 
liet magische wereldbeeld Voorbeeld van de drie stenen 

Woorden en namen 
Verwekking en uitstraling van magische krachten 
De kracht zonder richting, de richting en de richtingen 
Ingaan in de betrekking en uitschakeling van de betrekking 
Verzelfstandiging van het magische Het blinde heidendom 
De vervlochtenheid van magie en religie 
1 De oervormen van de magie, a) offer huis, b) geld - bezwering 
3 De magie in de oervormen 
2 Demonen in goden (goden als tovenaars), de mantra-spreuk 
Ontstaan van de demon 
Demomsering 
N В Onderscheid tussen bezwering en theurgisch gebed (de dreigformulen) 
8 Het onvolkomen worden van het religieuze leven 
Amputatie van wetenschappen, techniek, kunst en hun onvolkomenheid' * " 
ben bekommentariering van dit schema valt buiten het bestek van onze studie Ge
zien binnen het geheel van de ontstaansgeschiedenis van het 'werk' is het van be
lang op te merken dat de hoofdstruktuur van band II zoals we die lieten zien aan 
de hand van eerdere schema's 6 " bewaard is gebleven het kollege is geschreven in 
het spanningsveld van de oervormen (les II) van het alles omvattende religieuze le
ven (les I) en de magie (les III-V1II) 

6 2 2 Martin Buber Archief te Jerusalem 
6 2 3 Zie in de ontstaansgeschiedenis nrs 14 w. 
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34 Buber schrijft Rosenzweig op 22 maart 1923 'Ik moet U nu iets zeggen . Het 
is dit, dat ik heb ingezien dat ik voor mijn werk meer tijd nodig heb en straffer 
moet werken dan ik gedacht had en dat ik nu, voorzover dat in mijn vermogen ligt, 
de konsekwenties van dit inzicht te trekken heb. Dat betekent voor U dat ik meen 
mijn ja op uw vraag betreffende de leeropdracht met meer te mogen handhaven 
In het werk zelf ben ik op een laag gestoten waarvan ik mets of bijna mets geweten 
had, dat vraagt nu ernstige arbeid. Ik ben van 'Ich und Du' bijna al even ver verwij
derd als toentertijd van het vroegere werk, en het werk is iets anders dan ik me dit 
zeven jaar heb voorgesteld' β24 

1 De¿e brief beschrijft een belangrijk moment in Bubers verhouding tot het 'werk' 
Naast de meer uiterlijke opmerking dat hij te weinig tijd heeft, deelt hij iets intie-
mers mee nl dat hij op onverwachte moeilijkheden is gestoten - die wij inhoudelijk 
niet nader kunnen bepalen - én dat het geheel voor hem van karakter is veranderd 
wat hem een gevoel van grote afstand tov 'Ich und Du' geeft 
2. Opnieuw suggereert Buber dat hij in 1916 ('zeven jaar' vóór deze brief) reeds een 
'voorstelling' had van het hele werk. 

35 Aan Rosenzweig schrijft Buber op / juli 1924 'Voor mij loopt, waar U geen re
kening mee houdt, precies tussen openbaring en gebod de beslissende lijn van de 
verandering door het feitelijke doen van de mens Staat U mij toe dit zo mager uit 
te spreken en daar niets aan toe te voegen Over deze waarheid van mijn diepste in
timiteit zal ik, als God mij de kracht schenkt mijn werk te voltooien, in de voorlaat
ste band moeten spreken (iktob menu nog steeds af aan de tweede·) en uit moeten 
voeren wat ik in de laatste alinea's van 'Ich und Du' slechts aan kon duiden en ook 
nu slechts aan kan duiden - omdat ik in alle waarheid nog met zover 'reik".825 

1. Rosenzweig en Buber verschillen fundamenteel van mening over de openbarings
waarde van de 'wet' Voor Rosenzweig is de 'wet', m η de joodse wet' een gods
openbaring, voor Buber is de (joodse) wet een menselijke reflektie op een godde
lijke openbaring. De eigenlijke openbaring is het eeuwige 'Ik ben die ik ben' (60 4) 
De wet (evenals het dogma) is een menselijke reaktie op de openbaring (zie 61.2-
11) Deze samenhang die Buber 'm de laatste alinea's van 'Ich und Du' slechts kon 
aanduiden' wil hij uitwerken m de voorlaatste band dat is band V β 2 6 

2 Intussen is er blijkbaar heel wat met de kompositie van het 'werk'gebeurd, want 
de tematiek van de 'Godskennis en Godswet' (onderverdeeld in mythe, dogma, wet 
en leer) wordt in het laatste schema dat we bespraken,627 ondergebracht m band 
III. Blijkbaar heeft Buber alles weer opnieuw geordend. 
3. Buber zwoegt nog steeds verder aan band II De onverwachte moeilijkheden 
waarvan hij in de vorige brief sprak, beginnen veel van zijn krachten te vragen. 

36. Buber schrijft Rosenzweig op 28 met 1925 nav. diens artikel 'Martin Buber' in 
het 'Judische Lexikon' 'Dat 'Ich und Du' het 'begin', echter eerder 'eerste boek' 
dan 'eerste band' van een 'werk' is, staat in het postscriptum, derhalve kunt U het 
als bibliograaf ook weten' 6 2 e 

In deze korrektie van Buber springt een interessant detail naar voren hij heeft lie-

6 2 4 Briefwechsel, II, 162163. 
6 2 5 Ibid , 198 
6 2 6 Zie in de ontstaansgeschiedenis nr 30 
6 2 7 Ibid , nr. 24 
6 2 8 Briefwechsel. II. 221 
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ver dat Rosenzweig 'Ich und Du1 het 'eerste bock' dan de 'eerste band' van het 

'werk' noemt, terwijl hijzelf tot dan toe voortdurend heeft gesproken over de ban

den van het 'werk' O ι heeft Buber op dit moment innerlijk afscheid genomen van 

het 'werk'. Daarmee valt het hele gewicht op 'Ich und Du' dat hij dan vanzelfspre

kend niet zo graag wil zien afgeschilderd als de eerste band van een met afgemaakt 

werk. Met zou hem steeds pijnlijk herinneren aan deze mislukking Beter is het te 

spreken over het eerste 'boek' Dat suggereert meer dat het om een afgerond geheel 

gaat! Natuurlijk blijft het 'het begin' en een 'eerste boek', maar het is ook een ge

heel. een 'bock'. 

Uit het dokumentatic-matcriaal blijkt duidelijk dat de voorstelling die Buber geeft 

van de ontstaansgeschiedenis, onhoudbaar is. 

Buber heeft in de lente van 1916 geen schema ontworpen dat ook maar bij benade

ring lijkt op het schema van Kaufmann. Dit om de volgende redenen 

1. In de lente van 1916 is Buber nog geheel in de ban van zijn oorlogstheologie en 

gebiologeerd door het Zwischen 

2. Het schema uit februari 1918 toont aan dat Buber op dat moment het 'werk' nog 

op geen enkele wijze in het vizier heeft. 6 2 9 

3. In 1918 voor het eerst, en dan nog in heel vage termen, denkt Buber over 'iets 

nieuws en iets zwaars' 6 Э 0 Pas begin 1919 verschijnt er iets van een kontour: een 
filosofisch systeem. 6 3 1 Zeker tot begin 1920 blijft dit vage geheel volkomen onge-
artikuleerd Pas daarna begint er geleding te komen in dit geheel tussen prolegome
na en het eigenlijke systeem. 6 3 2 

4. Alle schema's van het 'werk', inklusief dat van Kaufmann, zijn in 1922 en binnen 
één maand ontworpen, nl van 15 augustus tot 14 september 1922 6 3 3 

5. Buber is niet konsistent in zijn verwijzen naar 1916. Hij verwijst ook naar vóór de 
eerste wereldoorlog 63А en naar 1917 6 3 5 

Ook de mededelingen over het eigenlijke schrijfproces van 'Ich und Du' zijn on
houdbaar. 
1. Het boek 'Ich und Du' werd met voor het eerst uitgeschreven in de herfst van 
1919. Nog in de lente van 1920 is Buber immers verzonken in het moeilijkste deel 
ervan ! e 3 6 

2. Niet de eindredaktie werd in de lente van 1922 geschreven, maar de eerste volle
dige versie werd m die tijd geschreven.6 3 7 En dit gebeurde niet in 'een onweerstaan
bare begeestering' 6 3 8 maar als een moeizaam 'persen van de druiven'.6 3 9 

3 De werkelijke eindredaktie vond plaats na de voltooiing van het handschrift en 
bij het verbeteren van de drukproeven.6 4 0 

Wat betreft tenslotte de werkelijke reden waarom het werk niet werd voltooid de 
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Zie in de ontstaansgeschiedenis nr. 3 
Ibid , nr 1. 
Ibid., nr. 4. 
Ibid., nr 6,8, 12. 
Ibid , nr. 14-24. 
Ibid., nr 1.3.6 
Ibid , nr 28. 
Ibid.. nr. 6 
Ibid., nr. 13. 
M Buber, Werke I. 298 
In de ontstaansgeschiedenis nr. 12. 
Ibid., nr. 13,23. 
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oorzaak hiervan ligt niet in het 'systematisch karakter' van dit werk, maar, zoals we 
zullen zien, in het feitelijke karakter van 'Ich und Du.6*' 

Proberen we tenslotte, na deze afbraak, uit de dokumentatie en uit Bubers denk- en 
ervaringsontwikkeling de ontstaansgeschiedenis van 'Ich und Du' te rekonstrueren, 
dan komen we tot het volgende beeld. 
Vóór de eerste wereldoorlog komt Buber op het spoor van de samenhang tussen het 
Zwischen en het Gegenüber. Deze samenhang wordt door het uitbreken van de eer
ste wereldoorlog verdrongen om plaats te maken voor een eksklusieve aandacht 
voor het Zwischen in de gestalte van de (Duitse) 'Gemeinschaft'.642 

Na de oorlog knoopt Buber opnieuw aan bij deze samenhang van vóór de oorlog 643 

en hij vat het plan op haar uit te werken in een denksysteem,644 een filosofisch (ge-
meenschaps- en godsdienstfilosofisch) systeem.645 Geheel in overeenstemming met 
Bubers denkontwikkeling zal in dit systeem de samenhang tussen het samenleven 
met mensen en de verhouding tot God centraal staan.646 

Om echter deze samenhang systematisch te kunnen ontwikkelen acht Buber alge
mene grondslagen nodig.647 Januari 1919 is hij hiermee aan het werk.64" Deze 
werkdrift verflauwt echter weer spoedig.649 Maar, geprikkeld door het manuskript 
van 'Der Stern der Erlösung' van Rosenzweig, waarin dezelfde problematiek syste
matisch wordt ontwikkeld, gaat Buber begin 1920, zij het met moeite, weer aan 
het werk met deze algemene grondslagen, die hij dan zijn prolegomena noemt,650 

geconcentreerd op de samenhang tussen de menselijke ervaringswereld en de godser
varing.651 

Eind 1921 pas komt Buber klaar met een eerste ontwerp van deze prolegomena-
band in de vorm van de kursus 'Religion als Gegenwart' die hij begin 1922 geeft in 
het Freie Jüdische Lehrhaus. In deze kursus wordt op systematische wijze het men
selijke en het goddelijke vanuit de notie 'Gegenwart' ontwikkeld. Van belang is het 
er op te wijzen dat reeds in deze kursus de systematische reflektie uitdrukkelijk 
wordt betrokken op de geleefde ervaring. Daarom vraagt Buber van de kursist bij 
herhaling de door Buber zelf verwoorde ervaring 'naast uw zelfervanng te houden, 
naast wat u van uzelf uit van deze dingen weet en de formuleringen zoveel als mo
gelijk is te vergeten'652 en 'alles zo konkreet te vatten als u het kunt vatten, ieder 
vanuit zijn leven, vanuit dat wat hijzelf onmiddellijk van de/¿/-betrekking weet'.653 

De kursus staat dus reeds geheel in het spanningsveld van ervaring en begripsvor
ming. Maar met name de begripsvorming is nog madekwaat. 
Precies echter op dat punt gebeurt er in deze zelfde tijd iets dat van wezenlijke in
vloed is op de verdere geschiedenis van 'Ich und Du'. Een bij Buber onmiddellijk 
geleefde ervaring van het 'woord' als het alomvattende element waarin de werkelijk-

641 Zie deze inleiding pag. 124-125. 
6 4 2 Ibid , 77-83. 
6 , 3 In de ontstaansgeschiedenis nr. 1 ; 2 ; 3; 6. 
6 4 4 Ibid.. nr. 4. 
6 4 5 Ibid., nr. 5. 
6 4 6 Ibid., nr. 4. 
6 4 7 Ibidem. 
6 4 8 Ibidem. 
6 4 9 Ibid , nr. 6. 

Ibid., nr. 5-6. 
Ibid., nr. 6. 
M. Buber, Religion als Gegenwart, o.e., IV, 1. 
Ibid.. VI. 5, zie ook IV, 15; VI, 15; vgl. VI, 12. 

660 

651 

652 

653 



hcid zijn eigenlijke samenhang verkrijgt, wordt in kontakt met Rosenzweig tot be
wustheid gebracht β 5 4 Als Buber daarna de 'Stern' gaat lezen, is dat van beslissende 
invloed op de artikulatie van de God, mens en wereld omvattende werkelijkheid 
vanuit het princicp van het woord, de taal, tk-eti-jij, en binnen de dynamische triade 
schepping-opcnbaring-verlossing.655 

Het feitelijke gebeuren van de kursus in het Lehrhaus brengt Buber in kontakt met 
een gcsprekmatige vorm van leren.6 5 6 Deze ervaring zal de vorm waarin 'Ich und Du' 
geschreven is - het leergesprek - bepalen 
Aldus zien wc hoc door het kontakt met Rosenzweig en met het door hem geleide 
Lehrhaus het karakter van 'Ich und Du' wordt gevormd: het spanningsveld erva
ring-begripsvorming, de artikulatie van het princicp van ik-en-]t] en de vorm van het 
leergesprek worden geboren binnen dit kontakt eind 1921 en begin 1922. 
Het eigenlijke schrijven gebeurt in de lente van 1922 en vindt zijn neerslag in het 
handschrift van 'Ich und Du' dat zich bevindt m het Martin Buber Archief te Jeru
salem.6 5 7 Dan ook pas horen we voor het eerst de naam. 'Ich und Du' . 6 5 ' Bij dit 
schrijven is Buber in belangrijke mate beïnvloed door zijn vrouw en in mindere ma
te door Rosenzweig.659 Dit schrijfproces is tegen de zomer van 1922 voltooid.660 

In september 1922 worden de drukproeven verbeterd. Daarin brengt Buber nog ve
le wijzigingen aan.661 

Januari 192 3 komt 'Ich und Du' uit 662 

Onderwijl is Buber in augustus-septcmbcr 1922 druk bezig met de kompositie van 
band II.663 Dan ook pas gaat Buber nadenken over de opbouw van het eigenlijke 
systeem dat ná de prolegomena ('Ich und Du') moet komen. Het wordt de tijd van 
de schema's van band II en dienovereenkomstig van het hele werk. Bij dit artikula-
tieproces vervult Rosenzweig een wezenlijke funktie. In die schema's zien we lang
zaam de kompositie van band II groeien m samenhang met de artikulatie van het 
geheel 664 Dit proces vindt wat betreft band II zijn eindpunt in het overzicht voor 
Bubcrs tweede kursus in het Freie Jüdische Lehrhaus 'Urformen des religiösen Lc-
bens'.665 

Het vijfdelige werk heeft Buber niet voltooid. De eigenlijke reden moet o.i. gezocht 
worden binnen de ontwikkeling van het 'werk' zelf. 'Ich und Du' vormt een geluk
kig evenwicht tussen 'systeem', 'ervaring' en 'leergesprek'. Als zodanig is het een af
gerond geheel waar niets op hoeft te volgen. Of anders gezegd terwijl het werk aan
vankelijk gepland was als 'systeem', is 'Ich und Du' feitelijk geschreven inde toon
aard van het 'gesprek' en in het spanningsveld van 'ervaring' en 'systeem'. Welnu, de 
toonaard van het 'gesprek' is niet zomaar 'systematisch' door te voeren De door
voering van het 'systeem' is niet vol te houden in de toonaard van het 'gesprek'. Kn 
wat betreft de 'ervaring': 'Ich und Du' heeft heel Bubers ervaring op dat moment 

654 In de ontstaansgeschiedenis nr. 7-8. 
655 Ibid., nr. 11. 
656 Ibid., nr. 10. 
657 Ibid., nr. 12. 
658 Ibidem. 
659 Ibid.. nr. 13. 
660 Ibid , nr. 14. 
661 Ibid.. nr. 13; 23. 
662 Ibid., nr. 31-32. 
663 Ibid., nr. 14. 
664 Ibid., nr. 14-24. 
665 Ibid.. nr. 33. 
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verwoord en geïntegreerd Nieuwe ervaring laat zich echter met 'systematisch' af
dwingen Dat is de reden waarom Bubers doorwerken aan het systeem (band II) 
hem van 'Ich und Du' vervreemdt, en niet omgekeerd' Om dezelfde reden moet 
Buber bij zichzelf konstateren, dat het 'werk' (het systeem) iets anders is geworden 
('Ich und Du') dan hij gedacht had 666 Het is dus niet zo dat het 'systematische ka
rakter van het werk Buber van dit werk vervreemdde', zoals hij later zeggen zal,667 

maar precies andersom de poging door te gaan met het systeem stoot op het harde 
feit dat 'Ich und Du' allang niet meer in de toonaard van het 'systeem' staat' 'Ich 
und Du' heeft hem al van het systeem vervreemd en omgekeerd naarmate Buber 
doorwerkt aan het systeem vervreemdt hij van 'Ich und Du' Het is een mystifikatie 
wanneer Buber later van 'Ich und Du' zegt 'een systeem zal daaruit met worden 
wanneer de gedachte zijn opdracht trouw blijft' 6 β β Alsof Buber ooit probeerde 'Ich 
und Du' te systematiseren Nee, het werken aan het systeem stond voorop, 'Ich und 
Du' heeft hem ervan vervreemd En niet de 'gedachte' van 'Ich und Du' verzet zich 
tegen het systematische (zie het systeem), maar de toonaard van het gesprek en de 
vcrwikkeldheid met zijn eigen ervaring Deze laten zich niet zomaar doorvoeren 
vanuit een systeem 

Grete Schaeder geeft een uiterlijke reden voor de onvoltooidheid van het 'werk' ZIJ 
ziet als oorzaak dat de grondtematiek van 'Ich und Du' reeds systematisch was uit
eengezet door Franz Rosenzweig in 'Der Stern der Erlösung' "Der Stern der Erlö
sung' heeft er toe bijgedragen dat zijn voortzettingen niet werden geschreven 
liet werk had de mogelijkheden van een existentieel samengaan van filosofie en 
theologie in een bepaalde richting afdoende verkend De imposante systematiek 
van de 'Stern der Erlösung' heeft de aanzetten tot een systeem die in de voortzet
ting van 'Ich und Du' voorzien waren, niet tot ontwikkeling laten komen' e69 Maar 
deze reden overtuigt ons geenszins, want Buber had reeds voor de eerste redaktie 
van 'Ich und Du' de 'Stern' goed gelezen en niettemin heeft Buber 'Ich und Du' ge
schreven Eerder was het precies andersom de 'Stern' was voor Buber eerder een 
prikkel om konkreet aan het werk te gaan met het 'werk''670 

Ook de reden dat Buber steeds meer uit zijn literair isolement wordt gehaald en in 
sociale aktiviteiten als het freie Judische Lehrhaus wordt getrokken, overtuigt ons 
niet 'Ich und Du' is immers о a de vrucht van zijn kontakt met het Freie Judische 
Lehrhaus 
De eigenlijke reden waarom Buber het 'werk' niet voltooide ligt ο ι in het karakter 
van 'Ich und Du' dat niet kon worden doorgevoerd in een systeem Dit karakter kan 
hoogstens hernomen worden door nl op steeds nieuwe wijze te cirkelen rond het
zelfde geheim, zoals in het latere werk van Buber ook gebeuren zal 

6 6 6 Zie ibid , nr 34 
6 8 7 M Buber, Werke, I, 298 
6 6 8 M Buber, Antwort, а с , 592 
0 6 9 G Schaeder, Martin Buber, bin biographischer Abriss, a с , I, 75 76 
6 7 0 Zie in de ontstaansgeschiedenis nr 5-6 
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VERTALING 

IK EN JIJ' 

Zo heb ik eindelijk van jou verbeid 
in alle elementen Gods tegenwoordigheid 2 

1 In het handschrift van 'Ich und Du' uit 1922 (voortaan afgekort 'hs') staat op de titelpagi
na onder 'Ich und Du' 'Eine Einfuhrung' Dit werd later doorgestreept met pen (wanneer m 
het vervolg ra de verleden tt/d wordt gesproken, bv 'was', 'volgde', 'stond', etc , dan betekent 
dit, dat het betreffende woord met de pen werd doorgestreept, als het betreffende woord werd 
doorgestreept met potlood, vermelden we dit als volgt 'doorgestreept potlood' 
2 J Goethe, Goethes Werke, Hamburg 19522,II,99 Dit citaat uit de West östliche Divan ont
breekt in hs, maar komt wel voor in de eerste uitgave van 192 3 In de 'Um ein Nachwort erwei
terte Neuausgabe' van 1958 (voortaan kortweg 'm 1958') wordt het echter weer geschrapt In 
plaats van dit citaat staan in hs dne andere motto's, waarvan de twee eerste met pen zijn door
gestreept 1 Het eerste motto, op de titelpagina van hs, luidt 'Die Gotter und die Dämonen 
stritten miteinander (was untereinander) Da sprachen die Dämonen im Hochmut '. Dit motto 
werd doorgestreept en waarschijnlijk als paragraaf 38 in de tekst ingevoegd 2 Het tweede mot
to op pagina 1 van hs luidt 'Du der dies liest (daarachter stond - bereite dich ) was du hier le
sen willst, ist zu dir gesprochen (daarachter stond - weiche nicht aus, halte stand, blattre nicht 
tun, ehe du entschieden hast von diesem Leben lassen oder es als das Wort vernehmen, das zu 
dir gesprochen ist ) Ich kenne dich nicht (daarachter stond ich liebe dich nicht), nie darf ich 
Du zu dir sagen' Ich kenne dich, (daarachter stond ich liebe dich), ich sage Du zu dir, ich rede 
dich an' Het geheel werd doorgestreept met potlood 3 Op pagina 2 van hs staat 'Was hier 
Sprache genannt wird, ist der Urakt des Geistes, dessen menschlichem Vollzug (daarachter 
stond als eine Hilfs und Ausdrucksform) die Laut und alle Zeichensprache und alle Machte 
der Äusserung als Helfer und Werkleute dienen' Dit moteo heeft Buber op aanraden van Ro
senzweig laten vallen en in gewijzigde vorm in de tekst van paragraaf 32 1 ingevoegd 
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Eerste deel 

Par. I 3 

1.1 De wereld is de mens tweevoudig4 naar zijn tweevoudige houding s 

1.2 De houding van de mens is tweevoudig naar he t tweevoud van de grond

woorden die hij kan spreken.6 

1.3 De g rondwoorden zijn niet al leenstaande woorden , maar woordparen 7 

1.4 Het ene grondwoord is het w o o r d p a a r ' ik-ji]. 

1.5 Het andere grondwoord is het woordpaar 9 ik-het, waarbij , zonder ver

andering van het g rondwoord , het ook door een van de woorden , 0 hi] 

en zi/ vervangen kan worden. 

1.6 Dus is ook het ik van de mens tweevoudig. 

1.7 Want het ik van het grondwoord ik-jij is een ander dan dat van het 

g rondwoord tk-het 

Par. 2 " 

2.1 Grondwoorden betekenen niet dingen, maar verhoudingen. 1 2 

2.2 Grondwoorden zeggen me t iets uit , wat bui ten hen zou bestaan, maar, 

gesproken, vestigen ze een bestendigheid. 

2.3 Grondwoorden worden met het wezen 13 gesproken. 

2.4 Wanneer/ i ) gesproken word t , is het ik van het woordenpaar 1* ik-jij mee-

gesproken. 

2.5 Wanneer bet gesproken word t , is het ¡k van het woordenpaa r ' 5 ik-bet 

meegesproken . ' 6 

2.6 Het g rondwoord ik-jij kan slechts1 7 met he t hele wezen 1 8 gesproken 

worden . 

2.7 Het g rondwoord ik-het kan nooi t me t het hele wezen 1 9 gesproken wor-

den . 2 0 

3 In de inhoud van hs draagt paragraaf 1 de titel 'Die zwei Grundworte'. 
4 Het aanvankelijke 'Die Welt des Menschen ist zwicfaltig' werd in hs gewijzigd in 'Die Welt 

ist dem Menschen zwiefaltig'. 
5 Vergelijk: 'Wir sprachen ja schon einmal davon, dass es ein doppeltes Verhalten des Men
schen zu seinem Erleben gibt, das Orientieren oder Einstellen und das Realisieren oder Ver
wirklichen Was du tuend und duldend, schaffend und geniessend erlebst, kannst du um deiner 
Zwecke willen in den Zusammenhang der Erfahrung einreihen oder um seiner selbst willen in 
seiner eigenen Kraft und Helligkeit erfassen Indem du es der Erfahrung einfugst, bearbeitest du 
es nach ihren Formen und Gesetzen . . machst es zu einem Ding im Räume, versicherst es an 
seinem Ort . machst es zu einer Begebenheit in der Zeit . . . zwangst es in eine Kette ein' (M. 
Buber, Daniel, o.e., 31-32). 
6 'die er sprechen kann' was in hs 'die sie bestimmen' 
7 'nicht Einzelworte, sondern Wortpaare' is in hs 'nicht Worter sondern 'Worterpaare'. 
β 'Wortpaar' is in hs 'Wortcrpaar' 
^ 'Wortpaar' is in hs 'Worterpaar' 
Ό 'Worte'is in hs'Worter'. 
1 < Paragraaf 2 heet in de inhoud van hs 'Das Sprechen der Grundworte'. 
'2 Deze zin valt in 1958 weg 
'3 'Wesen' was in hs 'Seele' 
к 'Worterpaars' wordt in 1958 'Wortpaars'. 
is 'Worterpaars' wordt in 1958 'Wortpaars'. 
is Aanvankelijk ging hs in parallellie met 2.4-5 verder: 'Wenn Ich gesprochen wird, ist Du 

oder Es gesprochen'. 
1 7 'Das Grundwort Ich-Du kann nur' was in hs 'Es ist dem Grundwort Ich-Du eigentümlich 

dass' 
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Par. З 2 ' 
3 1 Er is geen ik op zich22 , maar alleen het tk van het grondwoord tk JIJ en 

het tk van het grondwoord ik het 
3 2 Wanneer de mens ik spreekt, bedoelt hij een van beide liet ik dat hij 

bedoelt, dat is aanwezig, wanneer hij ik spreekt, ook wanneer hij;»; of 
het spreekt, is het ik van het ene of dat van het andere grondwoord aan
wezig 

3 3 ¡k zijn en ik spreken zijn één, ik spreken en een van de grondwoorden 
spreken zijn éen 

3 4 Wie een grondwoord spreekt, treedt in het Woord binnen en staat daar
in 

Par. 4 " 
4 1 Het leven van het menselijk wezen24 bestaat niet te midden van25 over-

gankelijke werkwoorden alleen, het bestaat met uit aktiviteiten2* alleen 
die een tets zich tegengesteld hebben 27 

<• 'Wesen' was in hs 'Seele' En 'Seele' definieert Buber in 'Religion als Gegenwart' (voortaan 
afgekort RaG) als volgt 'Die Beziehung des Menschen zu Welt, zu Dingen, zu Wesen, zu Men 
sehen, zu dem Sein, zu sich selbst diese Beziehung insofern sie von Menschen unmittelbar 
gewusst wird (das) bnjekenhafte Wesen zwischen Mensch und Welt, insofern der Mensch 
unmittelbar davon weiss' (RaG, 111,3) 
1 9 'Wesen'was in hs'Seele' 
10 Vergelijk 'Verwirklichen vermag er (de mens) nur als ein Ganzer und Geeinter Und 
der, w o er nur in das System der Erfahrung einzureihen hatte, mit einem Teil b l o « « m e s We 
sens lebend sich mit dem All abfand, muss nun seines Wesens Allheit aufbringen' (M Buber, 
Daniel, о с , 40) 
2 1 In de inhoud van hs heet paragraaf 3 'Dis zwiefaltige Ich' 
2 2 /inspding op het Duits Idealisme dat uitgaat van het 'Ich an sich' 
2 3 In de inhoud van hs heet paragraaf 4 ' h s u n d D u ' 
2 4 'Menschenwesens' was in hs 'Menschenseelc 
2 5 De betekenis kan ook zijn het leven van het menselijke wezen cirkelt niet rond overgan-

kelijke werkwoorden alleen 
2 6 'Tätigkeiten' was in hs 'Handlungen 
2 7 In 'een iets zich tegen gesteld hebben' worden vier nuances van 'eiq Etwas zum Gegenstand 
haben' uitgedrukt 
1 Het stellende van de bet houding afgrenzen, konstrucren, vaststellen, inkaderen (zie bv 
10 2 7) 
2 Het voltooid verleden tijd zijn van de het-houding iets gesteld hebben, reeds waargenomen 
hebben (zie bv 17 2-4) 
3 De bet houding is een heb houding naar zich toe stellen, zich tegen stellen, een tets (zich te
gen gesteld ) hebben (zie bv 5 2 , 5 7 3 , 5 8 4 ) 
4 Het moment van tegenstelling tfts tegenover zich gesteld hebben (zie bv 24 5) 
Vergelijk de omschrijving van F Buytendijk 'wat voor ons gesteld is of wat WIJ ons zelf v o o r 
stellen' (h Buytendijk, Prolegomena van een anthropologische fysiologie, Utrecht, 1965, 4 9 ) 
Vergelijk ook 'Si le sujet se forme comme sujet en même temps qu'il creuse a l'égard de ce qui 
s'oppose a lui la distance' qui permet aussi a cet op pose de s'ériger en ob-jet ' (A De Wael-
hens, I a philosophie et les experiences naturelles, Den Haag, 1961 , 127) 
Het begrip 'Gegenstand vertalen we dienovereenkomstig met tegengesteldheid', waarin dezelf
de vier nuances door moeten klinken 
1 Het gestelde afgegrensd, gekonstrueerd, vastgesteld, het stelselmatige 
2 Gegenstand is voltooid verleden tijd iets dat gesteld is, een gesteld heid 
3 Gegenstand is Ichhaftig dat wat een ik zich tegen gesteld heeft een tegen gesteld-heid 
4 Gegenstand is tegengesteld aan het ik tegengesteld heid 
¿ie voor een uitvoerige ontleding van de beide termen de uitleg van paragraaf 3-22 Zie ook К 
Waaijman, Ich und Du, Bibliografie, inleiding en vertaling met aantekeningen alsmede uitleg en 
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4 2 2 β Ik neem iets waar Ik word iets gewaar Ik stel iets voor Ik wil iets Ik 

voel iets Ik denk iets 2 9 Uit dat alles en dergelijke alleen bestaat het 
menselijk we¿en30 niet 3i 

4 3 Dit alles en dergelijke samen grondt het rijk van het het 3 , 

4 4 Maar het rijk van hct;i ; heeft een andere grond 

Par. 5 " 

5 1 Wie ji} spreekt, heeft geen iets 7ich tegengesteld Want waar iets is, is 
een ander tets, ieder het grenst aan andere henen, het is slechts daar
door, dat het aan andere grenst 3 4 Waar echter jt; gesproken wordt, is 
geen tets 3 5 Jij grenst met 

5 2 Wie }i) spreekt, heeft geen tets, heeft mets 3 6 Maar hij staat in de be
trekking 

Par. 6 " 

6 1 Men" ¿egt39 dat de mens /ijn wereld ervaart Wat betekent dat ' 4 0 

6 Z41 De mens bevaart42 de oppervlakte van de dingen en ervaart ze Hij haalt 

uit hen een weten omtrent hun hoedanigheid,43 een ervaring Mij er
vaart wat aan de dingen is 4 4 

tematiek van deel 1 met aantekeningen en register, Nijmegen, 1974, 28І-290, 303-} 10. 
3Z1-324, 346-347 

?t In 1958 begint hier geen nieuwe alinea 
2 9 ΛΙ deze korte zinnen van 4 2 beginnen ш hs op een nieuwe regel Vergelijk De moderne 
psychologie beschouwt de ziel als een 'in sich geschlossener Apparat', als een 'beschlossener Be
reich', 'in dem man verschiedene Arten, verschiedene Gruppen von Phänomenen unterscheidet, 
den man in verschiedene Icilbezirkc einteilt, Denken, buhlen, Wollen' (RaG, III, 4) 
3 0 'Menschenwesens'was in hs Menschenseele, das leben des Menschen' 
31 Vergelijk 'Unser bewusstes Leben besteht nicht bloss aus brfahrungen, sondern auch 
aus Beziehungen' (RaG, IV, 7) Buber zet zich hier waarschijnlijk af tegen de redvktte van de 
mens tot een bundel associaties zoals dat gebeurt in het Engels bmpmsme (Hartley, Hume, 
Stuart Mill), maar artikuleert deze bundel associaties volgens de vermogcnspsychologie sinds 
Leibniz (Wolff, Tetens, Kant) 
32 Achter 'das Reich des fcs' kwam in hs 'das Reich der Getrenntheit' 
33 Paragraaf 5 heet in de inhoud van hs 'Die Beziehung' 
3* In hs kwam hierachter 'und Gegenstand hat seinen Stand an Gegenstanden, seinen Halt 

an der Vielheit' (doorgestreept potlood) 
3 5 In hs kwam hier achter 'und kein Gegenstand' (doorgestreept potlood) 
36 Woordspeling die de dubbelzinnigheid van 'een iets zich tegen gesteld hebben' uitdrukt 
'ben it'fs zich tegen gesteld hebben' betekent enirzijds 'een tet\ (zich tegen gesteld) hebben', 
maar anderzijds 'een iets (zich tegen gesteld) hebben' 
3 7 Paragraaf 6 heet in de inhoud van hs 'hr f abren' 
3 8 Buber doelt hier waarschijnlijk op het bngels tmpinsme van locke. Hume en Berkeley, 
dat onveranderlijk deze ene richtlijn volgde 'afwijzing van alle speculatie en onwrikbaar steu 
nen op de ervaring als fundament van alle weten en van alle filosofie' (II Stong, Geschiedenis 
van de filosofie. Utrecht, 19721 2 deel 1. 332) 
3 9 'Man sagt' was in hs 'Man sagt wohl' 
40 In hs begint deze zin op een nieuwe regel 
41 In 1958 begint hier geen nieuwe alinea 
42 'Befahren is een woordspeling met 't rfahren' 
,3 Waarschijnlijk doch Buber op Locke die stelt dat de uiterlijke ervanng (sensation) de eer 
ste wijze is waarop de mens met zijn wereld kennis maakt en 'dat datgene wat door deze waar 
neming in het bewustzijn komt, nooit de duigen (substanties) zelf maar steeds alleen hwahtei 
ten zijn (H Stong, о с . 336) 
Vergelijk 'Was bedeutet das eigentlich, dass unser bewusstes Leben aus trfahrungen besteht'-

Als antwoord formuleert Buber ervaringen zijn 'Vorgange, in denen etwas, ein Etwas, ein Ge-
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6.3 Maar niet 4 S ervaringen alleen brengen de wereld naar de mens toe. 
6.4 Want ze brengen slechts een wereld naar hem toe die uit het en bet en 

bet, uit bij en hij en zij en zij en het bestaat. 
6.5 Ik ervaar іеіч 

6.6 Daaraan wordt niets veranderd wanneer men bij de 'uiterlijke' de 
'innerlijke'46 ervaringen voegt, de oneeuwige47 scheiding volgend, die 
ontspruit aan de begeerte van het menselijke geslacht48 om het geheim 
van de dood te ontkrachten. 4 9 Innerlijke dingen zo goed als uiterlijke 
dingen, dingen onder dingen! 

6.7 Ik ervaar iets.50 

6.8 Kn daaraan wordt niets veranderd, wanneer men bij de 'openlijke' de 
'geheime' ervaringen voegt,51 in die zelfzekere wijsheid, die in de dingen 
een gesloten5 2 afdeling kent, voorbehouden aan de ingewijden, en de 

genstand erfahren wird. Sie wissen ja, wie dieses Wort, dieses merkwürdige Wort 'erfahren' ent
standen ist. 'Erfahrungen' ist ja ein sehr spater Plural, ursprunglich gibt es das Won nur in 
Singular. 'Erfahrung', und das ist nämlich das, was man sich erwirbt, wenn man fährt, wenn 
man die Welt oder ich mochte fast sagen die Dinge befahlt. Man erfahrt die Dinge und holt sich 
aus ihnen, indem man sie erfahrt, Erfahrung heraus, man bekommt ein Wissen von den Dingen 
sozusagen aus den Dingen heraus und dieses Wissen hat eben die Dinge zum Gegenstand. Man 
erfahrt, was die Dinge sind, was an den Dingen ist. Immer also handelt es sich um ein Etwas, 
das erfahren wird. Man bekommt die Beschaffenheit der Dinge zu wissen, also ein Wissbares und 
Aussagbares zu fassen' (RaG, IV, 2). 
4' In hs volgde op een nieuwe regel: 'So holt sich der Fischer seinen Fang Aber der Fund ist 

des Tauchers' (Doorgestreept potlood). 
45 'Aber nicht' werd in hs met potlood veranderd in 'Nicht'. 
411 Buber doelt hier op het onderscheid van Locke tussen uiterlijke ervaringen (sensations) 
waarmee de primaire en sekundaire kwaliteiten worden opgenomen, en innerlijke ervaringen 
(reflexions) waarmee de eigen werkzaamheden van het bewustzijn (kennen en willen) worden 
waargenomen (H. Storig, o.e., 335-336). 
Vergelijk: 'Es mussen durchaus nicht Dinge der Aussen welt sein, die wir erfahren, sondern es 
können auch innere Vorgange sein' (RaG, IV, 2-3). 
47 'unewigen' was in hs 'kunstreichen'. 
4e 'Geschlechts' was in hs 'Gestalts'. 
49 Boven de bijzin 'die der Begier des menschlichen Geschlechts entstammt, das Geheimnis 
des Todes abzustumpfen' stond in hs met potlood: 'die das einheitliche Leben des einheitli
chen alles Bewusstseins verkennend alles Wesen verdinglichend des Bewusstseins verkenne'. Dit 
werd doorgestreept met potlood en het eerste werd weer hersteld. 
Vergelijk 'Ist der Mensch wirklich aus Seele und Korper zusammengesetzt? . . Woher ist diese 
Zweiteilung entstanden? Aus dem Faktum des Todes und unserm Verhältnis dazu. Wir sind ge
neigt, das (iehetmnis des Todes jbzustumpfenWir sind geneigt zu sagen, dass eben einfach diese 
Zweiheit auseinandergeht' (M. Buber, Von der Verseelung der Welt (1923), in. Nachlese, 149-
150) 
Vergelijk ook: 'Dass die Angst des Todes von solcher Scheidung in Leib und Seele nichts 
weiss . was schert das die Philosophie' (F. Rosenzweig, Der Stern der Erlösung, o.e., 7; zie 
verder 104-105 waar deze gedachte wordt uitgewerkt). 
50 Vergelijk. 'Ich erfahre immer ein Etwas, einen Inhalt, einen Gegenstand, etwas, was sich 
in der Welt der Dinge, der inneren und äusseren, befindet als ein Es. In dem Sinne kann ich viel
leicht sagen. Diese Erfahrungen bedeuten Es-Erfahrungen' (RaG, IV, 4). 
51 In de mysterienkultus in de klassieke oudheid en het hellenisme werden de geheimen van 
dood en leven en van God via geheime rituelen doorgegeven aan de ingewijden, de zg. mysten. 
Vergelijk: 'Wenn das, was man gewöhnlich von irgend geheimen Erfahrungen oder wie man es 
nennt, wahr ware (was ich dahingestellt sein lassen mochte), so wurden das auch nur immer 
Vorgange sein, in denen wir ein Etwas aus irgend einem Bereiche erfahren, indem wir etwas 
Wissbares und Aussagbares, einen wissbaren und aussagbaren Inhalt gleichsam zugeführt bekom
men' (RaG, IV, 3). 
52 'verschlossnen' was in hs 'abgeschlossnen'. 
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Par. 

8.1 

8 " 

8.2 5 β 

Par. 

9.1 

9.2 

9 5 9 

sleutel h a n t e e r t . 5 3 O geheim/innigheid zonder geheim, o opeenhoping 

van i n f o r m a t i e s ' 5 4 Het, het, bct'K 

Par. 7 5 6 

7 1 De ervarende heeft geen deel aan d e wereld. De ervaring is immers ' m 

h e m ' en niet tussen hem en de wereld. 

7 2 De wereld heeft geen deel aan de ervaring. Zij laat 7ich ervaren, maar 

het gaat haar niets aan, want ze draagt er m e t s t o e bij, en haar weder

vaart daarvan mets . 

De wereld als ervaring behoor t t o t het g r o n d w o o r d ik-het 

Het g r o n d w o o r d ifc-yi/ vestigt de wereld van de betrekking. 

Drie s feren 6 0 zijn het waarin de wereld van de betrekking oprijst 6 ' 

De eerste het leven met de natuur . Daar gaar de betrekking heen en 

weer e 2 in het d o n k e r en voltrekt zich beneden de spraak 6 3 De kreatu-

ren bewegen zich tegenover ons, maar ze hebben niet het vermogen 6 4 

bij ons te k o m e n en ons /»/-/eggen tegen hen blijft vastzitten aan de 

drempel van de spraak 

9.3 De tweede het leven met de mensen. Daar voltrekt de betrekking zich 

openlijk en in de gestalte van de spraak. We k u n n e n het/г/ geven en ont

vangen 

9.4 De derde het leven met de geestelijke wezenheden Daar is d e betrek

king in een wolk gehuld, 6 5 maar zich o p e n b a r e n d , 6 6 spraakloos, maar 

5 3 Volgde in hs 'Wivsbares all dies. Aussagbares' 
5 4 De symbolen, handelingen en woorden die ¡n de geheime riten aan de ingewijden werden 

doorgegeven. 
5 5 In hs volgt een nieuwe alinea 'Netzewerfer fangen mehr als Angler und mehr noch mogen 
fangen die Netze mit bstreither Vorrichtung auswerfen, wiewohl auch allerlei Wunderliches 
und Untaugliches Aber der Kund ist des Tauchers' (doorgestreept potlood) 
Vergelijk Bubers bezwaar tegen het boek van Geirge, Der Stern des Hundes, Berlin, 1914: 'Hier 
wird fortwährend abgegrenzt zwischen Geweihten und Ungcwcihten und die Abgrenzung pro
klamiert, als ob sie selbst das Geheimnis ware' (Briefwechsel I, 3S7). l-n dan de wijze waarop 
dit geheim wordt afgesloten 'man darf nicht befehlen 'Hier schliesst das Гог' und - den Schlüs
sel aus dem Schlüsselloch nehmen, damit die von draussen doch hereinschauen können' (ibid.) 
56 Paragraaf 7 heet in de inhoud van hs 'Welt und trfahrung' 
57 Paragraaf 8 ontbreekt in het hs en ook in de inhoud van hs De tekst komt echter wel voor 

op het losse blaadje waarop paragraaf 9 staat Deze is daar met potlood boven geschreven. 
5 8 In 1958 begint hier geen nieuwe alinea 
59 In hs staat paragraaf 9 op een los blaadje en heeft in hs blijkbaar nog geen plaats In de in

houd van hs heeft paragraaf 9 zijn plaats en heet- 'Die drei Stufen' 
6 0 Sphären'is in hs'Stuten' 
61 'ernchtet 'is in hs 'baut ' 
6 2 'schwingend' was in hs 'schwebend' 
6 3 We vertalen 'Sprache' (9 2: 55 2: 56 1. enz ) en zijn afleidingen 'untersprachlich' (9 2), 
'sprachgestaltig' (9.3, 55 3), 'sprachlos' (9 4, 55.4), 'sprachzeugend' (9.4, 55.4), 'aussersprach-
hch' (9.5) rond de stam 'spreken' 'spraak','in de gestalte van de spraak', 'spraakloos', 'spraak-
verwekkend', 'wat de spraak te buiten gaat'. Daarmee wordt uitgedrukt dat binnen de kontekst 
van 'Ich und Du' 'Sprache' is het van ik naar/ι/ en van/r/ naar ik ¿esprokene. Doorklinken kan 
hierbij de band met 'spreken' (/(/-spreken, èct-spreken) die essentieel is 
64 'vermogen'was in hs'können' 
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spraakverwckkend We vernemen geen ]і] en voelen ons toch aangespro
ken. We antwoorden - vormend, denkend, handelend67 . We spreken 
met ons wezen het grondwoord, zonder met onze mond ;i; te kunnen 
zeggen. 

9 5 Hoc mogen we echter wat de spraak te buiten gaat, betrekken68 m de 

wereld van het grondwoord' 
9 6 In elke sfeer69, door elk ons tegenwoordig wordende, reiken onze blik

ken tot aan de zoom van het eeuwige /i/,70 uit alles vernemen we een 
waaien van hem,71 in elk /г) spreken wij het eeuwige aan, in elke 
sfeer72 op haar wijze 7 3 

Par. 107* 
10.1 In beschouw een boom.7 5 

10 2 Ik kan hem als beeld opnemen: een verstijvende pijler onder een stort
vloed van licht, of een uiteenspattende bundel groen doorstroomd van 
de zachte, blauwzilveren achtergrond. 

6 5 'gehüllt' was in hs 'eingehüllt' 
66 Zinspeling op de openbaring van Jahweh in de -wolk op de berg Sinai (Exodus 24 15-18). 
67 'handlend' is in hs 'uns entscheidend' 
68 Vergelijk 'Die schöpferischen Stunden, handlende und schauende, bildende und denken
de' (M Buber, Daniel, o.c , 44) 
Vergelijk ook 'Ich habe . gesprochen von den Sphären des personalen Geistes, von der ästhe
tischen, der logischen Sphäre' (RaC, III, 2). 
69 'Sphäre' is in hs 'Stufe'. 
70 'an den Saum des ewigen Du' was in hs 'in die unsichtbare Duwelt'. Een zinspeling op het 
visioen van Jesaja 6 'In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik Jahweh zitten op een hoge en ver
heven troon en zijn zoom vervulde de hemel' (Jes 6 3) 
71 'ein Wehen von ihm' was in hs 'das unlauibare Du selber' Dit doelt waarschijnlijk op de 
Godservaring van de profeet hliah op de berg Horeb waar Jahweh hem verschijnt in 'het suizen 
van een zachte koelte' (1 Kon 19 12) 
72 'Sphäre' is in hs 'Stufe' 
73 'ihrer Weise' is in hs 'deren Weise' Volgt in hs een nieuwe regel 'Alle Stufen sind in ihm 
begriffen, es in keiner' Daaronder stond nog een eerdere versie 'Alle Stufen sind in ihr, sie in 
keiner begriffen' 
74 In hs komt nu eerst paragraaf 11. Met potlood wordt deze volgorde gewijzigd In de in

houd echter van hs staat paragraaf 10 op zijn plaats en heet daar 'Die Kreatur' 
75 Vergelijk 'Sieh diese Zirbelkiefer an. Du magst ihre Eigenschaften mit denen andrer Zir
belkiefern, andrer Baume, andrer Gewachse vergleichen, Gemeinsames und Ungemeinsames fest
stellen, du magst erkunden woraus sie zusammengesetzt ist und wie sie geworden ist das wird 
dir in der nutzlichen Hilfswclt der Namen und Einteilungen, der Entstehungs- und Entwick
lungsberichte nützlich sein, von der Wahrheit dieses Wesens erfahrst du nichts Und nun versu
che dieser Zirbelkiefer zu nahen Nicht mit Kraft des fühlenden Blickes allein - die konnte dir 
nur die Fülle eines Bildes schenken viel, nicht alles Nicht mit der Richtung des aufnehmenden 
Geistes allein die konnte dir nur den Sinn der lebenden Gestaltung eroffnen viel, nicht alles 
Sondern mit all deiner gerichteten Kraft empfange den Baum, ergib dich ihm Bis du seine 
Rinde wie deine Haut fühlst und das Abspringen vom Stamm wie das Streben in deinen Mus
keln, bis deine Eusse wie Wurzeln haften und tasten und dein Scheitel sich wölbt wie eine licht-
schwere Krone, bis du in den weichen blauen Zapfen deine Kinder erkennst, ja wahrlich bis du 
verwandelt bist Aber auch in der Verwandlung ist deine Richtung bei dir, und durch sie er
fahrst du den Baum, dass du in ihm in die Einheit gelangst Denn es zuckt dich in dich zurück, 
die Verwandlung lost sich wie ein Nebel, und um deine Richtung bildet sich ein Wesen, der 
Baum, dass du seine Einheit, die Einheit erfahrst Schon ist er aus der Erde des Raumes in die 
Erde der Seele gepflanzt, schon redet er seine Heimlichkeit an dein Herz hm, schon gewahrst du 
das Mysterium des Wirklichen War er nicht ein Baum unter Bäumen' Aber jetzt ist er der Baum 
des ewigen Lebens geworden' (M. Buber, Daniel, о с , 16-17) 
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10.3 Ik kan hem als beweging bespeuren: het v loeiende 7 6 adernct aan de 
klevende en strevende kern, het zuigen van de wortels, het ademen van 
de bladeren, het oneindige verkeer met aarde en lucht - en het donkere 
groeien zelf. 

10.4 Ik kan hem indelen bij een soort en hem als een ekscmplaar bekijken 
lettend o p bouw en levenswijze. 

10.5 Ik kan 7 7 het feit dat hij nu zo is en deze vorm 7 8 heeft, zo krachtig 
overwinnen, dat ik hem nog slechts als uitdrukking van een wet opvat -
van wetten volgens welke een voortdurend tegenover elkaar staan van 
krachten zich gestadig oplost, of van wetten volgens welke de stoffen 
zich mengen en ontmengen. 7 9 

10.6 Ik kan hem tot getal, tot zuivere getalsverhouding vervluchtigen en ver
so eeuwigen. 

10.7 Bij8 1 dit alles blijft de boom mijn tegengesteldheid 9 2 en heeft hij zijn 
plaats en zijn tijdsbestek, zijn aard en zijn hoedanigheid. 

10 8 l iet kan echter ook gebeuren, uit wil en genade ineen, dat ik, de boom 
beschouwend, in de betrekking tot hem word opgenomen, en nu is hij 
geen het meer. De macht van de uitsluitendheid heeft mij gegrepen. 

10.9 Daarvoor is het niet nodig dat ik afzie van een van mijn beschouwings
wijzen, er is niets waarvan ik zou moeten afzien om te zien, en geen 
weten dat ik zou hebben te vergeten, veeleer is alles, beeld en beweging, 
soort en eksemplaar, wet en getal, mede daarin ononderschcidbaar ver
enigd. 

10.IO 8* Alles wat tot de boom behoort 8 5 is mede daarin, zijn vorm en zijn me
chaniek, zijn kleuren en zijn chemie, zijn onderhoud 8 6 met de elemen
ten en zijn onderhoud 8 ' met de sterren, en alles in een geheel. 

10.11 Geen indruk is de boom, geen spel van mijn voorstelling, geen stem
mingswaarde, maar in levende lijve is hij tegenover mij en heeft met mij 
te maken, zoals ik met hem - slechts anders. 

10 12 Men zoeke de zin van de betrekking niet te ontkrachten· betrekking 
is tegeninmgheid. 8 8 

7 6 'das flutende' is in hs 'das spharenhafi flutende'. Лап 'spharenhaft' gingen drie pogingen 
vooraf 'unendlich', 'tausendfältig' en 'unerfassbar'. 

77 Vóór 'seine üiesmaligkeit' Maat in hs 'ihm' 
7 β 'Geformtheit' is in hs 'Gestalt'. 
7 9 Vetgeli)k: ' . . und die Mischungen und bntmischungen, die das Leben der Lebendigen 
kochen . . .' (M. Buber. Vom Leben der Chassidim, in Werke IM, 39). Wellicht is dit een zinspe
ling op fragment 17 van de pre-sokratikus tmpedokles 
8 0 Na paragraaf 10 6 kwam in hs een nieuwe alinea tussen haakjes '(hs gibt auch welche, die 
den Baum als ihren 'Seelenzusiand' behandeln; denen helfe Gott, dass sie wieder eine Welt be
kommen und nicht mehr ihre Seele ins Maul nehmen, wie der Bar seine Tatzen')' Later werd er 
met potlood na 'behandeln' een haakje gezet en de rest van de zin doorgestreept 
8 1 'In' was in hs 'Aber in' 
8 2 Zie voor een verantwoording van deze vertaling pagina 12 9. 
8 3 Hs vervolgt 'sondern Du' 
8 4 In hs geen nieuwe alinea. 
8 5 'dem Baum zugehört' was in hs 'am Baum ist'. 
8 6 'Unterredung' was in hs 'Unterredungen'. 
8 7 'Unterredung' was in hs 'Unterredungen'. 
8 8 Zie voor een verantwoording van deze vertaling en voor verwijzingen naar andere passages 

de uitleg. 
8 9 'Ich erfahre es nicht' was in hs 'Ich weiss es nicht' 
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10 13 Dus h IJ zou een bewustzijn hebben, die boom, lijkend op het onze ' Ik 
ervaar het niet 8 9 Maar wilt u weer, omdat het u bij uzelf gelukt schijnt 
te zijn,90 het onontleedbare ontleden' 9 1 MIJ komt geen ziel van de 
boom tegen en geen dryade,9 2 maar hijzelf 9 3 

Par. I I м 

111 Sta ik tegenover een mens 9 5 als tegenover mijn ]tj, spreek ik het grond
woord ik-pj tot hem, dan is hij geen ding onder dingen en met uit 
dingen bestaande 

11 2 9 6 Niet ht)91 of ztj is hij, door andere htj's en zi/'s" begrensd, een in het 
wereldnet" uit ruimte en tijd bestaande geregistreerd punt, 1 0 0 en niet 
een hoedanigheid, ervaarbaar,101 beschrijfbaar,'02 een losse bundel 
vastgestelde eigenschappen, maar zonder buren en zonder voegen is hij 
}i] en vult het hemelrond 1 G 3 Niet alsof er niets anders zou zijn dan hij 
maar al het andere leeft in zijn licht 1 t M 

113 ¿oals de melodie niet uit tonen is samengesteld, het vers niet uit woor

den en het beeld met uit lijnen, men moet ' 0 5 er aan rukken en trekken 
voor men de eenheid gereedgemaakt heeft voor de veelheid, zo ook de 
mens tot wie ik jt] zeg Ik kan de kleur van zijn haren of de kleur van 
zijn spreken of de kleur van zijn goedheid uit hem halen, ik moet het 

90 Buber aan Smith (bedoeld is hiermee in het vervolg het direkte kommentaar van Buber nav 
de engelse vertaling van R Smith) 'Gemeint ist weil auch die Analyse an euch selbst, an eurer 
Person gegluckt zu sein scheint, glaubt ihr auch hier analysieren zu konncn^Bnefwisseling Bu 
ber Smith in het Martin Buber Archief te Jerusalem, voortaan korten we af MBA) 
91 Volgde in hs 'Das Du widersteht Der reine Leib des Du setzt sich nicht wie eurer prapa 

rierter aus Korper und Seele zusammen' (doorgestreept potlood) 
92 Een dryade is een bos- of boomnymf 
93 Volgde in hs 'Und so tut Natur an jedem, der sie anzureden bereit ist Bezeuge mir es du, 

Natur1' (doorgestreept potlood) 
94 Paragraaf 11 staat in hs voor paragraaf 10 maar de volgorde werd met potlood veranderd 

In de inhoud van hs staat paragraaf 11 na paragraaf 10 en heet 'Der Mensch' 
95 'Stehe ich einem Menschen' was in hs 'Wenn meine Liebe zu einem Menschen wirklich 

wird' 
98 In hs geen nieuwe alinea 
97 'Er' was in hs 'ein fcr' 
98 'fcr' und 'Sie' was in hs 'fcrs und Síes' 
99 Buber aan Smith 'Gemeint ist nicht ein tangnetz, sondern das Netz _ _ _Z3< das man 
zeichnet um ζ В eine Anzahl von räumlichen Punkten in ihrer Lage zueinander deutlich zu 
machen (MBA) / ie ook paragraaf 29 2 
100 'im Welinctz aus Raum und Zeit eingetragner Punkt' is in hs 'Nagelspur auf dem Weltkreuz 

aus Raum und Zeit gezimmert' 
" ' Volgde in hs 'wissbar' 
'0] 'beschreibbar' was in hs 'sagbar' Daarachter volgde in hs 'nicht ein' 
юз Vergelijk waar Buber zegt van Du kunstwerk dat het 'sozusagen den ganzen Horizont er 
füllt' (RaG, V,4) 
Vergelijk ook Jedes Wesen hat seine Sphäre, seinen eigenen Himmel' (M Buber, Zur Ge 
schichte des Individuationsproblems о с , 21) 
104 Vergelijk 'Ich stehe einem Menschen gegenüber den ich liebe Was bedeutet das, was 
ist das fur ein Vorgang, wenn ich diesem Menschen wirklich gegenüberstehe als ein Du' Bedeu 
tet das, dass ich nun von diesem Menschen jetzt etwas über seine Beschaffenheit erfahre, dass 
mir nun dieser Mensch irgendwie als ein fcr oder eine Sie gegeben ist in der Welt der Dinge und 
dass ich nun diesen Menschen als eine Summe von fcigenschaftcn, die ich kenne und aussagen 
kann, aufnehme'' (RaG, IV, 6) 
105 'man muss' was in hs 'sondern du' 
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steeds weer , maar reeds is hij niet meer mijn JIJ 

11.4 En zoals het gebed niet in de tijd is, maar de tijd in het gebed, het offer 

niet in de ru imte , maar de ru imte in het offer,106 en wie de verhouding 

omkeer t heft de werkelijkheid o p , 70 ook tref ik de mens to t wie ikjij 

zeg, met aan in een ooit en een ergens. Ik kan hem er binnen plaatsen, 

ik moe t het steeds weer doen , maar slechts nog een hij of een zt), een 

bet, niet meer mijn /ij 

11.5 Zolang de hemel van het jij boven mij ui tgespannen is, hurken 1 0 7 de 

winden van de oorzakelijkheid aan mijn hielen, en de draaikolk van het 

nood lo t s t remt . 

11.6 De mens to t wie ik / i / zeg, ervaar ik niet . Maar ik sta in d e betrekking 

t o t hem, in het heilige g rondwoord . Kerst wanneer ik daaruit t reed, er

vaar ik hem weer. lirvaring is/j/-verte 

11.7 Betrekking kan bestaan, ook wanneer de mens t o t wie ik / i / zeg, het in 

zijn ervaring niet 1 0 8 verneemt Want ¡ij is meer dan het weet . Jij doet 

meer en hem overkomt meer dan het weet. T o t hier reikt geen bedrog: 

hier is de wieg van het Werkelijke I.even. 

Par. 12 1 0 9 

12.1 Dat is de eeuwige oorsprong van de kunst , dat er gestalte tegenover een 

mens k o m t s taan 1 1 0 en door hem werk wil worden. 1 1 1 Geen voortbreng

sel van ¿ijn ¿iel, maar verschijning die o p haar1 1 2 toe t reedt en van haar 

de werkende kracht eist ,,3 Het k o m t aan op een wezensdaad1 1 4 van de 

mens: vol t rekt hij h a a r , " 5 spreekt hij met zijn wezen 1 1 6 het grondwoord 

tot de verschijnende'1 7 gestalte, dan s t r o o m t 1 1 ' de werkende kracht , 

het werk onts taa t . 1 1 9 

12.2 De daad omva t 1 2 0 een offer en een waagstuk , 2 1 Het offer· de oneindi-

106 Volgde in hs 'so finde ich den Menschen zu dem'. Vergelijk paragraaf 61.5-9. 
107 'kauern' was in hs 'schweigen' 
loa âes nicht' was in hs 'weder dies' 
юз Paragraaf 12 heel in de inhoud van hs 'Die Gestalt'. 
n o 'gegenubertritt' was in hs 'entgegemritt' 
i n Vergelij'k 'Nur dann besieht wirkliche künstlerische Konzeption, wenn die Idee ties Wer
kes oder ich mochte lieber sagen das Werk entgegentritt als ein Du in der Ausschliesslichkeit der 
Beziehung' (KaC. IV. 9). 
112 'an sie' is in hs 'an seine 'Seele', das ist an seine Fähigkeit 7ur Beziehung' 
и з Vergelijk 'Die Kunst, die künstlerische Schöpfung entstammt dem Auf trag eines Werden
wollenden, eines Gestalthaften, das noch nicht wirklich ist. das noch im Wirklichen schlummert, 
angelegt ist, aus ihm heraus gelebt werden will, verwirklicht werden will . . . Der Auftrageines 
Dinges, das werden will' (KaG, 11,2) 
1 , 4 'Wesenstat'is in hs 'Akt ' . 
1 1 5 'sie' is in hs 'ihn' 
116 'mit seinem Wesen'ontbreekt in hs 
1 ' 7 'erscheinenden' is in hs 'erschienenen'. 
" · 'strömt'was in hs'beginnt'. 
1 1 9 Vergelijk 'Dem Künstler erscheint sein Werk, aber nicht etwa als ein hs in der Welt der 

Dinge, etwa der inneren Dinge, keineswegs, sondern als ein Du schlechthin' (KaG,IV,9). 
12° 'Die Tat umfasst' was in hs 'Der Akt schliesst ein' 
121 Vergelijk: een kunstwerk getuigt 'des Kampfes zwischen dem gestaltenden und dem ge
staltlosen Prinzip, zwischen dem Prinzip, das Form geben, und dem, das sich nicht formen las
sen will . . Aus dem Gegensatz dieser zwei Prinzipien, des Gestaltenden und des Widerstreben
den, hat sich allezeit wieder und wieder das Leben des Geistes geboren' (M. Buber, Das Gestal-
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ge mogelijkheid die op het altaar van de gestalte geofferd wordt, alles 
wat zoeven nog spelend het perspektief doortrok, moet uitgebannen122 

worden, mets daarvan mag doordringen in het werk, zo wil het de uit
sluitendheid van het tegenover Het waagstuk het grondwoord1'3 kan 
slechts met het hele wezen gesproken worden'7*, wie zich er aan geeft, 
mag niets van zichzelf125 achterhouden, en het werk duldt niet. zoals 
boom en mens,126 dat ik binnenga in de ontspanning van de het-we-
reld,127 maar het heerst - dien ik hem niet echt goed, dan breekt het 
stuk, of het breekt mij stuk 1 2 e 

12 3 De gestalte die mij tegemoet treedt, kan ik niet ervaren en met beschrij
ven, slechts verwerkelijken kan ik haar, en toch schouw ik haar, stra
lend in de glans van het tegenover, helderder'29 dan alle helderheid van 
de ervaren wereld Niet als een ding onder de 'innerlijke' dingen, met als 
een uitbeelding van de 'verbeelding',130 maar als het tegenwoordige 1 3 1 

Getoetst op 1 3 2 de tegenstelbaarheid is de gestalte helemaal niet 'aanwe
zig', maar wat is zo tegenwoordig als zij'1 3 3 En werkelijke betrekking is 
het waarin ik tot haar sta 1 3 4 zij werkt aan mij zoals ik aan haar werk 
Zij werkt aan mij zoals ik aan haar werk 

12 4 Scheppen is opscheppen, uitvinden , 3 5 is vinden Gestaltegeving is ont
dekking Terwijl ik verwerkelijk, ontdek ik Ik breng de gestalte naar de 
overkant - de wereld van het bet binnen , 3 6 liet geschapen werk'37 is 
een ding onder dingen, als een som van eigenschappen ervaarbaar en be
schrijfbaar, maar het kan keer op keer13" m levende lijve tegenover de 
ontvankelijk139 schouwende komen staan ^ 0 

tende, in Die Judische Bewegung I, о с , 206) 
1 2 2 'ausgetilgt' was in hs 'gemordet' 
1 2 3 'das Grundwort is in hs 'das Grundwort Ich Du' 
y2t Vergelijk paragraaf 2 J 
1 2 5 'von sich'ontbreekt in hs 
1 2 6 'Baum und Mensch' is in hs 'Mensch und Baum' 
1 2 7 'und das Werk duldet nicht, wie Baum und Mensch, dass ich in der Entspannung der Es 
Welt einkehre' was in hs 'und nicht wie von Mensch und Baum kann ich in die Entspannung der 
Eswelt einkehren' 
1 2 8 Volgde in hs 'Wer weiss was er sagt lastert nicht, wenn er diesen Akt mit dem gewaltigen 

Namen der Schöpfung benennt' 
129 'klarer als alle Klarheit was in hs 'deutlicher als alle Deutlichkeit' 
130 Volgde in hs nicht als ein Gegenstand' 
Vergelijk 'Man (wurde) durchaus im Bann der Schulphilosophie sich tauschen, wenn man das 
so auffassen wollte, als ob dieses Werk ein psychischer Vorgang, eine hiktion sei, etwas, was 
dieser Mensch sich aussinnc, und was er erst dann nun wirklich macht' (RaG. V, 4) 
131 'das Gegenwartige' is in hs 'das gegenwartige Du' 
1 3 2 'Auf' was in hs 'Von der hm' 
, э з 'aber was ist so gegenwartig wie sic?' wordt in 1958 'was ware gegenwärtiger als sie?' 
134 Vergelijk 'Dieses Werk, das ist von dem Gegenständlichen aus gefasst sozusagen noch gar 
nicht da und dennoch stehe ich m Beziehung dazu fcs ist mir in der Beziehung gegenwärtig' 
(RaG, IV.9) 
, 3 5 'Erfinden'ontbreekt in hs 
136 Vergelijk 'Das Schaffen dieses Werks, das mir als ein Du gegenubertntt, das bedeutet 
nichts anderes als ein Entdecken, ein Aufdecken dieses Du, ein Hinüberfuhren dieses Du, ein 
Hinüberfuhren das notwendigerweise dieses Du auch zu einem Es macht' (RaG, IV, 10) 
137 'Das geschaffene Werk' was in hs 'Das Werk ist vollendet' 
138 'Mal um Mal' is in hs 'je und je' 
139 'empfangend'ontbreekt in hs 
M 0 In hs volgt nu tussen paragraaf 12 en 13 een paragraaf over de 'Entscheidung' 'Entschei-
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Par. І З ' 4 ' 

1 3 1 - W a t e r v a a r t m e n d u s v a n h e t / ι / ' 

1 3 . 2 - J u i s t m e t s W a n t m e n e r v a a r t h e t m e t 

1 3 . 3 — W a t w e e t m e n d u s v a n h e t jip 

1 3 . 4 — S l e c h t s a l l e s W a n t m e n w e e t v a n h e m n i e t s a f z o n d c r h j k s m e e r M 2 

Par. M 1 4 3 

1 4 . 1 lleijij k o m t m i j ' 4 * t e g e n 1 4 5 u i t g e n a d e 1 4 6 d o o r z o e k e n w o r d t h e t m e t 1 4 7 

g e v o n d e n . M a a r d a t i k 1 4 " t o t h e m h e t g r o n d w o o r d 1 4 9 s p r e e k , is d a a d 1 5 0 

v a n m i j n 1 5 1 w e z e n , m i j n w e z e n s d a a d , 5 2 

1 4 . 2 M e t ¡t¡ k o m t m i j ' 5 3 t e g e n , 5 4 M a a r ik t r e e d in d e o n m i d d e l l i j k e b e t r e k 

k i n g t o t h e m / o is d e b e t r e k k i n g g e k o z e n w o r d e n e n k i e z e n , pass iv i 

t e i t e n a k r i v i t e i t i n e e n , 5 5 Z o a l s ' 5 6 d a n e e n a k t i v i t e i t v a n h e t h e l e w e z e n 

dung (volgde ers tgeborene Tochte r des Geistes), irdische Gesellin (was. Gefährt in) der Gnade, 
die sich in deinen Augen zu beschauen licht (volgde Deinen Kuhm will ich sagen, bis mich 
dein irdischer Tod deines Dienstes en tb indet ) Von deinen Bereichen habe ich eben Mal um Mal 
gesprochen, von dir selbst ist kaum (was. nur ist von ihr selbst) anders 7u reden als von einem, 
dessen Lob nur versteht wer es kennt ( tot h ier toe werd alles doorgestreept met po t lood) 
Die feurige Materie (verder helemaal de tekst zoals die nu s taat in paragraaf 36.3 met de 

daar aangegeven varianten) . . in der twigke i t nicht entscheidet 
Zur Гас, die meiner bedarf. Du sagen, das b e d e u t e t sie in d e r Ausschliesslichkeit erblicken, so 
dass nichts m e h r bes teht als u m des wclthafcen Du der Tat willen. Da dies geschieht, erfahre 
(was: weiss) ich sie nicht, kann sie neben nichts hal len (was weiss nichts von ihr), kann nichts 
von ihr aussagen Aber sie steht verborgen, mir gegenüber und gibt sich mir zu erkennen, als 
mein Du, nicht auf dass ich sie kenne auf dass ich ( to t hier toe niets doorgestreept , maar de 
rest werd doorgest reept me t po t lood) sie vollbringe Meint ihr, sie sei ' noch nicht ' d a 3 Mögt ihr 
zu guter Zeit so da, so gegenwartig sein wie sie, moge euch zu guter Zeit das heilige Grundwor t 
in solchem Lebensstrom der Lrwahlung entgegengerufen werden ' Freilich, ihr Leben ist nun in-
eins gegossen, ich kann sie verderben (was vernichten) , indem ich sie nicht verwirkliche, und 
sie zu einem Gift in meiner Seele werden lasse (was. mich mit ihr verderbe) Und freilich, indem 
ich sie verwirkliche, führe ich sie unabwendbar in die Welt des Es hinüber- (volgde Das ist die 
edle Schwermut unsres Loses) nun wird sie ein Ding unter Dingen, die vorerst Urfreie zwischen 
Ursachen und Wirkungen eingepresst, die vorerst Alleinzige messbar, vergleichbar, beurtei lbar . 
Das ist d ie e rhabene Schwermut unsres Loses'. 
1 4 1 In d e inhoud van hs heet paragraat 1 3 'Nichts und alles' 
142 Vergelijk 'Wir wissen es. aber nicht als ein hs , paradox ausgedruckt Wir wissen den ge
liebten Menschen und die Natur /u der wir in Beziehung s tehen, aber nicht als cm bs , das wir 
erfahren ' ( R a C . IV, 8 ) . 
Vergelijk ook 'Was erfahrt man also vom D u ' Man erfahrt nichts Ls ist keine Summe von Ki-
genschaften, es ist kein Objekt . Was weiss man also von d e m Du? Nur alles Das heisst also, 
nichts , nichts Einzelnes, nichts Objektivierbares, nur alles' (RaG, V, 6) . 
1 4 3 Paragraaf 14 heet in d e inhoud van hs 'Die Wesensakt ' De paragraaf begon in hs met 'Die 

Beispiele weisen 
1 4 4 'mir' was in hs ' uns ' 
M5 ' begegne t ' í s in h s ' t r i t t gegenüber ' . 
1 4 6 Buber aan Smi th . 'Sic sagen auf Seite 11 'Thou meets me of its own grace' - aber die Wen-
dung 'von Gnaden ' meint nicht (wo es sich von Got t handel t ) eine Gnade des mir Begegnenden, 
sondern die Gnade der Lebensführung übe rhaup t ' (MBA) 
1 4 7 'durch Suchen wird es n ich t ' is in hs 'es wird nicht durch Suchen ' 
1 4 e ' ich ' was in hs 'wir ' . 
1 4 9 'das G r u n d w o r t ' is in hs 'das Grundworr Ich-Du'. 
1 5 0 ' T a t ' i s in h s ' A k t ' 
1 5 1 'meines ' was in hs 'unsres ' 
152 'Wesenstat ' is in hs 'Wescnsakt ' 
is3 ' m i r ' w a s in h s ' u n s ' 
'54 'begegnet ' is in hs ' t r i t t . .gegenüber ' 
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als de opheffing van alle deelhandelingen en daarmee van alle - slechts in 

h u n grenskarakter g e g r o n d e 1 5 7 - handelingsgewaarwordingen, o p d e 

passiviteit 1 5 8 m o e t gaan lijken , S 9 

14.3 Het g r o n d w o o r d ik-jij kan slechts m e t het hele wezen gesproken wor

den. 0 De bijcenzameling en versmelting t o t het hele wezen kan n o o i t 

door mij, kan n o o i t zonder mij geschieden. Ik word aan hetyi/, ik wor

dend spreek ik }ij. 

14.4 Alle werkelijke leven is tegenkomst. 

Par. I S 1 1 " 

15.1 De betrekking r o t het yi/ is onmiddelli jk, tussen ik en jij s taat geen be-

grippehjkheid, geen voorweten en geen fantasie; en de herinnering 

zelf verandert, o m d a t ze uit de verbijzondering in de heelheid valt. 

Tussen ik en jij s taat geen bedoeling, geen begerigheid en geen vooruit

grijpen, en het hunkeren zelf verandert, o m d a t het uit d e d r o o m in d e 

verschijning valt. Alle middel is hindernis. Slechts waar alle middel is 

stukgevallen, geschiedt de t e g e n k o m s t . 1 6 2 

Par. 1 6 l e 3 

16.1 In het licht van de onmiddell i jkheid van de betrekking wordt al het 

middellijke onbelangrijk. Het is o o k onbelangrijk, of mijn jij het bet 

van andere ikken (Objekt van algemene e r v a r i n g ' ) " 4 reeds is of pas -

juist d o o r de uitwerking van mijn w e z e n s d a a d 1 6 5 - worden kan, w a n t de 

eigenli jke 1 6 6 grens, weliswaar een zwevende, heen en weer g a a n d e , 1 6 ' 

l o o p t noch tussen ervaring en niet-ervaring, noch tussen het gegevene 

en het niet-gegevene, noch tussen zijnswereld en waardenwereld, maar 

dwars door alle gebieden heen tussen ]η en het tussen tegenwoordig

heid en tegengeste ldheid. 1 6 " 

iss Vergelijk de poging in 'Daniel' te verhelderen 'dass Aktion und Passion Äusserungen eines 
einzigen Crundvorgangs sind' (M. Buber, Daniel, o.e., 145). 

1 Б 6 In de engelse vertaling van Smith door Buber gekorrigeerd 'just as any action . '(MBA). 
1 5 7 'nur in deren Grenzhaftigkeit gegründeter' was in hs 'uns von innen her bekannter' 
, 5 β 'der Passion' was in hs 'das Gepräge der P' 
1 5 9 'ahnlich werden' was in hs 'verschmelzen' en 'annehmen'. 
' 6 0 Vergelijk paragraaf 2 6 
161 In de inhoud van hs heet paragraaf 15 'Unmittelbarkeit' 
, 6 г Vergelijk. 'Unmittelbarkeit besteht zwischen Menschen, wenn zwischen ihnen die Schleier 
einer von Zwecksucht eingegebenen Begrifflichkcit, die den Einzelnen nicht als Person, sondern 
als Gattungsmitglied, als Staatsburger, als Klassenangchorigen erscheinen lissen,hinweggezogen 
sind und sie zueinander als Einzige und Alltragende kommen' (M. Buber, Worte an die Zeit I, 
o c . 8). 
Vergelijk ook· 'Mittelbarer unter Mittelbaren, durchbrich deine Schalen, durchbrich noch die 
der anderen, werde unmittelbar, rühre Mensch die Menschen an' 
Uralter Wust und Mulm ist zwischen Mensch und Mensch gehäuft . . der Mulmhaufc ist zwi
schen ihnen Räumt ihn hinweg, du und du und du' Stellet Unmittelbarkeit, aus dem Sinn for
mende, ehrfurchtige, keusche Unmittelbarkeit zwischen den Menschen her· ' (M. Buber, Was ist 
zu tun ' a.c ). 

, 6 3 Paragraaf 16 heet in de inhoud van hs 'Die Grenze' 
, 6 4 Toespeling op Kant 
íes 'Wesenstat' is in hs 'Wescnsakt'. 
166 'eigentliche' was in hs 'wesentl iche' 
167 'freilich eine schwebende, schwingende' ontbreekt in hs. 
166 'zwischen Gegenwart und Gegenstand' staat in hs tussen haakjes. 
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Par. 17 ' β 9 

17 1 Tegenwoordigheid, met de puntachtige die slechts de op een gegeven 
moment in het denken vastgezette afsluiting van de 'afgelopen' tijd, de 
schijn van de vastgehouden afloop, aanduidt, maar de werkelijke en ver
vulde, is er slechts inzoverer tegenwoordigzijn, tegenkomst, betrekking 
is Slechts doordat het ;i; tegenwoordig wordt, ontstaat tegenwoordig
heid ^ 0 

17 2 Met ik van het grondwoord ïk het, het ik dus waar niet een ¡η in levende 
lijve tegenover staat, maar dat door een veelheid van Ί n h o u d e n ' , 7 , om
geven is, ' 7 2 heeft slechts verleden, geen tegenwoordigheid, anders ge
zegd inzover de mens zich tevreden stelt met de dingen die hij ervaart 
en gebruikt, leeft hij in het verleden, en zijn ogenblik is zonder presen
tie H i j 1 7 3 heeft niets dan tegengcsteldheden Maar tegengesteldheden 
bestaan in het geweest zijn 1 7 4 

17 3 Tegenwoordigheid is met het vluchtige en voorbijghjdendc, maar het te 
genwordige en tegenblijvende 1 7 5 Tegengesteld h e id is met de duur, 
maar de vastgesteldheid,176 het ophouden, het afbreken, het verstijven, 
de afstekendheid, de betrekkingloosheid, de presentieloosheid 1 7 7 

17 4 Wezenheden worden in de tegenwoordigheid geleefd, tegenstelbaarhe-
den in het verleden , 7 e 

Par. I S ' 7 9 

18 1 Deze wezenlijke , e o tweevoudigheid " " wordt ook met overwonnen 
door beroep ι β 2 te doen op een 'ideeënwereld' als een derde die boven 
de tegenstelling staat ' ^ Want ik spreek over mets anders dan over de 
werkelijke mens, over jou en mij,184 over ons leven en onze wereld, met 

1 6 9 Paragraaf 17 heet in de inhoud van hs 'Gegenwart und Gegenstand' 
1 7 0 Vergelijk 'Dadurch dass uns etwas entgegentritt, dass es unser Gegenüber, unser aus 
schlicsshches Gegenüber wird, dadurch dass uns etwas gegenwärtig wird, entsteht Gegenwart, 
und nur kraft dessen gibt es Gegenwart' (RaG, V, 6) 
1 7 ' Op de achtergrond staat de moderne psychologie sinds Destartes en met name waarschijn 

li|k de psychologie van Wundt 
'72 'von umstanden ist' is m hs 'umsteht' 
1 , 3 Vanaf hier tot het einde van paragraaf 17 staat alles tussen twee haken met potlood 
174 Vergelijk 'Gegenstand gibt es nur in der Vergangenheit Vergangenheit ist Gegenstand' 

(KaG, V , 8 ) 
1 7 5 ü e woordspeling 'Gegenwart ist das Gegenwartende und Gegenwahrende wordt be 

waard door 'Tegenwoordigheid is het tegenwordige en tegenblijvende' 
1 7 6 'Gegenstand ist Stillstand' is een woordspeling die bewaard wil zijn in 'Tegengesteld 

beid is vastgesteldheid' 
1 7 7 Vergelijk 'Das Wort Gegenwart (bezeichnet) in Wahrheit das Dauernde, das was hin
überfuhrt, das was in Wahrheit wartet, was dauernd mir gegenübersteht was ewig ist Das Wort 
Gegenstand, das Innehalten, das Abbrechen, das Verfestigen, Verdichten, Verstromen zu etwas 
(RaG, V, 8) 

we Vergelijk 'Wesenheiten werden m der Gegenwart gelebt Gegenständlichkeiten in der Ver 
gangenhcit (KaG, V 8) 

1 7 9 Paragraaf 18 heet in de inhoud van hs 'Die Ideen' 
1 8 0 'wesenhaft' wordt in 1958 'grundhaft' 
1 9 1 Volgde in hs 'der menschlichen Welt' 
1 8 2 'die Berufung' was in hs 'eine Berufung' 
івэ Vergelijk 'Nur freilich hat die Philosophie sich bemuht über dieser btwas-Welt, über die 
ser ts-Welt der Erfahrung eine andere Welt aufzubauen, die Welt der Idee, die Welt der Werte' 
(RaG, V, 2) , die Buber verderop een 'philosophischen Ueberbau' noemt (ibidem) 
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over een tk op zich en met over een zijn op zich Voor de werkelijke 
mens echter loopt de eigenlijke grens ook dwars door de wereld van de 
ideeën. 

18 2 Weliswaar heeft menigeen die zich er in de wereld van de dingen tevre
den mee stelt deze te ervaren en te gebruiken, er voor zichzelf een idee-
en-aanbouw of -bovenbouw opgezet, waarin hij bij een vlaag , e 5 van 
waardeloosheid een toevlucht vindt en tot rust komt l e s Mij legt het 
kleed van het kwalijke alledaagse leven af op de drempel, hult zich in 
smetteloos linnen en laaft zich aan de aanblik van het oer-zijnde of het 
moetende-zijn, waaraan zijn leven geen deel heeft. Ook al zal het 
hem , 8 7 goed doen he t , β β te verkondigen 

18 3 Maar de bet-mensen die iemand fantaseert, postuleert en propageert, 

hebben met de mensen in levende lijve l e 9 waartegen een mens waar

achtig ¡г] 1 9 0 spreekt, mets gemeen De edelste fiktie is een fetisj,191 de 

verhevenstc fiktieve zienswijze is een zonde 1 9 2 De ideeën tronen even
min m boven onze hoofden als dat ze er in huizen, ze verkeren onder 
ons en treden op ons toe, beklagenswaardig wie het grondwoord 1 9 4 

ongesproken laat, maar erbarmelijk wie hen in plaats daarvan met een 
begrip of , 9 5 een leuze aanspreekt, als was het hun naam' 

Par. 19 1 9 6 

19 1 Dat de onmiddellijke betrekking een werken aan het tegenover 1 9 7 

insluit,198 is bij een van de drie 1 9 9 voorbeelden duidelijk de wezens
daad 2 0 0 van de kunst 2 0 1 bepaalt het gebeuren waarin de gestalte tot 

, e < 'dir und mir' is in hs 'mir und dir' 
, β 5 'Anwandlung is in hs'Anhauch' 
івб Vergelijk paragraaf 43 
'β? 'Auch mag ihm' is in hs 'Auch mag es ihm' 
les Volgde m hs 'von Kanzeln und Tribune' 
'89 Volgt in hs 'einer,' 
'90 Voigt in hs ', das Du der Liebe' (ipv '1 lebe' stond eerder 'Beziehung'). 
1 9 1 Fetisj is een levenloos voorwerp van verering 
'92 Deze zin ontbreekt in hs In plaats van deze zin staat in hs een warrige passage 'Die Es-
Na tur, die einer im Kopfe und im Munde fuhrt, hat mit der leibhaften Du Natur, der, zu der ein 
Mensch wahrhaft Du, das Du der Anschauung spricht, nichts gemein Ideen leben in der Gegen
wart solcher menschlichen Wesensakte oder sie erharren in einem weltfernen Tiefschlaf (denn es 
ist ein Ungeheures, eine Idee als Du zu erfassen'), und wandten sie etwa dazwischen wie hohe 
Schatten über der Nicdrung einher, so mochte man meinen, dass es sie wie Schmahworte trifft, 
wenn statt des ersehnten Du ihr Name im Parolenklang zu ihnen dringt Ideen leben in der Ge
genwart solcher Wesensakte oder sie leben nicht (deze zin werd doorgestreept) Diese sind ge
waltige Wirklichkeiten, jene, die ihre Namen usurpieren (was missbrauchen),jämmerliche Schat
ten bs kann geschehen, dass einem die hreiheit zum Gegenüber (was Du) wird, welches 
Schicksal' (daarvóór stond ungeheures) Wer sie aber auf das Postament (daarvóór stond idea
listische oder aktivistische) stellt, erniedrigt sie (volgde und sich) Was nicht in der Gegenwart 
(daarboven jetzt und hier) gelebt oder zu leben versucht wird, ist nicht lebendig (de laatste zin 
werd doorgestreept)' 
, э з 'ebensowenig' was in hs 'nicht' 
1 9* 'Grundwort' is in hs 'Duwort' 
1 9 5 In hs wordt herhaald 'mit' 

' 9б In de inhoud van hs heet paragraaf 19 'Das Wirken' In hs stond boven de paragraaf de ti
tel 'Die Wesensakte liebe. Anschauung, Schöpfung, hntsebetdung' 

197 Gegenüber' is in hs 'Du' 
1 9 8 'einschliessc'was in hs'bedeutet' 
1 9 9 'einem der drei' was in hs 'zweien der vier' 
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werk wordt 2 0 2 Het tegenover 202 komt tot vervulling door de tegen-
komst, het treedt daardoor in de wereld van de dingen binnen om on
eindig door te werken, om oneindig bet maar ook oneindig weer ¡t/ te 
worden, gelukkig makend 20* en aanvurend Het 'belichaamt zich' 7ijn 
lichaam 2 0 5 stapt uit de vloed van de ruimte- en tijdlo/e tegenwoordig
heid op de oever van de bestendigheid 

19.2 Niet zo duidelijk is de betekenis van het werken bij de betrekking tot 
het mensen-/!; De wezensakt 206 die hier de onmiddellijkheid vestigt, 
wordt gewoonlijk gevoelsmatig verstaan en daardoor 207 miskend. Ge
voelens begeleiden het metafysische en metapsychische feit van de lief
de, maar ze zijn met de beslissende faktor, en de gevoelens die het be
geleiden kunnen van zeer verschillende aard zijn Het gevoel van Je
zus 2oe ten opzichte van de bezetene 2°9 is een ander gevoel dan het ge
voel ten opzichte van de lievelingsleerling ^ 0 maar de liefde is één Ge
voelens 'heeft' men, de liefde geschiedt Gevoelens wonen in de mens, 
maar de mens woont in zijn liefde Dat is geen metafoor, maar de 2 n 

werkelijkheid de liefde kleeft 212 met aan het ik, zodat ze het ;i/ 
slechts tot 'inhoud', tot regengesteldheid zou hebben,"3 ze 2i* is /м< 
sen ik en jt/ 2 1 S Wie dit met weet, met zijn wezen weet, kent de liefde 
niet, ofschoon hij die gevoelens die hij beleeft, ervaart, geniet en uit, 
aan haar mag toeschrijven Liefde is 2 ' 6 een wereldverklcefd werken 
Wie in haar staat, 2 1 7 in haar schouwt, voor hem maken mensen 2 , a 

zich los uit hun verwikkeldheid m de bedrijvigheid, goeden en kwaden, 
verstandigen en dwazen, mooien en lehjken, de een na de ander wordt 

2 0 0 'Wesenstat' is in hs 'Wesensakt' 
2 0 1 'der Kunst' was in hs 'unserer Schöpfung und unserer bntscheidung' 

In hs volgde 'den, in dem die lat sich vollzieht' 
'Gegenüber' is in hs 'Du' 

20< 'begluckend' was in hs 'beseehgend' 
2 0 5 Volgde in hs 'zieht den Korper an durch den er hinfort immer wieder in seiner Wahrheit 

erschaut werden kann, erhalt zur unmessbaren Dauer' 
2 0 6 Volgde in hs 'der Liebe' 
207 Voigt ¡n hs 'in seinem Grundwesen' 
2 0 8 'Jesu' ontbreekt in hs 

In hs staan nog twee mogelijkheden 'Aussalzigen' en 'Besessenen' Vergelijk Lukas 4 33-
34 
De evangelist Johannes, zie Joh 13 23 

21 ' 'die'is in hs'leibhafte' 
2 , 2 De woordspeling lussen 'die Liebe haftet dem Ich nicht an' en 'Liebe ist cm welthaftes 
Wirken' wil bewaard zijn door 'De liefde kleeft met aan het ik' en 'liefde is een wereldverkleefd 
werken' 
21 э Vergelijk 'buhlen ist auch nur eine Art von Krfahrung, wo wir immerhin ein bs ha 

ben (Ls ist) ein bestimmter Inhalt den wir auf diese Weise erfahren' (KaC, IV, 5) 
2 1 4 'sie' is in hs 'sondern sie' 
215 Vergelijk 'Ls ist die Liebe cm Wesen, das in einem Reiche lebt, grosser als das Reich des 
Einzelnen, und aus einem Wissen redet, tiefer als das Wissen des binzclnen Sic ist in Wahrheit 
zwischen den Kreaturen, das heisst sie ist Gott' (M Buber, Die Legende des Baalschem, hrank-
furtaM, 1908,41) 
Vergelijk ook Alles dies ist nicht psychologisch zu fassen, nicht als etwas, was >m Menschen 
vorgeht, sondern was zwischen dem Menschen und einem Seienden geschieht' (FUG, VI, 2) 
2 . 6 Volgde in hs 'ein Wirkendes, weder körperhaft noch seelenhaft' 
2 . 7 Volgde in hs 'wer die Menschen' 
2 1 8 'Menschen' was in hs 'die Menschen, Mensch vom Mensch' 

202 

203 

209 

2 1 0 
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voor hem werkelijk en tot jt¡, dat is losgemaakt, naar buiten getreden, 
enig en tegenover wezend,219 uitsluitendheid ontstaat wonderlijk ge
noeg keer op keer - en ¿o kan hij werken, kan hij helpen,2?0 genezen, 
opvoeden, verheffen, verlossen Liefde is verantwoording van een ik te
genover een )ij hierin bestaat een gelijkheid die in geen enkel gevoel be
staan kan de gelijkheid van allen die liefhebben, van de kleinste tot " 
de grootste en van de zalig geborgene wiens leven m dat van een geliefde 
mens besloten is, tot de levenslang 222 aan het kruis van de wereld ge
slagene die het geweldige vermag en waagt de mensen lief te heb-
ben."3 

19.3 In het geheim blijve de betekenis van het werken in het derde l7t voor
beeld, dat van de kreatuur en zijn aanschouwing 725 Geloof in de een
voudige magie van het leven, in de dienst in het al,226 en het zal je dui
delijk worden wat dat wachten, uitzien, 'reikhalzen' van de krea
tuur 22? bedoelt leder woord zou vervalsend werken, maar zie, de we
zens leven rondom je heen, en op welk je ook toe gaat,228 je komt 
steeds tot het Wezen 

Par. 20 " 9 

20 1 Betrekking is tegenmnigheid Mijn JIJ werkt aan mij, zoals ik aan hem 
werk Onze leerlingen 2 Э 0 vormen ons, onze werken 2 3 ' bouwen ons 
op De 'boze' wordt openbarend, wanneer men hem met het heilige 
grondwoord aanraakt 2 3 2 Hoe worden WIJ door kinderen, hoe door 
dieren opgevoed'233 Ondoorgrondelijk inbegrepen leven we in de 
stromende al-tegeninmgheid 

2 1 * In hs is nog met gekozen tussen 'seiend' en 'wesend' 
2 2 0 J Moran vermoedt sterke invloed van het Taoïsme 'In his essay on Taoism, Buber notes 
that the best way lo help another is to assist him to attain true freedom so that he might fulfill 
his unique way' (J Moran, Martin Buber and Taoism, in Judaism, 21 (1972) 102) 
2 2 1 'bis' ontbreekt in hs 
2 2 2 'lebenslang' is in hs 'furchtbar Preisgegebenen' 
2 2 3 Waarschijnlijk doelt Buber in eerste instantie op Jesus en vetvolgeijs op allen die een derge 

lijk leven leiden 
2 2 4 'dritten' was in hs vierten' 
2 2 5 Volgde in hs Wem es sich ereignete, bedarf der Deutung nicht, die andern wurde sie be

fremden oder als Gleichnis anmuten, und das soll sie nicht' 
2 2 6 Vergelijk 'Das fordernde und formende Wirken des Menschen an der Erde und ihren 
Schätzen, ist Dienst an Gottes bigentum Dieser ihr Sinn und diese ihre Weihe bleiben ihr nur 
dann gewahrt, wenn der Mensch sie, wie allen wahren Gottendienst, nicht mit erweichen Funk
tionen seines 1 eibes allein, sondern mit seinem Wesen und Wesenswillen tut' (M Buber, Worte 
an die Zeit I, о с , 6 ) 
г2/ 'Halsrecken der Kreatur' wordt in 1958 'Kopfvorstrecken der Kreatur' Op de achtergrond 
staat Romeinen 8 19 'Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping o p het openbaar 
worden van de kinderen van God' 
228 'auf welches du zugehst' was in hs 'welchem du entgegengehst' 
2?9 Paragraaf 2 0 heet in de inhoud van hs 'Gegenseitigkeit' 
230 'Schuler is in hs 'Werke' 
231 'Werke' is in hs 'Taten' 
232 Vergelijk Lukas 4 33-34 
233 Voigt in hs 'und von den Sternen lernen wir noch Grosseres als aus ihnen' 
Vergelijk een vernieuwde opvoeding bezint zich auf das Geheimnis, wie einen der Sternenhim
mel, der Wald und alles Unwillkürliche in unfassbaren Momenten erzieht' (M Buber, Die Aufga 
be, in Das Werdende Zeitalter, 1 (1922) 34) 
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Par. 21 235 

21 1 - JIJ spreekt van de liefde, als WÍS ze de enige betrekking tussen men
sen, maar is het gerechtvaardigd 23е haar al was het maar als voorbeeld 
te kiezen, aangezien er toch 2 3 7 de haat bestaat' 

2 1 2 - Zolang de liefde 'blind' is,2 3 e dat wil zeggen zolang ze met een 
heel }3a wezen ziet, 2 4 0 staat ze nog niet waarachtig onder het grond
woord van de betrekking De haat blijft naar zijn natuur ^ ' blind, 
slechts een deel van een wezen kan hem haten Wie een heel wezen ziet 
en het moet afwijzen, is niet meer m het rijk van de haat, maar in dat 
van de aan het menszijn vastzittende beperking ^ 2 van het kunnen JIJ 
zeggen Dat het de mens overkomt tot zijn menselijk tegenover het 
grondwoord dat steeds een beaming van het aangesproken 2 " we/en 
insluit, niet te kunnen spreken, ofwel de ander, ofwel zichzelf te moe
ten afwijzen dat is de beperktheid 2AA waaraan het in betrekking tre
den 2 4 5 zijn relativiteit onderkent en die eerst met deze wordt opgehe
ven 

21 3 Doch de onmiddellijk hatende is de 2 4 6 betrekking meer nabij dan de 
liefde- en haatloze 

Par. 22 2 4 7 

22 1 Dit is echter de verheven melancholie van onze lotsbeschikking, dat 
ieder JIJ in onze wereld tot het moet worden. 2 4 β Hoe uitsluitend tegen
woordig het in de onmiddellijke betrekking ook was /odra ze uitge
werkt is of van middel is doortrokken, wordt het tot tegengesteldheid 
onder tegengesteldhedcn, tot de voornaamste misschien, niettemin tot 
een ervan, geplaatst binnen maat en grens In het werk 2 4 9 betekent ver
werkelijking in de ene zin ontwerkelijking in de andere zin 2 5 0 l'chte 2 5 1 

aanschouwing is kort toegemeten, het wezen uit de natuur dat zich nog 

2 3 4 Deze zin ontbreekt in hs Dit soort woorden samengesteld met 'il' (al-tegeninnigheid, al-
betrekkmg, al wezen) verraadt een lichte voorliefde voor de Zohar 'Überall finden wir dieselbe 
Vorliebe fur Bildungen wie All Tiefe All Vollendung, All-Verbundenheit All-Gestalt, All-
Grund, All-Geheimnis und dergleichen, in denen dem Substantiv das Wort de kola, 'des Alls', 
zugefügt wird (G Scholem, Die Judische Mystik in ihren Hauptstromungen, Frankfurt a/M 
1 9 5 7 , 1 8 2 ) 
2 3 5 Paragraaf 21 komt in hs niet voor maar staat op een los papiertje dat zich in hs bevindt 

In de inhoud van hs komt deze paragraaf vóór paragraaf 20 en heet daar '1 lebe und Hass' 
2 3 6 'aber darfst du gerechicrweise wählen' is in hs 'und kannst du gerechterweise 

wählen' 
2 3 7 Voigt in hs 'auch' 
2 3 e Volgde in hs 'wie es der Hass nicht anders kann' 
2 3 9 'ganzei' is in h\ niet onderstreept 
2 4 0 Volgde in hs 'an einem ganzen Wesen ihr Du hat' 
2 4 1 'Natur' is in hs 'Wesen' 
2 4 2 'der menschhaften binschrankung' is in hs 'der Tragödie als der menschimmanenten bin 

schrankung' 
2 4 3 'angesprochenen' was in hs 'andern' 
2 4 4 'Schranke was m hs'Grenze' 
2 4 5 Volgde in hs 'zu geeinzeltem' 
2 4 6 'der' was in hs 'auf dem Weg zur' 
2 4 7 Paragraaf 22 heet in de inhoud van hs 'Das bswerden' 
2 4 8 Vergelijk 'Alles, was uns als ein Du gegenubertntt, kann, muss sogar zu einem Es werden' 

( R J G , V, 6) 
2 4 9 Voigt in hs 'und Tat' 
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maar pas m het geheim van de wisselwerking aan mij ontsloten heeft, is 
nu weer te beschrijven, te ontleden, m te delen geworden, het snij 
punt 252 van velerlei wetskringen bn de liefde ¿elf kan niet in de on 
middellijke betrekking volharden, ze duurt, maar 253 m de wisseling 
van aktuahteit en latentie 254 De mens die zoeven nog enig en zonder 
hoedanigheden, niet voorhanden, slechts tegenwoordig,255 niet te erva
ren, slechts te vervullen 256 was, is nu weer een bi] of een zi], een som 
van eigenschappen, een kwantum met een vorm geworden Nu kan ik 
uit hem weer de kleur van zijn haren, die 257 van zijn woord, die 2 s e 

van zijn goedheid halen, maar zolang ik het kan, is hij mijn/i/ met meer 
en nog niet weer 2S9 

22 2 Ieder ]i¡ in de wereld is naar zijn wezen gedoemd 260 ding te worden of 
in ieder geval steeds weer in de dmgclijkheid binnen te gaan 2 Θ 1 In de 
zich tegenstellende spraak zou men kunnen zeggen ieder ding in de we
reld 2 6 2 kan, ofwel voor ofwel na zijn dingwording, aan een ik als zijn 
jt] verschijnen Maar de zich tegenstellende spraak vangt maar een 
glimp op van het werkelijke leven 

22 3 Het het is de eeuwige kokon, het ]i] de eeuwige 2 6 3 vlinder 2 6 4 Met dit 
verschil dat het niet altijd toestanden zijn die elkaar in zuivere vorm af
lossen, maar vaak een in diep tweevoud verward ineengestrengeld ge
beuren is 

250 Vergelijk 'Das Werk des Kunstlers tritt durch eben seine Verwirklichung, eben dadurch, 
dass er es schafft, das heisst, dass er es aus einer Gegenwart zu einer gegenstandlichen Wirklich 
keit macht, eben dadurch tritt es in die Wirklichkeit der Dinge ein, wird es zu einem Ding unter 
Dingen'(RaG, V, 7) 
2 5 1 'hchte is in hs 'Reine' 
2 5 2 'Schnittpunkt' was in hs 'Schnittflache' 
2 5 3 Volgde m hs 'wie alles' 
2 5 4 'der Aktualität und Latenz' was m hs 'der Atemholung (daaronder doorgestreept 'wie des 

Aus und bin-atmens ) des Schlafens und Wachens' 
2 5 5 Volgde in hs 'ausschliesslich gegenwartig' 
2 5 6 'erfüllbar' wordt m 1958 'beruhrbar' Blijkbaar is Buber later het subtiele proces ontgaan 
dat hij m 1923 nog zag een mij tegenkomende wordt door mij opgenomen in de uitsluitend
heid van het kontakt en wordt daardoor mij-tegenover en mij tegenwoordig Daarna begint het 
proces waarin het mij tegenwoordige-tegenover mij xxch vervult tol JIJ met Bubers eigen woor
den totdat 'het tegenover tot de volle werkelijkheid van het JIJ is opengcbloeid' (56 1, zie ook 
27 5) Slechts in de allereerste fase van het kontakt is er sprake van 'Berührung' door het tegen
komende, in de laatste fase is er de 'Erfüllung' van het JIJ In de passage van 22 1 stelt Buber 
o ι duidelijk het perspektief van de ervaring (het Es) tegenover het percpektief van de ontmoe 
ting de 'Erfüllbarkeit' tot het Du 
2 5 7 In hs wordt T a i b e ' herhaald 
2 5 8 In hs wordt 'harbe' herhaald 
259 Vergelijk 'Jener geliebte Mensch, der fur uns in der Du Beziehung nicht eine Summe von 
bigenschaften war der nicht so und so beschaffen war, sondern durchaus einzig und unbeschaf 
fen, nur gegenwartig,ausschliesslich gegenwärtig, nicht wissbar, sondern nur lebbar, nur verwirk 
lichbar, eben dieser Mensch tritt notwendig kraft der Begrenztheit all des Du in die hs Welt 
über Er wird zu einem Er oder einer Sie, von dem man allerdings allerlei wissen, allerlei Be 
schaffenheit kennen, allerlei Eigenschaft aussagen kann und muss (RaG, V, 7) 
2 6 0 'verhangt' was in hs 'geboten' en 'befohlen' 
261 Volgde in hs 'oder gegenstandlich ausgedru(ckt)' 
262 Voigt m hs tussen haakjes (Innendinge wie Aussendinge)' 
2 6 3 In 1958 valt 'ewige' voor 'Puppe' en '1 alter' weg Wellicht heeft Buber deze verandering 
aangebracht, omdat hij de term 'ewig' wilde reserveren voor de verhouding tussen de geschapen 
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Par. 23 2 6 S 

23.1 In het begin is de betrekking 2 6 β 

23.2 Men beschouwc de spraak van de ' p r i m i t i e v e ' 2 6 7 volken d.w.?. van die 

volken die arm zijn gebleven aan tegengesteldheden en wier leven is op

gebouwd uit een kleine kring van akten die sterk zijn aan tegenwoordig

heid. De celkernen 2 6 8 van deze spraak, z i n s w o o r d e n , 2 6 9 voorgramma-

tikale oervormen uit welker uit elkaar springen de veelvoudigheid van 

de w o o r d s o o r t e n onts taa t , duiden 2 7 0 meestal het geheel van een be

trekking aan. Wij zeggen· 'Ver weg', de Zoeloe zegt daarvoor een zins

woord, dat b e t e k e n t . 'Daar waar iemand u i t r o e p t : 'O moeder , ik ben 

ver loren", en de Vuurlander overvleugelt onze analytische wijsheid m e t 

een ¿evenlettergrepig zinswoord, waarvan de precíese betekenis is· 'Men 

kijkt " ' elkaar aan, ieder verwachtend da t de ander zich bereid ver

klaart te doen wa t beiden wensen, maar niet kunnen d o e n ' . 2 7 2 In dit 

geheel zijn de personen, de substantivische 2 7 3 en p r o n o m i n a l e , 2 7 4 

werkelijkheid en het eeuwige /η Het tweevoud ik JIJ en ik-bet is wel geworteld in het eeuwige 
tweevoud van het Wooru (лс par 54 5), maar zelf is het van dit tweevoud eén van de mogelijke 
gestalten tn de ttjd (zie par. 25 3) 
264 Volgde in hs 'Uas l.s ist der Schlaf, das Du das Erwachen'. En daaronder stond 'Das Es ist 
die ewige Grabkammer, das Du die ewige Auferstehung'. 
2 6 5 Paragraaf 23 heel in de inhoud van hs 'Das Ursprungliche'. 
2 6 6 Zinspeling op 'In het begin schiep Cod hemel en aarde' (Gen. 1 1 ) en 'In het begin was het 
Woord'(Joh 1.1) 
Vergelijk 'Ich habe in dem Abschnitt meines Buch 'Ich und Du', der mit jenem Satz beginnt 
(nl. 'Im Anfang ist die Beziehung'), vom 'Anfang' in einem ganz bestimmten phylogenetischen 
Sinn gesprochen ich habe darauf hingewiesen, wie der sprachlichen Bezeichnung einzelner, von
einander gesonderter Wesen sogenannte Holophrasen, Satzworte, vorausgehen, in denen sich Be
ziehungen zwischen Wesen ausdrucken naturlich höchst primitive Beziehungen, nicht solche 
zwischen einem als solches gewussten Ich und einem als solches gewussren Du - und durch deren 
Zerlegung erst die Wesensbezeichnungen hervorgetreten sind Ich habe darauf hingewiesen, dass 
die Vorstellung einer Beziehung zwischen Mensch und Mond der Vorstellung des fur sich be
stehenden Mondes vorausgegangen ist usw. Solche Urbcziehungen habe ich als Vorstadien unse
rer [ch-Du-Bcziehungen dargcscellt, die erst aus der Auseinanderlcgung der 'vitalen Urworte' 
entstehen konnten Diese Auffassung scheint mit nicht widerlegt worden zu sein 
Heute erscheint mir übrigens jene Verwendung des Ausdrucks 'Im Anfang' nicht exakt genug, 
sie ist zu assoziationsreich Damals habe ich, was ich schrieb, in einer unwiderstehlichen Be
geisterung geschrieben. Und was solche Begeisterung einem eingab, darf man nicht mehr andern, 
auch nicht um der Exaktheit willen Denn man kann nur ermessen, was man gewänne, nicht 
aber, was verlorenginge' (M Buber, Antwort, а с , 6Ü4). 
2 6 7 'Primitief' is een gangbare term in de volkerenkunde die eind vorige eeuw opgang maakte 
Buber wil zich niet op bepaalde interpretaties vastleggen, maar doet een poging de term positief 
te definieren vanuit het Ich-und-Du-pnnciep Bij deze en volgende aantekeningen in deze para
graaf steunen wij op mondelinge mededelingen van wijlen Prof J. Wils. 
26β 'Zellkerne' was in hs '/cllenkerne'. 
269 Buber bedoelt hiermee de zg holofrasen. Dit zijn pregrammatikale oervormen uit die fase 
van de oersyntaxis waarbij de distinktie tussen woord en zin en tussen substantief en werk
woord nog niet geldt. 
2 ' 0 'bezeichnen' was in hs 'sagen'. 
2 , 1 'blickt' was in hs 'schaut' 
2 7 2 Omdat het bij holofrasen eerder gaat om gevoclsstemmingcn en met, zoals in de twee cita
ten van de Zoeloe en de Vuurlander, om een lokaal adverbium, spreekt Prof Wils zijn twijfel uit 
of de citaten door Buber wel zorgvuldig zijn gekozen In ieder geval konden de citaten nergens 
worden geïdentificeerd 
2 7 3 Bv. man, vrouw, mens, kind enz 
24 Bv ik, jij, hij, ZIJ, WIJ, enz 
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nog als in relief, zonder afgeronde 2 7 S zelfstandigheid, ingebed Het 

komt niet aan op deze produkten van uit elkaar leggen en overleg, het 

komt aan op de ware oorspronkelijke eenheid, de geleefde betrek-

king ' 7 6 

23 3 WIJ groeten die ons tegenkomt, doordat WIJ hem alle goeds toewensen 
of htm van onze genegenheid verzekeren of hem bij God aanbevelen, 
maar hoe middellijk zijn deze afgesleten formules (wat vermoedt men 
nog in 'Heil1' van de oorspronkelijke machtsverlemng') in vergelijking 
met de eeuwig jonge, lijfelijke betrekkingsgroet van de kaffers 'Ik zie 
je1' of van diens Amerikaanse variant, het lachwekkende en sublieme 
'Ruik mij'.277 

23 4 Men mag vermoeden dat de aanduidingen 2 7 B en begrippen, maar 2 7 e 

ook de voorstellingen van personen en dingen 2 β 0 zich losgemaakt heb
ben uit de voorstellingen van betrekkingsgebeurtenissen en betrekkings
toestanden 2 8 1 De elementaire, geestwekkende indrukken en ontroerin
gen van de 'natuurmens'2'2 zijn 2 β 3 die welke afkomstig zijn uit de 
betrekkingsgebeurtenissen, het beleven van een tegenover, en de betrek 
kmgstoestanden, het leven met een tegenover Over de maan die hij ie
dere nacht ziet, maakt hij zich niet ongerust,2β< tot deze in de slaap of 
in het waken lijfelijk op hem toe, hem nabij komt, hem met gebaren be
tovert of hem met aanrakingen iets aangenaams of iets fijns aandoet ï e s 

Daarvan bewaart 2 β β hij met bijvoorbeeld de optische voorstelling 2 β 7 

van de rondtrekkende lichtschijf en ook niet die van een op de een of 
andere manier daarbij horend 2 β β demonisch wezen, maar allereerst 2 

slechts htt motorische, het lichaam doorstromende ontroeringsbeeld 2 

2 7 5 'gerundete' was in hs 'vollkommene' 
2 7 6 Vanuit taalkundig oogpunt beschouwd is het ik-en jij een polaire struktuur die we aan de 
wortel van de taal terugvinden Redenen hiervoor zijn in veel talen ontbreekt de derde persoon, 
ik en jij zijn morfologisch op elkaar afgestemd (Meinhof en Trombetti) in verschillende talen 
wordt het meervoud gevormd vanuit i* en;i;, ik enjtj drukt in de taal een elementair rollenspel 
uit 
2 7 7 Volgde in hs 'Auf einer neuguineischen Insel lebt (was 'gibt es') eine Sprache, in der eine 
verschollene Wortgattung, eine Konjugationsform, die in je einem' 
Dit zijn gewone begroetingsformules die bekend geworden zijn door D Westermann, Gramma
tik der bwe Sprache, Berlin, 1907 
2 7 8 'Bezeichnungen wordt in 1958 Beziehungen' Ol is dit een drukfout 'Aanduidingen' 
staat duidelijk synoniem met 'begrippen en 'voorstellingen' 'Betrekkingen lijkt ons in de kon 
tekst onbegrijpelijk 
2 7 9 Volgde in hs'wohl' 
2 8 0 Volgde in hs 'aus der Auflösung' 
281 Volgde in hs 'Die ursprüngliche hinheii, wenn wir uns noch weiter zuruckzutasten suchen' 
282 'Naturmenschen' Staat in hs niet tussen aanhalingstekens 
283 'sein was in hs 'scheinen 
284 'Gedanken' staat in hs tussen aanhalingstekens om een dubbelzinnigheid te brengen in de 

uitdrukking sich Gedanken machen über' 
285 'mit Gebärden bezaubert oder ihm mit Beruhrungen etwas antut' was in hs 'anfasst oder 

mit erstaunlichen Gebärden bedrangt' 
286 'Davon behalt' was in hs 'Da bekommt' 
287 'Vorstellung' was in hs 'Bild des Planeten' 
288 'zugehörigen' is in hs 'verbundenen' 
289 Buber aan Smith "zunächst' ist zeitlich gemeint' (MBA) 
290 Buber aan Smith 'Unterstrichen ist das Wort im Deutschen, weil man sonst von hrregungs 

bildern nicht weiss' (MBA) 
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van die maanwerkmg, waaruit 2 9 ' ¿ich het persoonsbeeld 2 9 г van de 
werkende maan pas geleidelijk losmaakt nu namelijk pas begint de her
innering van het iedere nacht opgenomene 2 9 3 en ongewctene te ont
branden tot het voorstellen 2 9 4 van de dader 2 9 5 en de drager van die 
werking en het ¿ich tegen stellen ervan, het by- of zi/-worden van een 
oorspronkelijk onervaarbaar maar gewoon ondergaan )η, mogelijk te 
worden 

23 5 Uit dit aanvankelijke 2 9 6 en lang doorwerkende betrekkingskarakter van 

alle we/enli|ke verschijning wordt ook een door het tegenwoordige on
derzoek veel beschouwd en besproken, maar nog niet voldoende begre
pen geestelijk element van het primitieve leven begrijpelijker die ge
heimzinnige 2 9 7 macht 2 9 e waarvan het begrip in velerlei variaties in 
het geloofsgoed of de wetenschap (beide 7ijn hier nog eén) van vele 299 

natuurvolken is aangetroffen, ni mana of orenda,300 vanwaaruit 
een weg tot aan het brahmán 301 in /ijn oerbetekenis en nog tot 
de dynamis, chans van de toverpapyri 2°2 en de apostolische brieven 
voert Men э о э hcett het als een bovenzinnelijke ot bovennatuurlijke 
kracht geduid, beide van onze kategoneen uit, die aan die van de primi
tief geen recht doen De grenzen van zijn wereld trekt zijn lijfelijk bele
ven, waartoe bijvoorbeeld de bezoeken van de doden volledig 'natuur 
lijk'3 0 4 behoren, het onzmnelijke ^ 5 als voorhanden aannemen moet 

ηλ 'woraus' was m hs 'aus dem' 
m 'Personbild'was m hs Bild' 
2 9 3 'Aufgenommenen' is in hs Wahrgenommenen' 
2 9 < Volgde in hs 'eines Gegenstandes' 
2 9 5 'Taters' was in hs 'Urhebers' 
2 9 6 'anfänglichen is in hs 'ursprünglichen' 
297 'geheimnisvolle' was in hs alldurchdringendc' 
298 Volgde in hs 'oder Kraft' 
299 'vieler'was in hs'der meisten' 
300 'jenes Mana oder Orenda' is in hs 'das Mana der Melanesier oder Orenda der lluronen, 
Wakond der Sioux, Manitu der Algonkin, usw 
'Mana' is een Mclanesisch begrip dat voor het eerst uitvoerig werd beschreven door R H Cod-
rington in rijn bock ' The Melancsuns', Oxford, 1891, en daarna door vele anderen als Marett, 
King, Hartland, Cronbeth, e a werd onderzocht Orenda' is een lrokee> begrip Beide begrip
pen duiden op een kracht of energie die bemiddeld wordt door een bepaalde persoon of zaak 
^ ' Buber aan Smith 'nitht 'Brahma', sondern 'Brahman', was etwas anderes ist vgl ζ В 
Gnswold, Brahman a Study in the History of Indian Philosophy (Cornell Studies in Philosophy 
No 2, New York. 1900), wo in der Vorrede 5 II cine gute L'cbersicht über die Woriunterschie 
de gegeben wird, Brahman ist unpersönlich' (МВЛ) 
3 0 2 Wat betreft /auberpapyri 'Die hellenistischen '/auberpapyn des I -4 Jhs η Chr sind 
Sammlungen von Beschwörungen, Vorschriften zur Anfenigung von Amuletten, Rezepten zur 
Anrufung von Gottern und Dämonen Sie zeigen ein eigenartiges Nebeneinander babylonisch-
assyrischer, agypt , gnech , jud und christlicher Ideen, die sich hier zu einem magischen Welt
bild vereinigen' (I Rohnch, /auberbucher, in Die Religion in Geschichte und Gegenwart VI, 
1962, Kol 1869) 
Wat betreft dynamis 'Und noch bis zu den Dynamis, Chans der /auberpapyn und der apostoli
schen Briefe' ontbreekt in hs 
Bedoeld zijn de brieven van Paulus waann χ ά ρ 1 ς 100 maal voorkomt 'Bei Paulus! ist χ ά ρ ι ς 
der zentrale Begriff, der am klarsten sein Verständnis des Heilsgeschchens ausdruckt' (11 Con-
zelmann, Χάρις , in "Iheol Wörterbuch zum Ν Τ , IX, 383) 
3 0 3 Bedoeld is met deze 'men' R Codrington 
3 0 4 In tegenstelling tot 'bovennatuurlijk' 
3 0 5 Unsinnlichcs' was m hs 'Die hrscheinungen' 
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hem on/inmg voorkomen 3 0 6 De verschijningen, waaraan hij de 'mys
tieke potentie'307 toeschrijft, zijn alle 30" elementaire betrekkingsge-
beurtemssen, derhalve alle gebeurtenissen waarover hij zich ongerust 
maakt, omdat ze zijn lichaam ontroeren en een ontroeringsbeeld in hem 
achterlaten De maan en de dode die hem 's nachts met pijn of wellust 
opzoeken, hebben die potentie, maar ook de zon die hem brandt, en 
het dier dat tegen hem huilt, het stamhoofd wiens blik hem dwingt, en 
de sjamaan wiens gezang hem tot de jacht laadt met kracht.308 Mana is 
gewoon het werkende,310 dat wat de maanspersoon daar boven aan de 
hemel tot het bloedbewegend jtj gemaakt heeft en wiens herinnenngs-
spoor achterbleef toen uit het ontroeringsbceld het tegengesteldheids-
beeld zich losmaakte,3'1 ofschoon het zelf nooit anders dan in de dader 
en drager van een werking verschijnt, het is 3 1 2 dat waarmee men, wan
neer men het bijvoorbeeld in een wondersteen bezit, zelf zo werken 
kan Het 'wereldbeeld'313 van de primitief is magisch, met omdat de 
menselijke toverkracht bij hem in het middelpunt stond, maar omdat 
deze slechts een bijzondere variëteit is van de algemene, waar alle we
zenlijke werking uit voortkomt 3 M De kausaliteit van zijn wereldbeeld 
is geen continuum, ze is 3 1 5 een steeds nieuw opflitsen,316 uitgaan en 
op iets aanwerken van de kracht, een vulkanische beweging zonder sa
menhang 3 1 7 Mana is een primitieve abstraktie, vermoedelijk primitie-

3 0 6 'muss ihn widersinnig dunken' was m hs 'muss ihm unsinnig scheinen' 
307 'mystische Potenz' wa& in hs 'Manakraft' Met is J Hewitt die orenda in een van zijn aflei
dingen (roterréñnóte) aldus interpreteert 'Het is gaan betekenen hij zingt een lied, maar letter
lijk betekent het hij laat zijn orenda zien Op deze manier werd zingen geïnterpreteerd in die 
zin dat de zanger van het lied zijn orenda, zijn mysueke potentie, liet zien om zijn wil uit te 
oefenen' (J Hewitt, Orenda and a Definition of Religion, m American Anthropologist, New 
Ser 4 (1902) 38) 
3 0 8 'alle was in hs 'sämtliche'. 
3 0 9 'mit Kraft ladt' was in hs 'stark macht' 
3 , 0 Volgde in hs 'das was bleibt von den brregungsbildern' 
311 'abloste' was in hs 'distanz(ierte)' 
3 , 2 'es ist'ontbreekt in hs 
3 1 3 Wellicht associeert Buber hier met het veelvuldig door Spengler gebruikte woord 'Weltbild' 
in zijn boek 'Der Untergang des Abendlandes', Wien, 1918 7ie met name in het derde hoofd
stuk 'Die Symbolik des Weltbildes und das Kaumproblem' (Ibid , 229-261) 
3 Μ Vergelijk 'In seinem Urzustände ist der morgenlandische Geist, was aller Menschengeist 
im Urzustände ist Magie Das ist sein Wesen, dass er der mit tausendfaltiger Drohung einstür
menden Ungebundenheit der Natur mit seiner Gebundenheit entgegentritt der bindende, das 
ist magische Gewalt innewohnt Geregeltes Wort, geordnete Bewegung. Zauberspruch, und Zau
bergeste zwingen das dämonische Element in Regel und Ordnung Alle primitive Technik und 
alle primitive Organisation sind Magic, Werkzeug und Wehr, Sprache und Spiel, Brauch und 
Bund entspringen magischer Absicht und dienen in ihrer Urzeit magischem Sinn, aus dem sich 
ihr tigenlcben erst allmählich herauslost und verselbständigt' (Die Lehre vom Tao, in Hinwei
se, 44 -AS) 
3 , 5 'sie ist'is m hs'sondern' 
3 1 6 Volgde in hs 'und' 
317 'Bewegung ohne Zusammenhang' was in hs 'Vielfalti(gkeit)' Vergelijk 'Wer Kinder be
achtet hat gerade im ersten Jahr, der wird bemerkt haben, dass, und zwar sowohl in der Art des 
Blickes als in der Art der Bewegungen eine ganz bestimmte Art der Beziehung zu einem 
Du, und zwar nicht bloss zu einem fur das Kind, etwa fur die Selbsterhaltung desKindes wesent
lichen Du, also etwa zu der Mutter und dergleichen oder zu der Milchflasche, sondern zu irgend 
etwas manchmal scheinbar ganz willkürlich Herausgehobenem, ja manchmal zu etwas, was wir 
gar nicht sehen, was gleichsam in der Luft ist, wonach das Kind aber dennoch irgendwie zu grei-
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ver dan bijvoorbeckl het getal, maar niet bovennatuurlijker dan dat De 
7ich scholende herinnering rijgt de grote betrekkingsgebeurteniisen,318 

de elementaire schokken aan elkaar, het voor de drift tot /elfbe 
houd ^ 9 belangrijkste en voor de drift tot kennis merkwaardigste, nl 
precies het 'werkende', treedt het sterkst naar voren, steekt af, verzelf
standigt ¿ich, het meer onbelangrijke, het met-gemeenschappelijke, het 
wisselende ]tj van de belevenissen, treedt terug, blijft geïsoleerd in de 
herinnering, stelt ¿ich geleidelijk tegen en voegt zich zeer geleidelijk 
tot groepen, tot soorten samen, en als derde, huiveringwekkend in 7ijn 
losgemaakthcid,320 soms spookachtiger dan de dode en de maan, maar 
steeds onafwijsbaarder duidelijk, verheft /ich de andere, de 'gelijkblij
vende' partner 'ik ' 

23 6 Лап het oorspronkelijke heersen van de 'zelf' handhavingsdnft 3 2 ' 

kleeft het г/t-bewust/ijn evenmin als aan het heersen van de andere 
driften, 3 2 2 niet het ik wil /ich daarin voortplanten, maar het lichaam 
dat nog van geen ik weet, niet het tk, maar het lichaam wil dingen ma
ken, werktuigen, speeltuigen, wil 'schepper' zijn, en ook in de primitie
ve ken-funktie is een cognosLO ergo sum 3 2 Э /elfs in hoe naïeve gestal
te ook, de hoe kinderlijke konceptic ook van een ervarend subjekt, niet 
te ontdekken I let ik treedt uit Je splitsing van de oerbelevcmssen, van 
de vitale oerwoorden ik werkend-/η en /y-wcrkcnd-ifc, na de substanti-

vering, de hvpostasiering van het participium, als een clement naar vo-

ren ^ 

fen, zu fassen, ihm entgegenzustreben scheint Wenn wir dann weiter betrachten, wo schon be
wusste Aeusserungvn mit cinzube^ichcn sind, dann merken wir das Kind hebt sich nicht etwa 
bloss und vielleicht nicht einmal wesentlich ab gegen cm bs, sondern es hebt sich wesentlich ab 
gegen ein Du, zu dem es in Beziehung steht, oder wir können es noch prägnanter sagen Das we
sentliche Leben des Kindes vollzieht sich in Beziehungen zu einem Du Und diese Abhebung gc 
gen dieses Du, das Gegenüberstehen zu Du, das ist das, was zunächst das Gefühl des Ich erzeugt, 
das freilich dann, je mehr es sich in der Welt zu orientieren, zu behaupten, durch Kenntnis zu 
behaupten sucht, immer mehr sich in eine Welt des bs eingefügt sieht' (KaG, (V, 12-13) 
3 . 8 'grossen Beziehungsereignisse was m hs 'erregenden Bcziehungscrlebnisse 
3 . 9 'fcrhaltungstrieb was in hs'Selbsterhaltungstrieb' 
320 Volgde in hs 'aber' 
321 'des'Selbst'-brhaltungstriebs was m hs'der Triebe' 
322 'Triebe eerst doorgestreept, daarna weer hersteld 
3 2 3 ben andere formule voor hei bekende 'cogito ergo sum' van Descartes 
324 In hs staat hier een V-leken met onder aan de pagina de tekst tussen haakjes '(Jetzt erst 
auch kann die naturhafte Abhebung des Leibes von der anderen Umwelt zum bewussten Ichakt, 
zur primitiven Gestalt des Grundworts Ich hs, /um ichbezogenen hrfahren werden, das hervor
getretene Ich richtet nun die Schranke eines frühen und doch schon mtellektualen (daarboven 
stond 'analytischen') Wissens zwischen Subjekt und Objekt auf) 
Na paragraaf 23 6 volgt in hs een nieuwe alinea 'Man kann an den 'mklusivcn' (was 'mvol 
vicrenden') gemcinschaftssolidanschen Ich mancher primitiven Sprachen beobachten, wie der 
Mensch vor dem drohenden ¿wang, sich als abgelöstes Ich zu erkennen und da.s meint ein 
solches zu werden - erst noch in ein gesicherteres Wir zu fluchten sucht' 
325 In de inhoud van hs heet paragraaf 24 'Die Ablösung des Ich' In hs begon paragraaf 24 al
dus 'Das primitive Beziehungsercignis ist die naturhafte Vorgestalt des Grundworts Ith-Du 
(was 'Gestalt des Grundworts, Urgestalt des Grun(dworts)') Die naturhafte Vorgestalt des 
Grundworts Ich bs ist die Abgehobenheit des 1 cibes, als des Tragers der bmpfindungen, von 
seiner Umwelt Lrst wenn aus der ersten das Ich hervorgetreten ist' 
326 'Geistesgeschichtc' was in hs 'Geschichte' 
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Par. 24 Э 2 5 

24.1 Met fundamentele onderscheid tussen de twee grondwoorden komt in 
de geestesgeschiedenis 3 2 6 van de primitief hierin aan het licht, dat hij 
reeds in het oorspronkelijke betrekkingsgebeuren het grondwoord ikjij 
op natuurlijke als het ware voor-gestaltelijke wijze spreekt, dus vóór 327 

hij zich als ik heeft onderkend, waartegenover het grondwoord tk-
het 3 2 e überhaupt pas door deze kennis,329 door de losmaking van het 
ik mogelijk wordt.330 

24.2 Het eerste legt zich wel uiteen ^ ' in ik en ]η, maar het is niet uit hun 
bijeenleggen ontstaan, het is voor-ifckig, het tweede is uit het bijeenleg-
gen 3 3 2 van ik en het ontstaan, het is na-i¿kig 

24.3 In het primitieve betrekkingsgebeuren is het ifc ingesloten: door de uit
sluitendheid ervan.333 Doordat daarin namelijk naar zijn wezen slechts 
de twee partners, de mens en zijn tegenover, in hun volle aktualiteit 
aanwezig zijn, doordat de wereld daarin tot duaal systeem wordt, be
speurt de mens daarin reeds die kosmische pathetiek van het ik, zonder 
van dit ik zelf nog besef te hebben. 

24.4 Daarentegen is in het natuurlijke feit dat in het grondwoord ik-het, het 
i'fc-betrokken ervaren, zal overgaan,334 het ik nog niet ingesloten. Dit 
feit is de afstekendheid van het menselijk lichaam, als drager van zijn 
gewaarwordingen, tegen de hem omringende wereld Het lichaam leert 
zich hierin in zijn eigenaardigheid kennen en onderscheiden, maar de 
onderscheiding blijft steken 335 in het zuivere naast-elkaar,336 en zo 
kan ze het karakter van de geïmpliceerde ife-kigheid niet aannemen. 

24.5 Maar wanneer het tk van de betrekking te voorschijn is gekomen en in 
zijn losgemaaktheid eksistent is geworden, gaat het ook, zich zonder
ling verdunnend en funktionahserend, binnen in het natuurlijke feit van 
de afstekendheid van het lichaam tegen de hem omringende wereld en 
verwekt daarin de ¿¿kigheid Nu eerst kan de bewuste ik-akt, de eerste 
gestalte van het grondwoord ik-het, van het ifc-berrokken ervaren, ont
staan.337 het tevoorschijn gekomen tk verklaart zich tot de drager van 
de gewaarwordingen,338 de omringende wereld tot hun tegengesteld
heid, dat geschiedt weliswaar nu juist in 'primitieve' en niet in 'ken
theoretische' vorm; maar is de zin· 'Ik zie de boom' eenmaal zo uitge
sproken dat deze met meer een betrekking tussen mensen-i^ en boom-
]ij vertelt, maar de waarneming van de boom-tegengesteldheid door het 
mensen-bewustzijn з з э vaststelt, dan heeft hij reeds de slagboom tussen 

3 2 7 Volgde in hs 'sein Ich' 
3 2 8 'Ich-hs' was ¡n hs 'Ich-DiT. 
329 'diese brkenntnjs' was in hs 'dieses Wissen' 
330 Volgt in hs een nieuwe alinea. 'Das Grundwort Ich-Du bedeutet eben die faktische Ver
bundenheil der funktional verknüpften Klemente Ich und Du, das Grundwort Ich-Esdie fakti
sche Getrenntheit der funktional verknüpften Elemente Ich und Es' 
331 'in' was in hs 'aus' 
332 'Zusammenlegung' was in hs 'Zusammensetzung'. 
333 'durch dessen' was in hs 'es gibt in ihm seine'. 
334 'übergehen' was in hs 'entsteigen'. 
335 'verbleibt' is in hs 'bleibt' 
336 Volgde in hs 'wird nicht zum Kinandergegenüber, nimmt'. 
337 'entstehen'was in hs'/um werden'. 
338 'a|s Jen frager der Kmpfindungcn' werd eerst doorgestreept, maar later weer hersteld. 
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Subjekt en objekt opgericht, het grondwoord tk-bct, het woord van de 
splitsing,340 is gesproken 

Par. 25 *" 
25 1 — 7.0 ¿ou dus die melancholie van ons lot een in de oergeschiedenis ge-

wordene ¿ijn' 
25 2 - Ken gewordene wel mzoverrc het bewuste leven van de mens een in 

de oergeschiedenis gewordene is 342 Maar binnen het bewuste leven 
keert slechts wereldvervuld zijn als menselijk worden terug De Geest 
verschijnt in de tijd als voortbrengsel, ja als nevenprodukt van de na
tuur,343 en toch is juist hij het die haar tijdloos omhult 344 

25 3 De tegenstelling tussen de twee grondwoorden heeft in de tijden en we
relden vele namen,345 maar in haar naamloze waarheid is ze inherent 
aan de schepping 

Par. 26 346 

26 1 Zo geloof je dus toch m een paradijs in de oertijd van de mensheid' 
26 2 Die tijd mag een hel geweest zijn - en zeker was die waar ik m het his

torische denken op terug kan gaan, vol grimmigheid 34 en angst en 
kwelling en wreedheid - onwerkelijk was ze met 

26 3 De tegenkomstbelevcmssen 3 4 в van de oermens 3 4 9 waren stellig geen 
tam genoegen,3 5 0 maar beter nog ^ ' geweld tegenover het reeel beleef
de we/en,3 5 2 dan de spookachtige ver/orging van nummers zonder ge
zicht' Van het eerste voert een weg naar Cod, van het laatste slechts die 
in het niets 

Par. 27 3 5 3 

27 1 De primitief wiens 3 5 4 leven, ook wanneer WIJ het volledig zouden kun
nen ontsluiten,3 5 5 ons dat van de werkelijke oermens slechts als in gelij
kenis kan presenteren, 3 5 S opent ons slechts korte doorkijken in de tij-

з з і 'das Mcnschen-Bewusstscm is in hs 'die Menschen Person' 
34α 'Trennung' was in hs 'Welttrennung' 
3 4 1 Paragraaf 2 5 heet in de inhoud van hs 'Geist und Werden' 
3 4 2 Volgde in hs ', insolcrn der Geist geworden' 
3 4 3 'De geest is een parasiet' is een stelling van Theodor Lessing 
3 4 4 Vergelijk 'Nur die Äusserungen des Geites (haben) eme Geschichte, nicht aber der Geist 
selber, der seine eigene l a t ist und nicht aus der ¿.ел, sondern aus sich selbst verstanden wird' 
(M Buber, tin Brief an den Herausgeber, in I ebte Jesus', Berlin, 191 ü, 56-57) 
345 Volgde m hs ', viele hrschcinungen' 
346 In de inhoud van hs heet paragraaf 26 'Das 'Urparadies" 
347 'Grimm' was in hs 'Mühsal' en 'Stumpfheit' 
348 'Begegnungserlebnisse is in hs 'Du Akte' 
349 'Urmenschen' was in hs 'Primitiven 
350 'zahmes Wohlgefallen was in hs 'eitel I lebe und Wohlwollen' 
351 'noch' ontbreekt in hs 
352 'Wesen'is in hs'Du' 
353 In de inhoud van hs htet paragraaf 27 'Verbundenheit und Beziehung (de pagina wordt in 

deze inhoud loutief aangegeven) 
354 Volgt in hs 'wahres' 
355 'auch wenn wir es völlig zu crschliessen vermochten is in hs 'wir nur mit Vorsicht und 

Vorbehalt erschlicssen können' 
356 'uns das des wirklichen Urmenschen nur wie im Gleichnis darstellen kann' ontbreekt in hs 
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delijke samenhang van de beide grondwoorden, vollediger kennis ont
vangen we van het kind 3 5 7 

27 2 Dat de geestelijke realiteit van de grondwoorden zich uit een natuurlijke 
verheft die van het grondwoord ik JIJ uit de natuurlijke verbonden
heid,35β die van het grondwoord tk het uit de natuurlijke afstekend-
heid, wordt hier onversluierd duidelijk 3 5 β 

27 3 Het leven van het kind voor de geboorte is een zuiver natuurlijke ver
bondenheid, elkaar toevloeien,360 lijfelijke wisselwerking, waarbij de 3 6 1 

levenshorizon van het wordende 3 6 2 wezen op unieke wijze ¡n die van 
het dragende 363 wezen ingetekend en toch weer niet ingetekend 
schijnt, want het rust niet in de schoot van de mensenmoeder alleen э м 

Deze verbondenheid is zo wereldvervuld, dat het 3 6 5 aandoet э в 6 als het 
onvolkomen aflezen van een inskriptie uit de oertijd, wanneer het in de 
spraak van de Joodse mythen heet in het moederlichaam weet de mens 
het al, 3 6 7 in de geboorte vergeet hij het з и F η ZIJ blijft hem zelfs als 
een geheim wensbeeld 3 6 9 bij : l 7 0 Niet alsof zijn heimwee een terugver-

Vergehjk 'Wie entsteht, wie entwickelt sich das Ich des Menschen' Wir können die Frage 
ja zwiefach fassen in der Entwicklung des einzelnen Menschen, des Individuums, und in der 
Entwicklung des Menschengeschlechts' (RaG, IV, 11) 
Vergelijk ook 'Denn was dem Menschen als Gattung eigen ist, ehe er sich von seinen Zwecken 
überwachsen lasst, dem Primitiven, und was jedem einzelnen Menschen eigen ist, ehe er sich von 
seinen Zwecken überwachsen lasst, dem Kinde, das ist . . die ungebrochene Kraft der Realisie
rung' (M Buber, Daniel, о с , 42-43) 
358 'Verbundenheit' is m hs 'Beziehung' 
3 5 9 'wird uns hier unverschleiert klar' is in hs 'zeigt sich hier mit einer unverdeckten Deutlich

keit' 
3 6 0 'reine naturhafte Verbundenheit, Zueinanderfliessen' was in hs 'reines naturhaftes Bezie

hungsleben, Ineinanderflicssen' 
3 β ' Volgt een onleesbaar, doorgestreept woord 
3 6 7 'werdenden' was in hs 'einen' 
3 6 3 'tragenden' was in hs 'anderen' 
3 6 4 Volgde in hs 'auch in dem der grossen Mutter' 
3 8 5 Volgt in hs 'nur' 
3 6 6 'anmutet' is in hs 'erscheint' 
3 6 7 'das ЛИ'is in hs 'd ie ganze Welt' 
3 β β 'es' is in hs 'sie'. 
3 6 9 'Wunschbild' is in hs 'Gleichnis'. 
3 7 0 ben allusie op een fragment uit de Babylonische Talmoed: het Irak taak Nidda, Blad 30b. 
Dit fragment luidt in zijn geheel 'R Simlaj gaf als zijn mening bel kind m het lichaam van ζηη 
moeder lijkt op een schrijfmap die opgevouwen ligt Beide handen tegen de beide slapen, beide 
armgewrichten tegen de beide kniegewnchten, de beide hielen tegen de beide billen, en het 
hoofd bevindt zich russen de dijen, de mond is gesloten en de navel open Het eet wat zijn moe 
der eet, het drinkt wat zijn moeder drinkt en het scheidt geen uitwerpselen uit, want daarmee 
zou het zijn moeder kunnen doden Komt het in de wereldruimte, dan wordt geopend wat ge
sloten was en gesloten wat geopend was, want anders zou het geen uur leven Op zijn hoofd 
brandt een licht en het schouwt en ziet van het ene einde van de wereld tot hel andere einde 
Zoals er gezegd is 'Omdat hij zijn licht stralen het boven mijn hoofd, wandel ik bij zijn licht in 
de duisternis' (Job 29 3) Dit moet je ook met verwonderen, want een mens slaapt hier en ziet 
een droom uit Spanje fcr zijn geen dagen die de mens zo aangenaam doorbrengt als deze dagen, 
want er is gezegd 'O was ik in de maanden van de voortijd, als in de dagen dat God mij behoed
de' (Job 29 2) Welke dagen zijn het die slechts maanden en geen jaren hebben ' Hel zijn de 
maanden voor de geboorte Men leert hem de hele lora, zoals gezegd is 'Hij onderwees mij en 
sprak tot mij je hart begrijpc mijn woorden, beware mijn geboden en jij leeft' (Pred 4 4) Ver 
der is er gezegd 'In het vertrouwen van God die boven mijn tent verbleef (Job 2 9 4) - Waarom 
dat 'verder'? - Men zou kunnen geloven dat de profeet dit heeft gezegd kom en hoor in het 
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Ungen bedoelde, ¿oals ^ 1 diegenen menen die m de geest, de/e met 
hun Intellekt verwisselend, een parasiet van de natuur zien terwijl hij 
veeleer haar 3 7 2 - ¿IJ het aan allerlei ziekten blootgestelde - bloei is 3 ' 3 

Maar het heimwee gaat uit naar de wereldvervulde verbondenheid van 
het tot de geest opengebroken wezen met zijn ware;/; 

27 4 Ieder wordend mensenkind rust, zoals elk wordend wezen, in de schoot 
van de grote moeder de ongescheiden 3 7 4 voor-gestaltelijke oerwe
reld 3 7 5 Van haar uit ook maakt het zich los in het persoonlijke leven, 
en slechts nog in de donkere uren waarop we hieraan ontglippen (dat 
overkomt toch 3 7 6 ook de ge/onde iedere nacht opnieuw), zijn we haar 
weer nabij Maar die losmaking geschiedt niet, zoals die 3 7 7 van de lij
felijke moeder, plotseling en katastrofaal, er is het mensenkind tijd ge
gund om de verlorengaande 3 7 β natuurlijke verbondenheid met de we
reld voor een geestelijke, dat is betrekking, m te ruilen 3 7 9 liet is uit de 
gloeiende 3 β 0 duisternis van de chaos in de koele, lichte schepping ge
treden, maar het heeft die nog niet, het moet haar eerst in de meest ei
genlijke zin er uit halen en zich tot werkelijkheid ^ ' maken, het moet 
zich /ijn 3 β ? wereld al kijkende, al luisterende, al tastende, al vormende 
realiseren De schepping openbaart haar gestaltelijkheid in de tegen-
komst, /ij giet zich met uit m de atv,achtende zintuigen, ze з з heft /ich 
de aangrijpende tegen Wat 3 β 4 de mens die klaar is, als gewone tegen-

vertrouwen van God die boven mijn tent verbleef /odru het kind m de wereldruimte η geko 
men, komt een engel geeft hem een klap op zijn mond en doel hem de hele Iora weer verge 
ten, want er is gezegd aan de deur ligt de zonde' (Gen 4 7) (Der Babylomsihe Talmud, neu 
übertragen durch Lazarus ColdsLhmidt, Berlin, 1936, Band XII 440-441) G Scholem, die ons 
op deze passage wees, merkte in een brief aan ons op 'Die Stelle hat nichts mit der Mystik 
zu tun Sie emspruht der platonischen Lehre von der Anamnesis' 
371 Volgt in hs 'es' 
372 'der vielmehr ihre ist' is in hs 'er ist vielmehr ihre' 
3n Deze zin staat helemaal herschreven boven een doorgestreepte passage 'Nicht alsob seine 
Sehnsucht ein Zurückverlangen meinte, das wahnen nur die, die im Geist einen Parasiten der 
Natur sehen, der doch ihre (nur freilich allerlei Krankheiten ausgesetzte) Blute der Natur ist 
Sondern die Sehnsucht geht nach der welthattcn Verbundenheit des zum Geist aufgebrochnen 
Wesens mit seinem wahren Du' 
Buber bedoelt hier het evolutionisme dat niet onderkent, 'dass Geist nicht das l'hanomen einer 
bestimmten Phase der kosmischen \r volution ist, dass nicht an irgend einem bestimmten Punkte 
der Zeit aus kosmischer Materie Geist geworden oder die kosmische Materie Geist entfaltet hat, 
sondern dass in Wahrheit Geist ist und der seiende Geist sich nur in diesen Formen des kosmisch 
gewordenen Geistes entfaltet' (KaG, I, 6) 
37< 'ungeschicden' is in hs 'Ungcschiedenhcit' (daaronder siond 'des ungeschiednen tlemcnts' 
3 , 5 Vergelijk 'Das ursprüngliche, ungeschiedene I eben, aus dem der Mensch heraufwachst, in 
dem er wachst, dieses Leben kennt kein Ich, allerdings auch kein Du und kein fcr, sondern es 
ist eben nur das ungeschicdene Leben, es ist die Schöpfung' (KaG, V, 8) 
376 'freilich' ontbreekt in hs 
377 'die ontbreekt in hs 
3 7 β 'verlorengehende is in hs 'verlorne' 
3 7 9 Vergelijk 'Das Kind erlebt zunächst die Welt und entdeckt erst allmählich sein Ich, lernt 
allmählich erst seinen Körper als Sonderexistenz aus der Masse der Dinge scheiden' (M Buber, 
Das Judentum und die Juden, in Drei Reden über das Judentum, о с , 16) /ie ook het einde 
van paragraaf 27 7 
эво 'glühenden' was in hs 'warmen' 
w '¿иг Wirklichkeit' was in hs 'wirklich' 
3 8 2 'seine' was in hs 'die' 
эвз Volgde in hs 'lasst' 
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gesteldheid omspelen zal, moet door de mens die ontstaat, in een inge

spannen handelen verworven, geworven worden, geen enkel ding is be

standdeel van een ervaring, geen enkel ontsluit zich anders dan in de 

wissclwerkende kracht 3 β 5 van het tegen over.3"6 Zoals de primitief, zo 

leeft het kind tussen slaap en slaap (ook een groot gedeelte van het wa

ken is daar 3 β 7 nog slaap), in de flits en tegenflits van de tegen komst . 3 β β 

27 5 3 β 9 De oorspronkelijkheid van het betrekkingsstreven toont zich reeds in 

het vroegste en dofste stadium. Voordat iets afzonderhjks waargenomen 

kan worden, stoten de zwakke 3 9 0 blikken in de met verhelderde ruim

te, naar een onbestemde toe; en in tijden,3 9 1 waarop klaarblijkelijk geen 

begeerte naar voedsel bestaat, schijnbaar zonder enig doel, zoeken, grij

pen de weke-hand-ontwerpen in de lege lucht, een onbestemde tege

moet 3 9 2 Men mag dit mijnentwege animaal 3 9 3 noemen, 3 9 4 daarmee 

is mets begrepen Want juist deze blikken zullen 3 9 5 na 3 9 6 lang probe

ren op een rode arabesk in het behang 3 9 7 blijven kleven en zich niet 

losmaken tot de ziel van rood zich voor hen geopend heeft, 3 9 8 juist de

ze beweging zal aan een ruige speelgoedbeer haar zintuigclijkc vorm en 

bepaaldheid winnen en liefdevol en onvergetelijk besef krijgen van een 

volledig lichaam; beide 3 9 9 niet ervaring van een tegengesteldheid, maar 

konfrontatie met een - weliswaar slechts in de 'fantasie' - levend wer

kend tegenover (Deze 'fantasie' is echter helemaal geen 'al-bezie-

l ing', 4 0 0 zij is de drift zich alles tot jy te maken, de drift tot al-betrek-

king, die, waar hem geen levend werkend tegenover, maar ^ ' diens af-

4 Volgde in hs 'spater'. 
3 8 5 'wechselwirkende Kraft' was in hs 'Kraft der Gegenwart'. 
3 8 6 Vergelijk 'Wenn wir das erste, das früheste Leben des Kindes als eine Ungeschiedenheit 
auffassen, indem das Ich und das Andere in einer ununterscheidbaren Einheit miteinander ver
bunden sind, so hebt sich das Ich heraus zunächst als einem Du gegenüberstehend und dann 
erst als gegenüberstehend einer Vielheit von Er, Sie, Es, von Dingen' (RaG, IV, 13). 
эв? 'da' ontbreekt in hs. 
зев 'Begegnung' is in hs 'Beziehung'. 
Vergelijk. 'Da jedes Du kraft seiner Begrenztheit als Ding oder seines Begrenztwerdens als 
Ding . . . aus einem Du ein lis werden muss, sind also die Du-Beziehungen notwendigerweise 
Momente des Lebens, die kommen und gehen, Blitze am Himmel des Lebens, die verschwinden, 
zwischen denen es keinen Zusammenhang gibt' (RaG, V, 10) 
3 8 9 Hier begint in hs een nieuwe paragraaf die in de inhoud heet- 'Das eingeborene Du'. 
3 9 0 'blöden' was in hs 'starren'. 
391 'Zeiten' is in hs 'Augenblicken'. 
392 Vergelijk 'Der primare Akt des Kindes.das über die ungeschiedeneSchopfung und sozusagen 
aus ihr herauslangt, ist das Greifen nach einem Du . . nach dem noch namlosen, noch unge-
wussten, unbestimmten Du schlechthin' (RaG, V, 9) 
393 Vergelijk wat О. Spengler zegt over de rijpende kultuurfase in tegenstelling tot de fase van 
de oermens voor wie alle 'Dinge . . . rein animalisch (sind), wie beim neugebornen Kinde' (O. 
Spengler, o.c , 238). 
за* Volgde in hs 'unter die Reflex'. 
3 9 5 Volgde in hs 'an einem Tag' 
396 Volgde in hs 'einen' 
3 9 7 Twee woorden onleesbaar doorgestreept 
3 9 8 'aufgetan' is in hs 'erschlossen' 
3 9 9 'beides' was in hs 'die und jene' 
400 Volgde in hs 'es liegt ihr nichts daran ob sie Dingen' 
'All-Beseelung' of 'panpsychisme' is de idee dat ieder zijnde in verschillende vorm en intensiteit 
'bezield' is, zodat niets geheel en al zonder bewustzijn is. Een primitief panpsychisme vinden we 
in het hylozoisme van de Ionische natuurfilosofen. 
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beelding 402 of symbool gegeven is, het levende werken uit de eigen 
volheid aanvult) Nog klinken kleine, ongeartikuleerde geluiden zinloos 
en aanhoudend in het niets, maar juist /ij zullen op een dag onverwacht, 
tot gesprek geworden zijn, waarmee wel' misschien met de pruttelende 
ketel,403 maar tot een gesprek Menige beweging die refleks heet, is een 
vaste troffel bij de wereldbouw van de persoon Het is nu juist niet zo 
dat het kind eerst 404 een tegengesteldheid zou waarnemen, en dan bij
voorbeeld zich daarmee m betrekking zou stellen, maar het betrekkings-
streven is het eerste, de opengewelfde 405 hand waarin zich het tegen
over 40S neervlijt, de betrekking tot dit, een woordloze voor-gestal
te 407 van het /¡/-zeggen, het tweede, het ding-worden echter is een laat 
produkt,408 uit de scheiding van de oerbelevenissen, de splitsing van de 
verbonden partners, voortgekomen - zoals het ié-worden In het begin 
is de betrekking als de kategone van het wezen, als gereedheid, aangrij
pende vorm, ziclsmodel, het a priori van de betrekking, het ingeboren 

я / 4 0 9 

27 6 De beleefde betrekkingen zijn realiseringen ^ 0 van het ingeboren JIJ aan 
het tegenkomende, 4" dat dit als tegenover gevat, in de uitsluitendheid 
opgenomen, tenslotte met het grondwoord aangesproken kan wor
den, 4 ' 2 is in het a prion van de betrekking gegrond 4 , э 

27 7 In de kontakt-drift (drift allereerst tot taktiele, vervolgens tot optische 
'aanraking' van een ander wezen) werkt zich het ingeboren/i/ zeer spoe
dig uit, 4 1 4 zodat /IJ steeds duidelijker de tcgeninmgheid, de 'tederheid' 
bedoelt, maar ook de later inzettende schepper-drift (drift tot vervaar
diging van dingen langs synthetische of, waar dit met kan, langs analy
tische weg door uit elkaar leggen, uit elkaar rukken) wordt daardoor 

401 Volgt m hs 'nur' 
">2 'Abbild'is in hs 'Bilil' 
4 0 3 Buber aan Smith 'fcs handelt sich darum, dass das Kind dai Summen des Kessels als 'Am 

wort' wahrnimmt' (MBA) 
4 0 4 'erst' is in hs 'zuerst' 
4 0 5 'aufgewolbte' is in hs 'offne' 
4 0 6 Oegenubtr' is in hs 'Du' 
4 (" Buber aan Smith 'Was ich hier mit 'Vorgestalt' meine, wird eher wiedergegeben durch in 

the state preceding the wordform' (MBA) 
4 0 8 'Produkt' was in hs 'Nebenprodukt 
4 0 9 In hs niet onderstreept 
Vergelijk 'Da iet7e ich meine eingcborne Richtung zwischen sie (nl tussen de desintegratie van 
de oneindige richtingen)' (M Huber, Daniel, o c , IJ) Vergelijk ook 'Das Du ist dem Menschen 
eingeboren' (KaG, IV, 13) en 'Im Menschen selbst ist irgendwo diese Dubeziehung angelegt, das 
Du ist ihm eingeboren und es entfaltet sich in den Dubeziehungen' (Ibid , 14) 
D Wicgand hoort hier terecht doorklinken 'vorsokratischc Spekulation, der Prolog des Johan 
ncs bvangebums, die Cartcsische Modifikation der Platonischen Lehre von den Ideen, die sie als 
eingeborene bezeichnet, da» Aristotelische Materie-Horm-Vcrhaltnis, ferner die Versuche, im 
Rahmen der Problematik des Neukantianismus und Historismus etwas wie ein 'religiöses Aprio 
n' zu begründen' (D Wiegand, Religiöser Sozialismus bei Martin Buber, in Zeitschrift tur Re 
ligions- und Geistesgeschichte, 18 (1966) 152 15)) 
4 . 0 'Realisierungen' is in hs 'Auswirkungen' 
4.1 'begegnenden' was in hs 'gegenuberrretenden' 
412 'werden kann is m hs 'wird' 
4 , 3 'ist begründet'was in hs'wirkt' 
414 'In dem Kontakttrieb wirkt sich das eingeborene Du sehr bald aus' is in hs 'In den Kon

takttrieb geht es sehr bald (was 'früh') ein' 
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bepaald, zodat een 'personifiermg' van het gemaakte, een 'gesprek' ont
staat 4 1 5 De ontwikkeling van de ziel in het kind h a n g t 4 I 6 onafscheide
lijk samen ^ 1 7 met die van het verlangen naar het /r/, de bevredigin
gen 4 1 β en ontgoochelingen van dit verlangen, het spel van zijn ekspen-
menten en de tragische ernst van zijn radeloosheid Het echte < l e begrip 
van deze fenomenen, benadeeld door iedere poging ze tot engere sferen 
terug te voeren,4 2 0 kan slechts bevorderd worden, wanneer men bij de 
beschouwing en de uiteenzetting ervan hun kosmisch-metakosmische 
oorsprong indachtig blijft het naar buiten raken uit de ongescheiden 
voor-gestaltelijke oerwereld,421 waaruit wel reeds het in de wereld ge 
boren lijfelijk individu, maar nog met het lichamelijke, het geaktuali-
seerde, het wezen volledig tevoorschijn gekomen is, waaruit dit zich 
veeleer pas geleidelijk, precies door het ingaan in de betrekkingen,4 2 2 

ont-wikkelen moet 

Par. Z S 4 " 

28 1 De mens wordt aan het jt] tot ik 4 2 4 Tegenover komt en verdwijnt, be-

trckkmgsgebeurtenissen425 verdichten4 2" zich en stuiven uiteen, en in 
de wisseling wordt keer op keer in groeiende mate het bewustzijn hel
der 4 2 7 van de gelijkblijvende partner, het tk bewustzijn Weliswaar ver
schijnt het nog steeds slechts in het weefsel4 2 8 van de betrekking, in de 
relatie tot het Jt}, als het kenbaar worden 4 2 9 van dat wat naar het )ij 
reikt en het niet is, maar steeds krachtiger doorbrekend totdat eenmaal 
de band is gesprongen en het tk tegenover zichzelf, de losgemaakte, een 
ogenblik lang als tegenover cenjij staat, 4 3 0 om terstond van zichzelf be
zit te nemen en voortaan in zijn bewustheid in de betrekkingen te treden 

28 2 Nu echter pas kan zich het andere grondwoord samenvoegen4 3 1 Want 
wel verbleekte steeds 4 3 2 het JIJ van de betrekking, maar het werd daar
mee niet tot het het van een ik, niet tot tegengesteldheid van een on-

4 1 5 Tegenover breud die de mens wezenlijk bepaald ziet door de driften 'honger' en 'liefde' 
stelt Bubcr de 'kontaktdnft' en de 'schepperdrift' primair De kontaktdrift en de schepperdrift 
ontleent hij aan de onderzoekingen van de ontwikkelingspsychologie Zie D Wiegand, Religiö
ser Sozialismus bei Martin Buber, in Zeitschrift fur Religions- und 
Geistesgeschichte, 18 (1966)155 
4 . 6 'hangt zusammen mit' was in hs 'erfolgt' 
4 . 7 'hangt unauflösbar zusammen'is in hs'hangt unablosbar zusammen' 
4 . 8 'Befriedigungen wordt in 1958'Erfüllungen' 
4 . 9 'echte'ontbreekt in hs 
4 2 0 'durch jeden Versuch, sie auf engere Sphären zurückzuführen, beeinträchtigt' ontbreekt in 

hs 
A2i 'ungeschicden vorgestaltigen Urwelt' is in hs 'Ungeschiedenheit' 
4 " Voigt in hs een onleesbaar doorgestreept woord 
*23 Paragraaf 28 heet in de inhoud van hs 'Die Entstehung der geordneten Welt' 
<Z4 Vergelijk paragraaf 14 3 
425 'Beziehungsereignisse' is in hs 'Beziehungserlebnisse' 
426 'verdichten' was in hs 'stiften' 
427 'klart' was in hs 'festigt' 
428 'Gewebe' is in hs 'Gefuge' 
4 2 9 'Relation zum Du, als brkennbarwerden' is in hs 'Abhebung vom Du, als Bewusstwerden' 
430 'das Ich sich selbst, dem abgelösten, einen Augenblick lang wie einem Du gegenübersteht' 

was in hs 'das Ich abgelost sich selbst erscheint - wie ein Du, nur' 
431 'zusammenfugen' is in hs 'fugen' 
432 Volgde in hs 'wieder' 
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verbonden waarnemen en ervaren, zoals het voortaan worden zal, maar 

als het ware tot bet voor-zicb, tot het voorlopig onbemerkte en uitzien

de naar de opstanding 4 3 3 in een nieuw betrekkingsgebeuren Ι·"η wel 

stak het tot lichaam rijpende lijf als drager van zijn gewaarwordingen en 

als voltrekker van ¿ijn driften af tegen de wereld rondom, 4 3 4 maar 
slechts in het naast elkaar van het zich oriënteren,4 3 5 met in de absolu
te afzondering436 van ik en tegengesteldheid Nu echter treedt het los
gemaakte ik, veranderd, uit de substantiële volheid,4 3 7 ineengeschrom
peld tot de funktionele43* puntachtigheid van een ervarend en gebrui
kend subjekt, toe op al het 'het-voor-zteh', maakt /ich ervan meesteren 
voegt zich ermee tot het andere grondwoord samen4 3 9 De ikkig gewor
den mens die tk-bet /egt, stelt zich vóór de dingen op, met tegenover 
hen in de stroom van de wisselwerking.440 Met de objektiverende loep 
van zijn van dichtbij toezien gebogen over de afzonderlijke dingen of 
met de objektiverende verrekijker van zijn van veraf toezien hen tot een 
toneel samen ordenend,4 4 ' hen in de beschouwing isolerend zonder 
gevoel van uitsluitendheid of / e in de beschouwing met elkaar verbin
dend zonder gevoel van wereld4 4 7- het eerste zou hij slechts kunnen vin
den in de betrekking, het laatste slechts vanuit haar Nu pas ervaart hij 
de dingen als sommen van eigenschappen- eigenschappen waren wel uit 
iedere betrekkingsbelevenis, diens herinnerde /17 toebehorend, in zijn 
herinnering achtergebleven, maar nu pas bouwen zich voor hem de 
dingen uit hun eigenschappen o p , 4 4 3 slechts uit de herinnering van 
de betrekking, als droom of als beeld ot als gedachte, alnaargelang de 
aard van deze mens, maakt hij de kern tot een geheel, die zich in het;i; 
machtig, alle eigenschappen omsluitend, openbaarde, de substantie. 
N u 4 4 4 pas echter ook stelt hij de dingen in een ruimtelijk-tijdelijk-oor-
zakelijke samengang,4 4 5 nu pas krijgt446 alles zijn plaats, zijn afloop, 

4 3 3 'Erstehung' was in hs 'trweckung' 
4 3 4 Volgt in hs ', die beides nicht war' 
4 Term uit Bubers bock 'Daniel' Zie de inleiding pag 39. 

'Sonderung' was in hs 'Gctrcnnthcit' 
Volgt in hs 'in der es in der Beziehung stand und aus ihr trat'. 
Funktionaliseren betekent in 'Religion als Gegenwart' dat iets afhankelijk gemaakt wordt 

van iets anders (KaG, I, 4 vv). in mathematische zin een ding dat geen zelfstandige grootheid 
heeft, maar van een andere grootte afhangt (Ibid . I, 5) Buber noemt ditzelfde ook wel 'Rela-
tivierung' (Ibid., I, S). 
4 3 9 Deze zin staat in hs boven een doorgestreepte passage: 'Nun aber stellt sich das abgelöste 
Ich vor die Dinge hin, nicht ihnen gegenüber im Strom der Wechselwirkung, sondern mit der 
objektivierenden I.upe seiner Betrachtung über sie gebeugt oder mit dem objektivierenden Keld-
stecher seines Fernblicks zu ihnen emporstarrend, hinstarrend, bald sie isolierend bemachtigt 
sich ihrer als seiner Gegenstande und setzt sich mir ihnen zum andern Grundwort zusammen'. 
Deze passage komt in de tekst na de zin die er boven werd geschreven 
4 4 0 Volgt in hs 'sondern'. 
«1 Vergelijk. 'Wer wahrhaft die Welt erlebt, erlebt sie als Zweiheit. tr sieht sie weder mit je
nem Nahblick des Weibes, der die kleine Vielheit eines umfriedeten Vordergrundes hegt, noch 
mit jenem hernbück des Mannes, dem die Dinge in der Woge einer breiten Dynamis untergehn' 
(M Buber, Daniel, o.e.. 141) 
442 Volgde in hs 'beide Gefühle blühen' 
443 Volgde in hs 'und' 
444 'Nun' was in hs 'Und nun'. 
445 Vergelijk 'Die geläufige Auffassung (durch die Schulphilosophie verbildete Auffassung) 

ist die, wir lebten in einer zusammenhangenden brfahrungswelt' (KaG, V, 1). 
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zijn meetbaarheid, zijn voorwaardclijkheid, het ¡i] verschijnt447 welis
waar in de ruimte, maar precies in die van het uitsluitende tegenover'*" 
waarin al het andere slechts de 4 4 9 achtergrond kan zijn waaruit het op
duikt,4 5 0 niet zijn grens en zijn maat-, het verschijnt in de tijd, maar 
in die van het in zich vervulde gebeuren dat met als een gedeelte van een 
voortdurende en hecht gelede reeks, maar in een 'wijle'451 geleefd 
wordt, waarvan de zuiver intensieve dimensie4 5 2 slechts van het; i / zelf 
uit bepaalbaar is , 4 5 3 het verschijnt tegelijk als werkend en als werking 
ontvangend, maar niet m een keten van veroorzakingen, maar in zijn 
wisselwerking met het ik, begin en einde van het geschieden, dit be
hoort tot de grondwaarheid van de menselijke wereld- slechts het kan 
geordend worden. Pas doordat4 5 4 de dingen van o n s / y tot ons het wor-
den.worden ze koordineerbaar.Het;'j/ kent geen koórdinaten-systeem.455 

28.3 Maar nu wij zover gekomen zijn, is het nodig ook het andere uit te spre
ken,4 5 6 zonder hetwelk 4 5 ' dit stuk van de grondwaarheid een ondeug
delijk ^1' brokstuk zou zijn.459 Geordende wereld is niet de wereldor
dening. I£r zijn ogenblikken van de in zwijgen gehulde 4 6 0 grond ^ ' 
waarin wereldordening geschouwd wordt,4 6 2 als tegenwoordigheid.463 

Daar wordt in het voorbijgaan de toon vernomen, waarvan het onver
klaarbare notenbeeld de geordende wereld is.4 6 4 Deze ogenblikken zijn 
onsterfelijk, deze 4 6 5 zijn de vergankelijkste geen inhoud kan uit hen 
bewaard worden, maar hun kracht gaat in de schepping en in 4 6 6 de 

446 'bekommt' was in hs 'empfangt'. 
447 'erscheint' was in hs 'steht'. 

'in dem ausschliesslichen Gegenüber' is in hs 'in dem des ausschliesslichen Gegenüber'. Dit 
is ern drukfout die in 19S8 weer hersteld wordt. 
Volgt in hs 'tonlose'. 

4 5 0 'hervortaucht' was in hs 'hervortritt'. 
451 Buber aan Smith "Weile' ist Bergsons durée' (MBA). 

'rein intensive Dimension' is in hs 'Intensität' 
'bestimmbar ist' was in hs 'bestimmbaren, intensiven Dauer gelebt wird'. 
'Erst indem' was in hs 'Solange nur'. 
Vergelijk De wereld van de wetenschap is 'die Welt, die wir um gnsere Selbstbehauptung 

im Unendlichen und im Menschengeist uns ¿urechtgezimmert haben, das ungeheure raumlich 
zeitliche vielfältige Koordinatensystem, in dem wir die Dinge und die Geschehenisse einzuzeich
nen haben und durch das wir diese zu ordnen uns unterfangen haben, und dieses Koordinaten
system besteht zu Recht' (RaG, II, 10-11). 
4 5 6 'tut es not . . auszusprechen' was in hs 'muss . . . erkannt werden'. 
457 'welches' is in hs 'das* 
4 5 8 'untaugliches' was in hs 'unbrauchliches' 
4 5 9 'ware' is in hs 'bliebe'. 
460 'Verschwiegen' de bedoeling is wellicht dat de oergrond, het eeuwige jij, door de mens in 
zijn zwijgen wordt geëerbiedigd, maar tevens hult de oergrond zichzelf in zwijgen. Deze dubbele 
mogelijkheid willen we bewaren. 
461 Volgde in hs ', unvergesslich'. 
4 6 2 Volgde in hs 'Unvergesslich, doch nicht festzuhalten, nicht zu bewahren als Gegenüber'. 
4 6 3 'Gegenwart' was in hs 'Gegenüber'. Daarop volgde 'sie sind unsterblich Da wird der Ton 

vernommen, der nicht gemessen'. 
4 6 4 Misschien staat hier het beeld van Böhme op de achtergrond, waarin deze de wereld ziet als 
een orgel waarin iedere stem haar eigen toon heeft en toch slechts de ene lucht in al deze stem
men is. Dit beeld citeert Buber in zijn dissertatie (zie G. Schaeder, Martin Buber, Gottingen, 
1966, 40). 
465 'diese' is in hs 'sie'. 
4 6 6 'in' ontbreekt in hs 

448 

449 

453 

454 

455 
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kennis van de mens binnen, stralen van hun kracht dringen in de geor

dende wereld binnen en smelten deze keer op keer open. Zo de geschie

denis van de afzonderlijke mens, zo die van het menselijk geslacht 4 6 7 

P a r . 2 9 4 6 e 

29.1 De wereld is de mens 4 β 9 tweevoudig naar zijn tweevoudige houding 4 7 0 

29.2 HIJ neemt het zijn 4 " om zich heen waar, 4 7 2 dingen zonder meer en 

wezens als dingen, hij neemt het geschieden 4 7 3 om zich heen waar, 4 7 4 

processen zonder meer en handelingen als processen, dingen uit eigen

schappen, processen uit momenten bestaande, dingen in het ruimte-

net, processen in het tijdnet geregistreerd, dingen en processen door an

dere dingen en processen ingegrcnsd, aan hen meetbaar, met hen verge

lijkbaar, geordende wereld, afgesplitste wereld. De/e wereld is eniger

mate betrouwbaar, ze heeft dichtheid en duur, 4 7 5 haar geleding laat 

zich overzien, men kan haar altijd weer te voorschijn halen, 4 7 6 men 

repeteert haar met gesloten ogen en kontroleert met geopende daar 

staat /e dan, tegen je huid aanliggend, wanneer je het zo wilt, in je ziel 

ingenesteld, 4 7 7 wanneer je hieraan de voorkeur geelt, ze is immers jouw 

tegengesteldheid, ze blijft het naar jouw believen, en blijft je oervreemd, 

buiten en in je 4 7 e Je neemt haar waar, neemt haar voor jc/elf tot 

'waarheid', 4 ' 9 ze laat zich door jou 4 e o nemen, 4 8 1 maar ze geeft 

zich niet aan je Slechts over haar kun je je met anderen 'verstaan', zij 

is, al doet ze zich ook aan ieder anders 4 e 2 voor, bereid voor jullie on

der elkaar tegengesteldheid te zijn, maar je kunt anderen niet in haar 4 в э 

tegenkomen. Je kunt zonder haar niet in leven blijven, haar betrouw

baarheid houdt je staande, maar zou je sterven in haar naar binnen, dan 

zou je in het niets begraven zijn.494 

29.3 Of de mens komt het zijn en het worden tegen als zijn tegenover, steeds 

slechts één 4 8 5 wezenheid 4"6 en ieder ding slechts als wezenheid;4 9 7 

4 6 7 'des Geschlechts' was in hs 'der Menschheit'. 
4 6 8 Paragraaf 29 heet in de inhoud van hs 'Eswelt und Duwelt'. 
469 'Welt ist dem Menschen' was in hs 'Welt des Menschen ist'. 
4 7 0 Identiek met paragraaf 1.1 
4 . 1 'Sein'was in hs'Seiende'. 
4 . 2 'nimmt . . . wahr' was in hs 'sieht'. 
4 7 3 'Geschehen' was in hs 'Werden'. 
4 7 4 'nimmt . wahr'was in hs'sieht'. 
4 7 5 'Dauer' is in hs 'Bestand' 
4 7 6 Volgde in hs 'und nachprüfen'. 
477 'emgekauen' was 'drin'. 
4 7 8 Hier volgde in hs 'Du kannst ohne sie nicht im Leben beharren, aber stürbest Du in sie 
hinein, so warst . . . nur über sie dich mit andern 'verstandigen". Deze passage komt in hs ¡ets 
verderop. 
4 7 9 'nimmst sie dir zur 'Wahrheit" is in hs doorgestreept.Vergelijk 'Wahrnehmungswelt, man 

nimmt etwas als wahr' (KaG, V, 9). 
4 8 0 Voigt in hs'zum Objekt'. 
481 Voigt in hs 'und auch du lasst dich ihm zum Subjekt nehmen'. 
4 8 2 'anders' ís in hs 'verschieden'. 
4 8 3 'nicht in ihr' ís in hs 'in ihr nicht'. 
4 8 4 Vergelijk 'Ein nur Realisierender musste in den Gott vergehen, ein nur Orientierender in 

das Nichts verkommen' (M Buber, Daniel, o.i., 41). 
4 8 5 In hs niet onderstreept 
486 'Wesenheit' is in hs 'Wesen'. 
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wat er is, ontsluit zich aan hem in het geschieden, en wat er geschiedt, 
overkomt hem als ¿ijn, mets anders is tegenwoordig dan dit ene, maar 
dit ene wereldvervuld,488 maat en vergelijking zijn geweken, het ligt489 

aan jou hoeveel " D van het onmetelijke voor jou tot werkelijkheid 
wordt *ei De tegenkomsten ordenen zich met tot wereld,492 maar lede 
re is voor jou een teken 4 9 Э van de wereldordening Zij zijn onderling 
niet verbonden, maar iedere waarborgt voor jou je verbondenheid met 
de wereld De wereld die jou zo verschijnt, is onbetrouwbaar, want 
ze verschijnt je steeds 49A nieuw, en je mag ze niet aan haar woord hou
den, ze heeft geen dichtheid, want alles doordringt in haar alles, zonder 
duur,495 want ze komt ook ongeroepen en verdwijnt ook als je haar 
vasthoudt, ze is onoverzienbaar, wil je haar overzienbaar maken,496 dan 
verlies je haar Ze komt, en komt je tevoorschijn halen,497 bereikt ze 
jou niet, komt ze jou niet tegen, dan verdwijnt ze, maar ze komt terug, 
veranderd Ze staat niet buiten je, ze raakt aan jouw grond, en zeg je 
'ziel van mijn ziel', dan heb je niet teveel gezegd maar pas er voor op 
haar in je ziel te willen verplaatsen - dan vernietig je haar 4 9 8 Ze is jouw 
tegenwoordigheid je hebt slechts tegenwoordigheid doordat je haar 
hebt,49* en je kunt haar voor jou tot tegengestcldheid maken om haar 
te ervaren en te gebruiken, je moet het steeds weer doen,500 en je hebt 
nu geen tegenwoordigheid meer Tussen jou en haar is tegeninmgheid 
van het geven, je zegt ji/ tot haar en geeft je aan haar, ZIJ zegt/i/ tot jou 
en geeft zich aan jou ^ ' Over haar kun je je met anderen niet verstaan, 
je bent eenzaam met haar,502 maar zij leert je anderen tegenkomen en 
in de tegenkomst met hen standhouden, en zij voert je door de min
zaamheid van haar aankomsten en door de weemoed van haar afschei
den tot het )tj waarin de lijnen van de betrekkingen, de parallelle, el
kaar snijden 5 0 Э 7e helpt je nietje in leven te houden, ze helpt je slechts 
de eeuwigheid te vermoeden 

487 'Wesenheit' is in hs 'Wesen' 
4 S B Volgde in hs 'es grenzt nur ans Ich und auch dies nicht im Raum oder in der Zeit, sondern 

in der lebendigen Beziehung' 
Voigt in hs 'nur' 

4 9 0 'wie viel was in hs 'wie tief' 
Volgde in hs 'Geordnet ist diese Welt nicht, aber sie ist dir ein Zeichen und eine Bürgschaft 
der Welt 
Welt is in hs 'Weltordnung' 

Volgde in hs 'und eine Bürgschaft' 
'stets' is in hs 'ewig' 

4 9 5 'dauerlos' is in hs 'bestandlos' 
4 9 8 Voigt in hs 'so' 

'hervorholen wordt in 1958 'hervorlangen' 
Volgde in hs 'Nie wird sie dir zum Gegenstand werden' 
'Sie ist deine Gegenwart, du hast nur Gegenwart, indem du sie hast' wordt in 1958 'Sie ¡st 
deine Gegenwart nur indem du sie hast, hast du Gegenwart' 

500 'du musst es immer wieder tun' ontbreekt in hs 
501 'sie sagt Du zu dir und gibt sich dir' staat in hs tussen haakjes 
502 Volgde in hs 'aber sie fuhrt dich zum Du hm, in dem die Linien der Beziehungen, die pa

rallelen, sich schneiden' 
503 Vergelijk 'Jedes Wesen hat seine Linie der Verwirklichung, Gott aber ist der Punkt, in 
dem alle Vollkommenheitslimen zusammentreffen' (M Buber, Zur Geschichte des Individua-
tionsproblems, о с , 21) 

4811 

491 

492 

49Э 

494 

497 

498 

499 
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De bet-wereld heeft samenhang in de ruimte en in de tijd 
De/i/-wercld heeft in beide 5 0 5 geen samenhang 
liet S 0 6 afzonderlijke μ] moet na afloop van het betrekkingsgebeuren 
tot een bet worden 
Het S 0 7 afzonderlijke het kan, door binnen te treden in het betrekkings
gebeuren, tot eenjtj worden 
Dit zijn de twee grondpnvileges van de bet-weTe\d Ze brengen de mens 
er toe de Aet-wereld als de wereld te beschouwen waarin men te leven 
heeft on waarin ook 5 0 8 te leven valt,509 ja die iemand ook van allerlei 
prikkels en ontroeringen,5 1 0 werkzaamheden en inzichten voorziet De 
/y-momenten verschijnen in deze vaste en nuttige kroniek 5 1 1 als zonder
linge lyrisch-dramatische episoden, met een verleidelijke bekoring 
wel 5 ' 2 maar gevaarlijk in het uiterste trekkend, de beproefde s ' 3 samen
hang losser makend, meer vragen dan tevredenheid achterlatend, de ze
kerheid schokkend, gewoon angstwekkend en gewoon ontbeerlijk 5 ' 4 

ümdat men daaruit toch m 'de wereld' terug moet keren, waarom met 
in haar blijven' Waarom wat tegenover je komt staan, niet tot de orde 
roepen en in de tegenstelbaarheid naar huis sturen' Waarom, wanneer 
men er nu eenmaal niet langs kan om bijvoorbeeld tegen zijn vader, 
vrouw, kameraad ¡η te zeggen, was.rom nict/i/ zeggen en het bedoelen' 
De klank /i/ met de spraakorganen voortbrengen betekent immers vol
strekt niet het angstwekkende grondwoord spreken,^5 ja, ook een ver
liefd /»; met de ziel fluisteren is ongevaarlijk, zolang men maar in ernst 

5 0 4 Vóór paragraaf 30 staat cen begin van een aparte paragraaf 'Du, der dies liesst wir sind 
jetzt eben Hand in Hand über das hinweggesprungen, was zunächst zu sagen ist, in etwas, was 
erst danach zu sagen ist Wir sind gesprungen und haben diese Strecke des Wegs vollbracht, denn 
der Weg will Sehnet fur Schritt vollbracht werden, wir mussen zurück und des Wegs weiter 
Aber auch der Sprung gehort solcherweise zum Weg (tot zover werd de tekst doorgestreept 
met potlood het volgende werd doorgestreept met pen) Aber in dem Augenblick da wir hier 
drüben beisammenstehn, noch ein Wort, von mir zu dir Die zwiefaltigc Haltung des Menschen 
ist die geistige l-orm' Paragraaf 30 heet in de inhoud van hs 'Die Privilegien der bswclt' 
505 'in beiden wordt in 1958 'in Raum und Zeit' 
506 'Das'is in hs'Jedes' 
507 'Das' is in hs 'Jedes' 
508 Voigt in hs 'schlecht und recht' 
509 Vergelijk 'Sie (ni de mensenziel) lasst sie (ni de wereld als geordend systeem van оогга 
kelijkheid en doelmatigheden) freilich bestehen, die Hilfsweit, in der allein sie mit den Men
schen leben kann' (M Buber, Daniel, о с . 20) 
5 , 0 'Erregungen' was in h\ 'tmotioncn' 
511 'Chronik'was in hs'Historie' 
5 . 2 Volgde in hs 'Sammlung des Wesens heischend' 
5 . 3 'erprobten' was in hs 'guten' 
5 1 4 'entbehrlich' wordt in 1958 'unentbehrlich' Dat is dus precies het tegenovergestelde O ι 
is Buber bij de tweede uitgave van 1958 de spottende, ironische toon ontgaan In deze tweede 
versie was de bedoeling jij-zeggen is gewoonweg onontbeerlijk, zoals hij iets verder op zegt 
men kan er nu eenmaal met langs om tegen zijn vader, vriend of vrouw /η te zeggen Maar in de 
eerste versie was de bedoeling het yiy-zeggcn is ontbeerlijk en dat sluit direkt aan bij de op sar
kastische wijze ontwikkelde hoofdgedachte die hij iets verderop als volgt samenvat maar in lou
ter verleden - dit is in de fcei-houdmg - valt te leven, ja slechts daarin valt een leven in te rich
ten, m a w men kan heel goed buiten de/(/-houding en de;i/-wereld 7o zijn beide versies te ver
klaren, maar o.i komt de eersre versie dichter bij de grondtoon van de paragraaf 
5 1 5 Volgde in hs 'das sprechen darcintreten bedeutet' 

Par. 30 5 C M 

30 1 
30.2 
30 3 

30 4 

30 5 
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mets anders bedoelt dan ervaren en gebruiken s , e 

30 6 In louter si7 tegenwoordigheid valt met te leven, ze zou iemand 5 , e 

verteren, wanneer er niet voor gezorgd was dat ze snel en grondig over
wonnen wordt Maar in louter s ' 9 verleden valt te leven, ja slechts daar
in valt een leven in te richten Men hoeft slechts ieder ogenblik met er 
varen en gebruiken te vullen en het brandt niet meer 

30 7 En in alle ernst van de waarheid,520 JIJ zonder het kan de mens met 
leven Maar wie 521 daarmee alleen leeft is niet de mens 

Tweede deel 

Par. 31' 
3 1 1 De geschiedenis van de afzonderlijke mens en die van de menselijke 

soort 2 stemmen, waarin ze ook uit elkaar mogen gaan, in dit ene in 
ieder geval overeen, dat ze een voortschrijdende toename van de het 
wereld betekenen 

312 Dat wordt voor de geschiedenis van de soort 3 betwijfeld men 4 wijst 
er op, dat de elkaar aflossende rijken van de kuituur s telkens weer met 
een, ZIJ het ook verschillend 6 gekleurde, dan toch gelijksoortig gebouw
de primitiviteit en, hiermee in overeenstemming, met een kleine wereld 
van tegengesteldheden beginnen, derhalve zou met het leven van het in
dividu niet dat van de soort, maar dat van de afzonderlijke kuituur over
eenkomen 7 Maar wanneer men afziet van de kuituren die geïsoleerd 
schijnen,8 de kuituren die onder de historische invloed van andere 
staan, nemen in een bepaald niet heel vroeg, maar ' toch voorafgaand 

5 6 Vergelijk dezelfde worsteling in een heel andere toon in 'Religion als Gegenwart' 'Sind 
nun diese Du Beziehungen einzelne Momente nur? Wenn es so ist, und es scheint so zu sein, 
dann ware ja eine Du-Welt unmöglich, sondern es ware nur eine Unendlichkeit von Du-Momen-
ten und die zusammenhangende Welt bliebe die Welt des bs Was konnte dann diese 
Wirklichkeit des eingeborenen Du bedeuten' Ware dies nur etwas in uns Angelegtes, in uns hin
eingelegt, und aufgegeben, das wir nicht zu erfüllen vermogen? Denn wie sollte eine Welt des 
Du aufgebaut werden.wenn notwendigerweise es unzusammenhangende Momente, vergäng
liche Momente sind''(RaG V, 10 11) 
517 'blosser is in hs'purer' 
518 'einen is in hs 'dich' 
519 'blosser' is in hs 'purer' 

'in allem trnst der Wahrheit' is in hs 'in aller Wahrheit' 
52 'Aber wer' was in hs 'Wer aber' 

1 Deze paragraaf heet in de inhoud van hs 'Die Zunahme der Eswelt' 
2 der Menschengattung' is in hs 'des Geschlechts' 
3 'der Gattung' is in hs 'des Geschlechts' 
4 О Spengler in zijn boek'Der Untergang des Abendlandes', Wien, 1918 
5 'Reiche der Kultur' was in hs 'Kulturreiche' 
6 'verschiedenartig is in hs 'verschieden' 
7 Reeds in 'Religion als Gegenwart' maakt Buber zijn gehoor opmerkzaam op Spengler vol 
gens wie 'die Kulturen etwa Organismen sind, die werden und vergehen nach bestimmten Ge
setzen, wie eben Organismen werden und vergehen, ihre bestimmten Lebensphasen haben Diese 
Lebensphasen sind bei allen Kulturen die gleichen und so wickelt sich eine Kultur nach der an 
dern ab' (RaG, I, 10) 
θ Waarschijnlijk denkt Buber hier aan de Afrikaanse en Oceanische kuituren wier bestaan 

en levenswijze sinds de eeuwwisseling werden ontsloten en in de belangstelling kwamen 
'jedoch' is in hs 'aber' 
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aan het tijdperk van de hoogbloei - stadium de bet-wereld van de eerste 
over, hetzij door onmiddellijk ontvangen , 0 van de nog kontemporaine 
kuituur, ¿oals het hellenisme de Egyptische, hetzij " door middellijk 
ontvangen van de voorbije, zoals de westerse christenheid 12 de Griekse 
ontving· zij vergroten hun ¿»ui-wereld met enkel door eigen ervaring, 
maar ook door de opgenomen toevoer van vreemde; en nu eerst voltrekt 
zich aan de zo gegroeide kuituur de beslissende, ontdekkende verbre
ding. (Waarbij voorlopig , э buiten beschouwing gelaten kan worden hoe 
overmachtig 'A daarbij het schouwen en de daden van de/i/-wereld daar
aan meedoen.) Derhalve is in het algemeen de het-wereld van iedere kui
tuur omvangrijker dan die van de voorafgaande, en ondanks ettelijke 
stagnaties en schijnbare achteruitgangen is in de geschiedenis de voort
gaande toename van de bet-wereld duidelijk te onderkennen. Niet we
zenlijk hiervoor is het,'5 of het 'wereldbeeld'16 van een kuituur meer het 
karakter van de eindigheid of dat van de zogenaamde oneindigheid, 
juister niet-eindigheid, toekomt, een 'eindige' wereld kan zeer wel , 7 

meer bestanddelen, dingen, processen bevatten l a dan een 'oneindige'.19 

Men dient ook in aanmerking te nemen,70 dat niet alleen de omvang 
van de kennis der natuur, maar ook die van de maatschappelijke diffe
rentiëring en die van de technische prestatie vergeleken dienen te wor
den; door beide wordt de tegenstelbare wereld uitgebreid 

31.3 De grond verhouding van de mens tot de bet-wereld omvat het ervaren 
dat haar altijd weer konstitueert, en het gebruiken dat haar voert tot 
haar veelvoudige bedoeling, de instandhouding, verlichting en uitrus
ting van het menselijk leven. Met de omvang van de ¿¿"i-wereld moet 
ook de bekwaamheid haar te ervaren en te gebruiken toenemen. De af
zonderlijke mens kan weliswaar steeds meer onmiddellijk ervaren door 
middellijk ervaren, het 'verwerven van kennis', vervangen, hij kan het 
gebruik steeds meer versmallen tot gespecialiseerde 'toepassing', toch 
is een voortdurende ontwikkeling van de bekwaamheid van generatie op 
generatie onvermijdelijk. Deze bedoelt men г і meestal, wanneer men 
van een voortschrijdende ontwikkeling van het geestesleven spreekt 
Waarbij men zich overigens, door zo te spreken, aan de eigenlijke zonde 
tegen de geest schuldig maakt; want dat 'geestesleven' is meestal de hin
dernis voor een leven van de mens m de geest en in het beste geval de 
materie die daarin, overmeesterd en omgevormd, op moet gaan. 

31.4 De hindernis. Want de ontwikkeling van de ervarende en gebruikende 
bekwaamheid vloeit meestal voort " uit vermindering " van de be-

1 0 'Empfangen' was in hs 'Einwirkung'. 
n 'sei es' is in hs 'oder'. 
1 2 'die abendländische Christenheit' wordt in 1958 'das abendlandische Christentum' 
•з 'vorerst' was in hs 'vorlaufig'. 
1 4 'übermächtig' was in hs 'Grosses'. 
'5 'Nicht wesentlich ist hiervor' is in hs 'Dabei ist es nicht wesentlich' 
IG Zie aanrekening 31 3 
1 ? 'kann recht wohl' is in hs 'konnte fur den Menschen'. 
'β 'enthalten'was in hs'aufweisen'. 
1 9 O. Spengler ziet de antieke kultuur als eindig en de westerse faustische beschaving als on

eindig. Zie 'Der Untergang des Abendlandes', 369 en 581 
2 0 'Zu beachten ist auch' is in hs 'hs ist auch zu beachten' 
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trekkingskracht van de mens - van de kracht dankzij welke alleen de 
mens in de geest kan leven. 

Geest in zijn menselijke manifestatie is antwoord 2 5 van de mens aan 
zijn jij. De mens spreekt in vele tongen, tongen van de spraak,26 van de 
kunst, van de handeling, maar de geest is één, antwoord 27 aan het uit 
het geheim verschijnende, uit het geheim aansprekende jij. Geest is 
woord. En zoals het in de spriak gezegde 2e mogelijkerwijze wel eerst 
in de hersenen van de mens aan het woord komt, vervolgens in zijn keel 
tot klinken komt, beide echter zijn slechts brekingen van het ware ge
beuren, in waarheid namelijk schuilt de spraak niet in de mens, maar 
staat de mens in de spraak en spreekt uit haar - zo is het met alle woord, 
zo met alle geest. Geest is niet in het ik, maar tussen ik en ¡ij. Hij is niet 
als het bloed dat in je cirkuleert, maar als de lucht waarin je ademt. De 
mens leeft in de geest, wanneer hij in staat is zijn 2 9 jij te antwoorden. 
HIJ is daartoe in staat, wanneer hij met zijn hele wezen in de betrekking 
binnentreedt. Dankzij zijn betrekkingskracht alleen is de mens in staat 
in de geest te leven.30 

21 Her sinds de Verlichting heersende geloof in de vooruitgang van de mens. 
22 'erfolgt' WÍS in hs 'geschieht'. 
23 'durch Minderung' was in hs 'auf Kosten'. 
24 Paragraaf 32 heet in de inhoud van hs 'Geist und Beziehung'. Paragraaf 32 begon met een 
lange passage die werd doorgestreept 
'Alles Es ist der Beziehung eines Menschen zu seinem Gegenüber entsprungen, alles Es ist einst 
im Leben der Person Du gewesen und als Sinn ist ihm eingetan, dass es sich, dass das dichte 
dicke Es sich immer wieder zum Du klare und verklare. Die Erfüllung dieses Sinns wird von dem 
Menschen vereitele, indem er sich mit der Eswelt als einer zu erfahrenden und zu gebrauchenden 
abfindet. 
Erkenntnis. Im Schauen eines Gegenüber erschliesst sich dem Erkennenden das Wesen. Er wird, 
was er gegenwartig geschaut hat, als Gegenstand fassen, mit Gegenstanden vergleichen, in Ge
genstandsreihen einordnen, gegenstandlich beschreiben und zergliedern mussen; nur als Es kann 
es in den Bestand der Erkenntnis eingehen. Aber im Schauen war es kein Ding unter Dingen, 
kein Vorgang unter Vorgangen, sondern ausschliesslich gegenwartig und duhaft offenbar. Nicht 
in dem Gesetz, das danach aus der Erscheinung abgeleitet wurde, sondern in ihr selber gab sich 
das Wesen kund. Dass das Allgemeine gedacht wird, ist nur eine Abwicklung des knauelhaften 
Ereignisses, da es im Besonderen, im Gegenüber geschaut wurde. Und nun ist dieses im Esbe-
griff gefassten, in der Essprache geäusserten Erkenntnis eingeschlossen. Wer es daraus erschliesst 
und wieder gegenwartig schaue, erfüllt den Sinn seines Erkenntnisaktes als eines zwischen den 
Menschen Wirklichen und Lebendigen. Aber man kann Erkenntnis auch so betreiben, dass man 
das zu Es Gewordene als Es belasst, als Es erfahrt und gebraucht. Es hilft einem sich in der Welt 
auszukennen, und sodann, die Welt zu 'erobern' 
Kunst- Im Schauen eines Gegenüber erschliesst sich dem Kunstler die Gestalt'. 
25 'Antwort' was in hs 'Ansprache'. 
26 'Sprache' was in hs 'Erkenntnis'. 
27 'Antwort' was in hs 'Ansprache'. 
2B 'die sprachliche Rede' was in hs 'das gesprochene Wort'. 
Vergelijk het morto over de taal dat Buber later doorstreept (Zie aantekeningen bij de vertaling 
van deel 1 nr. 2). 
Vergelijk ook. 'Die Sprache war Гиг die jüdische Mystik von je ein seltsamer und schauerwecken
der Gegenstand . . . Das Wort ist ein Abgrund, durch den der Redende schreitet. 'Man soll die 
Worte sprechen, als seien die Himmel geöffnet in ihnen. Und als wäre es nicht so, dass du das 
Wort in deinen Mund nimmst, sondern als gingest du in das Wort ein"(M. Buber, Die Legende 
des Baalschem, o.e., 29). 
29 'seinem' is in hs 'dem'. 

Par. 32 M 

32.1 
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32.2 Maar de 31 lotsbeschikking van het betrekkingsgebcuren doet zich hier 
het sterkste gelden. Hoe machtiger het antwoord, des te machtiger 
bindt dit het yi), bant het tot tegengesteldhcid. Slechts het /.wijgen tot 
het ]i], het zwijgen van alle tongen, het ¿wijgende uit7icn in het onge
vormde, in het ongescheiden woord nog voor de tong het uitspreekt, 
laat het μι vrij, staat ermee in de ingehoudenheid waar de geest zich 

niet manifesteert, maar is ^ Alle antwoord pakt het jij in in de bet-

wereld Dat is de melancholie van de mens 3 3 en dat is zijn grootheid. 

Want zo wordt kennis, zo wordt werk, zo wordt beeld en voorbeeld in 

het midden van de levenden. 

32.3 Wat echter zo in het veranderd is, daarin is, in het tot ding onder dingen 

verstarde, de zin en de bestemming ingelegd dat het zich steeds weer 

aan deze verandering onttrekt Steeds weer - zo was het bedoeld in het 

uur van de geest, toen hij zich de mens aantrok en het antwoord in hem 

verwekte - moet 3 4 het tegenstelbare tot tegenwoordigheid ontbranden, 

inkeren in 3 5 het clement waaruit het kwam, door mensen tegenwoor

dig geschouwd en geleefd worden. 

32 4 De vervulling van deze zin en van deze bestemming wordt door de mens 

verijdeld oie ¿ich met de ¿(.-{-wereld als een te ervaren en te gebruiken 
wereld tevreden stelt en nu het in haar ingepakte 3 6 in plaats van het te 
bevrijden 3 7 er onder houdt, m plaats van het aan te zien зй obser

veert, in plaats van het te ontvangen benut. 

32.5 Kennis, in het schouwen van een tegenover ontsluit zich aan de kennen

de het wezen. 3 9 MIJ zal, wat hij als tegenwoordigheid 4 0 geschouwd 

heeft, wel als tegengesteldhcid moeten begrijpen, met tegengesteld he

den moeten vergelijken, in reeksen tegengesteldheden moeten rang

schikken, als tegenstelbaar moeten beschrijven en ontleden, slechts als 

het kan het in het bestand van de kennis binnen gaan. Maar in het 

schouwen was het geen ding onder dingen, geen proces onder proces

sen, maar uitsluitend tegenwoordig. Niet in de wet die daarna uit de 

verschijning werd afgeleid, maar in hem zelf deelde zich het we/cn 

mee. Dat het algemene gedacht wordt, is slechts een afwikkeling van 

het kluwenachtige gebeuren, waar het in het bijzondere, in het tegen

over geschouwd werd. Kn nu is dit in de het- отт van de begrippelijke 

kennis ingesloten Wie het daaruit ontsluit en weer tegenwoordig 

3 0 Vergelijk- 'Geist ist Verwirklichung- Geeintheit der Seele, Ausschliesslichkeit des Erlebens, 
Verbundenheit' (M Buber, Daniel, o.e., 52). 

3 1 Volgde in hs 'ewige'. 
3 2 Vergelijk. 'Geist' is 'die schöpferische Kundgebung menschlichen Gottcsverlangens' (M. 

Buber. Worte an die Zeit, II, 15). 
3 3 'die Schwermut des Menschen' was in hs 'deine Schwermut'. 
3 4 Volgde in hs 'die Starre des Objekts aufbrechen und aufschmelzen im Feuer feuerigen 

Äther der Gegenwartigkeit' 
35 'im Llement' wordt in 1958 'zum fclement'. 
3 6 'Eingebundene' is in hs 'eingebundene Geistige'. 
3 ' Volgde in hs'zur Gegenwart'. 
3 8 'ihm zuzublicken' was in hs 'es zuschauen'. 
3 9 Vergelijk, wie beminnend kunst beoefent 'dem erscheint, da er ein Ding der Welt erlebt, 

die heimliche Gestalt des Dinges' (M. Buber, Mit einem Monisten, a.c, Î3). 
4 0 Buber aan Smith 'gegenwartiglich ist nicht in the present moment, gemeint ist so etwas 

wie with sense of presence, with force of presence' (MBA). 
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schouwt, vervult de zin van die kenakt als een tussen de mensen werke
lijk en werkend iets Maar men kan kennis ook zo bedrijven, dat men 
vaststelt 'Zo is *' het daarmee dus gesteld, zo heet dat ding, zo is zijn 
hoedanigheid, daar hoort het thuis', dat men het tot het gewordene het 
laat blijven, als het ervaart en gebruikt, het mede aanwendt voor de on
derneming om van de wereld 'alles te weten', en vervolgens voor die om 
de wereld te 'veroveren' *7 

32 6 Zo ook de kunst < э in het schouwen van een tegenover ontsluit zich 
aan de kunstenaar de gestalte " Hij bant haar tot het beeld Het beeld 
staat niet in een godenwereld, maar in deze grote 4 5 wereld van de men
sen Wel is het 'er', ook wanneer geen mensenoog het opzoekt/9 maar 
het slaapt De Chinese dichter vertelt 4 7 hoc de mensen het lied dat hij 
speelde op zijn jadefluit, niet hadden willen 4 β horen, toen speelde 4 9 

hij het voor de goden en zij neigden het oor, sindsdien luisterden ook de 
mensen naar het lied - zo is hij dan van de goden tot hen gegaan die het 
beeld met kunnen ontberen Naar de tegenkomst van de mens ziet het 
uit als m een droom, dat hij die ban zal breken en de gestalte omhelzen 
voor een tijdloos ogenblik Daar komt hij nu aan en ervaart wat te erva
ren is zo 5 0 is het gemaakt of dit 5 1 is er in uitgedrukt of van dien aard 
zijn zijn kwaliteiten,52 en daarbij wellicht ook nog welke rang het in
neemt 

32 7 Niet alsof wetenschappelijk en esthetisch " begrip niet nodig zou zijn 
maar om zijn werk getrouw te doen en onder te duiken и in de alle 
begrip te boven gaande, het begrijpelijke omsluitende 5 S waarheid van 
de betrekking.se 

32 8 En ten derde, boven de geest van de kennis en de geest van de kunst ver
heven, omdat hier de vergankelijke, lichamelijke " mens zich met in de 

4 1 'So also' is m hs 'Also so' 
4 2 Reminiscenties aan Faust 
4 3 'So auch Kunst' was in hs 'Kunst' 
4 4 Vergelijk wie beminnend wetenschap bedrijft 'dem tritt, da er ein Ding der Welt erlebt, 

das heimliche Leben des Dinges gegenüber' (M Buber, Mit einem Monisten, а с , 34) 
4 5 'grossen' is in hs 'ungeheueren' 
4 e 'heimsucht' is in hs 'berührt' 
47 Waarschijnlijk is bedoeld de chinese dichter P'u Sung-Iing (1640-1715), schrijver van het 
bekende werk I lao-chai chih-i (Wonderbaarlijke verhalen uit de studeerkamer van Liao) Zijn 
leven was 'vervuld van armoede en mislukking, van tegenstand van binnen uit en opstand tegen 
alle misstanden die in het China van zijn tijd heersten' (O Ladstatter, P'u Sung-lmg, sein Leben 
und seine Werke in Umgangssprache, München, I960, 16) Maar blijkens de inleiding op dit 
werk 'Liao-chai chih-i' werd hij niet gewaardeerd door de stervelingen Buber heeft een aantal 
verhalen uit Liao-chai chih-i naverteld in zijn 'Chinesische Geister- und Liebesgeschichten'(Zu-
nch, 1948) 
48 'mogen' is in hs 'wollen' 
49 'spielte' was in hs 'sang' 
60 'so' was in hs 'so und so' 
51 'dies was in hs 'dies und dies' 
51 'Qualitäten' was in hs 'Proportionen' 
53 'ästhetischer' was in hs 'künstlerischer' 
54 'unterzutauchen' was in hs 'aufzugehen' Buber aan Smith 'unterzutauchen ist intransitiv' 

(ΜΒΛ) 
5 5 'das Verständliche umschliessenden' was in hs 'allumschhessenden' 
56 De hele zin Staat in hs tussen haakjes 
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meer duurzame stof hoeft uit te beelden, maar, deze in duurzaamheid 

te boven gaande, zelf als beeld, door de muziek van zijn levende spre

ken 5 e omruist, aan de sterrenhemel 5 9 van de geest opgaat: het zuivere 

werken, de handeling zonder willekeur.60 Hier verscheen aan de mens 

uit het diepere geheim het ¡η. sprak hem uit het donker zelf aan en hij 

antwoordde met zijn leven Mier is het woord keer op keer leven gewor

den, en dit leven, of het wet vervulde of wet verbrak - beide is op zijn 

tijd ^ nodig, opdat de geest op aarde niet sterft - , is leer 6 2 Zo staat het 

voor hen die later geboren worden om hen te leren, met wat is en niet 

wat moet zijn, maar hoe in de geest, m het aangezicht van het jij, ge

leefd wordt Kn dat betekent: het staat gereed voor hen te allen tijde 

zelf " tot jij te worden en de /y-wcreld te openen; nee, het Maat niet 

gereed, het komt voortdurend o p hen toe en raakt hen aan. Maar ZIJ die 

geen trek meer hebben in en niet meer deugen voor het levende, wereld-

openende verkeer, weten er wel raad mee; ze hebben de persoon " m 

de geschiedenis en zijn woord 6 5 m de bibliotheek gevangen gezet; ze 

hebben de vervulling op het verbreken, het doet er niet toe, gekodifi-

ceerd-, en ze zijn ook niet karig met verering en zelfs aanbidding, vol

doende met psychologie vermengd, zoals het de moderne mens be

taamt. O eenzaam aangezicht als een ster in het donker, 6 6 o levende 

vinger op een ongevoelig voorhoofd, o wegstervende schrede.6 7 

57 'der vergängliche körperhafte' was in hs 'das Leben selbst Antwort ist'. 
5 8 'Rede' was in hs 'Worts'. 
so 'Sterncnhimmel' is in hs 'Sternhimmel'. 
6 0 Vergelijk: 'Der Künstler hat sein Werk, der Philosoph hat seine Ideologie, der Erfüllende 

hat nichts als sein Leben' (M. Buber, Reden und Gleichnisse des Tschuang-Tse, o.e., 93) . 
61 'jeweilig' is in hs 'je und je'. 
6 2 Buber denkt hier niet alleen aan Jezus wiens leven een vervullen (zíe Mat 5.17-18) én ver
breken (zie Mat. 12 1-14) van de wet was, maar zeer in het bijzonder aan de Baalsjemtow, de 
stichter van het Chassidisme. 'Der Baalschem genort zu jenen zentralen Gestalten der Religions
geschichte, die dadurch gewirkt haben, dass sie in einer besonderen Weise lebten, nämlich nicht 
von einer Lehre aus, sondern auf einer Lehre zu, in solcher Weise, dass ihr Leben als eine Lehre 
wirkte, als eine noch nicht sprachlich erfasste Lehre' (M Buber, Die chassidische Botschaft, in 
Werke III. 758) 
6 3 'selbst'ist in hs'selber'. 
6 4 'die Person' was in hs 'den Menschen'. 
65 'ihre Rede' was in hs 'ihr Wort' 
6 6 'Angesicht sternhaft im Dunkel' was in hs 'Sternenangesicht' 
6 7 Tussen paragraaf 32 en 33 staat in hs een hele paragraaf die met potlood werd doorge
streept 'Die Menschenschar (was Menschheit) ist geneigt, ihre Genien (was fur sie arbeiten zu 
lassen) in den Zweikampf zu schicken, statt selbst zu kämpfen, sie braucht ihre Heroen, die 
Zwölf Arbeiten an ihrer Statt zu verrichten (was fur sie verrichten zu lassen). 'Wenn nun 
schon', meint sie, 'die Kpopoe nicht ohne dieses Abenteuer der Präsenz sich fortsetzen will, 
mogen es nur all weil die bestehn, die es danach gelüstet, die Blute bringen sie ja doch in das 
Museum des Geistes, dass wir und die Künftigen uns daran erfreuen und lernen, was daran zu 
lernen ist'. Aber da geht es wunderlich zu je kraftiger die Schar es meint, um so gründlicher 
verschwinden die Genien, und wenn sie ganz gewissensfrei und esselig die l ast dem Heros auf
gebürdet hat, ist et nicht mehr da. Denn nicht Munzknechte am Du sind die Gewaltigen, es in 
gültige Taler umzuprägen, sondern Spielleutc sind die daran, die die in den Sphären hangende 
Musik (was. die instrumentlos vernommene Musik) in die Luft der Welt tragen (was. instrumen
tiert den Menschen zutragen dass die sie vernehmen). Finden sie kein Gehör fur den Urklang 
(was: Botschaft), nur Kenncrverstandnis und Laienbeifall (was- Laienentzucken) fur ihr Spiel, 
dann - dann geschieht scheinbar nichts Besondres- weder zerbrechen sie ihre Floten und werfen 
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Par. 33 6 β 

33 1 De ontwikkeling van de ervarende en gebruikende funktie vloeit meest
al voort uit vermindering van de betrekkingskracht van de mens 

33 2 Dezelfde mens die de geest voor zichzelf prepareerde tot genotsmiddel, 
wat vangt hu aan met de wezens die om hem heen leven' 

33 3 Onder het grondwoord van de splitsing staande, dat tk en bet uit elkaar 
houdt, heeft hij zijn leven met de medemensen gescheiden in twee 
nauwkeurig afgebakende gebieden inrichtingen en gevoelens Het-ge-
bied en »fc-gebied 

33 4 Inrichtingen ¿ijn het 'buiten', waarin men zich met allerlei bedoelingen 
ophoudt, waarin men arbeidt onderhandelt, beïnvloedt, onderneemt, 
konkurreert, organiseert, zaken doet, in funktie is, predikt, de half en 
half geordende en enigermate kloppende 69 konstruktie waarin zich on
der het veelvuldige aandeel van mensenhoofden en mensenledematen de 
afloop van zaken volstrekt 

33 5 Gevoelens zijn het 'binnen' waarin men leeft en bijkomt van de inrich
tingen Mier gaat voor iemands geïnteresseerde blik het spektrum van 
emoties op en neer, hier geniet men van zijn neiging 70 en zijn haat, van 
zijn plezier en, wanneer hij het niet te erg maakt, zijn verdriet Hier is 
men thuis en strekt zich uit in de schommelstoel 

33 6 De inrichtingen zijn een gekompheeerd forum, de gevoelens een in ie
der geval aan afwisseling rijke kemenade 

33 7 De afgrenzing is weliswaar steeds in gevaar, omdat de baldadige gevoe
lens soms binnenbreken in de meest zakelijke inrichtingen, maar ze laat 
zich met enige goede wil 71 herstellen 

33 8 Het moeilijkste is de betrouwbare afgrenzing in de gebieden van het zo
genaamde persoonlijke leven In het huwelijk bijvoorbeeld is zij nu en 
dan niet zonder meer te bewerkstelligen, maar dat komt vanzelf Voor
treffelijk laat ze zich doorvoeren in de gebieden van het zogenaamde 
openbare leven, men beschouwe bijvoorbeeld hoc feilloos " in het 
jaarprogramma van de partijen, maar ook van de bovenpartijdig geachte 
groepen 7 Э en hun 'bewegingen' de hemelbestormende kongressen en 
het - om het even of het gemechaniseerd regelmatig dan wel organisch 

die Stucke ms Publikum noch treten sie mit grossem Blick ab Nur noch getreuer spielen sie 
fort (Volgde Vielmehr nur noch eindringlicher verkunden sie die Botschaft mahnend und 
warnend schalle sie über den Köpfen 'Wachet und gehet aus zur Gegenwart, dass der Geist in 
euch nicht sterbe' ) Und dann sind sie nicht mehr da, einfach keine mehr da, das Podium ist 
leer, die Schar wartet eine Weile, niemand erscheint, sie verlauft sich, (volgde zu Hauseschla
gen etwelche die Partitur auf - die Partitur ist unlesbar geworden) Die grossen Sendboten sind 
in der Zeit (was Gleichzeitigkeit) nicht mehr, dahin sind die spaten Rufer zum Gegenuberle-
ben, die Heldischen in der Abenddämmerung, jene Bruno und Michelangelo, und die noch Spa
tern, die Einsamen vor Mitternacht, die Beethoven und Hölderlin (Volgde Wie nah dürfen wir 
ihnen sein und wie fern sind wir ihnen') Ihre Botschaft wird nicht vernommen (was angenom
men), was frommt es besitzesstolz im elektrischen Licht den Schatz ihres trbes auszubreiten -
auch die herrlichste nur noch Dinge unter Dingen?' 
69 Paragraaf 3 3 heet in de inhoud van hs 'Gefühle und Einrichtungen' 
69 'stimmende is in hs funktionierende' 
70 'Neigung'was in hs'Liebe' 
7' Voigt in hs 'jeweilig' 
72 'fehlerfrei' was in hs prachtig' en 'fehlerlos' 
73 Gruppen' is in hs 'Gruppengebilde' Waarschijnlijk denkt Buber aan groepen als de borte-

Kreis 
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slordig 74 is - laag bij de grondsc bedrijf elkaar afwisselen 
33 9 Maar het 7 5 afgesplitste bet van de inrichtingen is een golem 7 δ en het 

afgesplitste ik van de gevoelens een rondfladderende ¿lelevogel " Bei
de kennen de mens met, eerstgenoemde slechts het eksemplaar, laatst
genoemde slechts de 'tegengcsteldheid', geen van beide de persoon, geen 
van beide de gemeenschappelijkheid Beide kennen de tegenwoordig
heid niet eerstgenoemde, ook de meest moderne, slechts het starre ver
leden, het klaar zijn, laatstgenoemde, ook de meest duurzame, altijd 
weer slechts het vluchtige ogenblik, het nog niet zijn Beide hebben 
geen toegang tot het werkelijke leven Inrichtingen leveren geen open
baar en gevoelens geen persoonlijk leven op 

33.10 Dat inrichtingen geen openbaar leven opleveren, 7 e bespeuren de men
sen in groeiende getale, bespeuren het met groeiend leed, dit 7 9 is de 
plaats vanwaar de zoekende nood van het tijdperk uitgaat Dat gevoe
lens geen persoonlijk leven opleveren, hebben nog maar weinigen be
grepen e 0 Uier schijnt immers het allerpersoonlijkste te hui/en,81 en 
wanneer men eerst /oals de moderne mens geleerd heeft /ich uitvoerig 
met de eigen gevoelens bezig te houden, zal ook de vertwijfeling over 
hun onwerkelijkheid iemand met gemakkelijk verder helpen, omdat im
mers ook dat een gevoel is en interessant 

33.11 De mensen die er aan lijden dat inrichtingen geen openbaar leven ople
veren, zijn op de gedachte gekomen van een middel men moet de in
richtingen juist door de gevoelens losser maken of lossmelten of laten 
springen, men moet ze juist vanuit de gevoelens vernieuwen, doordat 
men de 'vrijheid van het gevoel' in hen binnenvoert Wanneer bijvoor
beeld de geautomatiseerde staat wezensvreemde burgers β 2 aan elkaar 
koppelt zonder een met elkaar tot stand te brengen of te eisen,8 3 moet 

hij door de hefdesgemeente " worden vervangen, en °5 liefdesgemeen-
te die ontstaat precies wanneer mensen e 6 uit het vrije,97 overvloedige 

Vergelijk 'Die Gesellschaft ist heute ein Organismus aus absterbenden /eilen, die durch 
das zuverlässige hunktiomercn eines scheinorganischen Mechanismus aus hochstleistungsfahigen 
feilen, des Staates, verdeckt wird' (M Buber, Worte an die 7eit II, о с , 16) 
7 5 'Aber das'was in hs'Das' 
7 6 Golem is een hebreeuws woord dat waarschijnlijk zoiets betekent als het gestalceloze, de 
onbezielde materie, vormeloze massa Volgens een joodse legende zou de Golem een uit klei of 
leem gemaakte kunstmatige mens zijn die door het uitspreken van de Godsnaam tot leven kwam 
7ie voor een historische ontwikkeling van dit begrip G Scholem, Die Vorstellung von Golem, 
in branos. 22 (1953) 235-289. zie ook Λ Zweig, Der Golem, m Die Schaubuhne, nr 11(1915) 
7 7 Buber aan Smith 'mythische Vorstellung der Seele als Vogel'(MBA) 
/e Vergelijk waar Bubcr stelt 'dass die Neusetzung allgemeiner binrichtungen nur dann wahr 
haft befreiende Wirkung haben kann, wenn sie einer Umgestaltung des wirklichen Lebens zwi
schen Menschen und Menschen fordernd, klarend, vereinheitlichend zur Seite tritt' (M Buber, 
Worte an die 7eit II, о с , 1 5) 
7 9 'dies' was in hs 'hier' 
9 0 'verstanden' was in hs 'begriffen' en 'bemerkt' 
8 1 'hausen' was in hs 'walten' 
9 2 Volgde in hs 'ohne Miteinander' 
9 3 'fordern' was in hs 'auch nur anzuerkennen' 
8 4 Voigt in hs 'von innen' 
9 5 Voigt in hs 'von innen' 
9 9 'Leute'was in hs'Menschen' 
9 7 Voigt in hs 'stromenden' 
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gevoel tot elkaar komen en met elkaar willen leven. Maar dat is niet zo; 

de ware gemeente β β ontstaat niet daardoor dat mensen β 9 gevoelens 

voor elkaar hebben (ofschoon weliswaar ook met zonder dat), maar 

door deze twee dingen: dat ze allen tot een levend midden in levend te-

geninmge betrekking 9 0 staan en dat ze onderling met elkaar in levend 

tegeninnige betrekking staan.91 Het tweede ontspringt uit het eerste, is 

echter nog met daarmee alleen gegeven. Levend tegeninnige betrekking 

sluit gevoelens in, maar ze stamt met uit hen. De gemeente bouwt zich 

op uit de levend tegeninnige betrekking, maar de bouwmeester is het 

levende werkende midden. 

33.12 Ook inrichtingen van het zogenaamde persoonlijke leven kunnen niet 

uit het vrije gevoel vernieuwd worden (ofschoon weliswaar niet 9 2 zon

der dat). Het huwelijk bijvoorbeeld zal zich nooit uit iets anders ver

nieuwen dan waaruit altijd het ware huwelijk ontstaat dat twee men

sen elkaar het jij openbaren.9 3 Daaruit bouwt het )ij dat voor geen van 

belden ik is, het huwelijk op. Dit is het metafysische en metapsychische 

feit van de liefde, dat door de liefdesgevoelens slechts begeleid wordt. 

Wie het huwelijk vanuit iets anders 9A wil 9 5 vernieuwen, verschilt met 

wezenlijk van hem die het wil opheffen- beide zeggen uit dat ze het feit 

niet meer kennen. En inderdaad, als men van alle veelbesproken erotiek 

van deze tijd alles zou aftrekken wat 9 6 i/febetrokkenheid is, alle verhou

dingen dus waarin de cen de ander helemaal niet tegenwoordig, door 

hem helemaal niet vertegenwoordigd 9 7 wordt, maar de een aan de an

der slechts 9 β zichzelf geniet, wat zou dan overblijven? 

33 13 Waar openbaar en waar persoonlijk leven zijn twee gestalten van de ver

bondenheid. 9 9 Opdat ze worden en bestaan,' 0 0 zijn gevoelens nodig, de 

wisselende inhoud, zijn inrichtingen nodig, de blijvende vorm,1 0 1 maar 

ook beide samengevoegd scheppen het menselijk leven nog met, maar 

het derde schept het, de centrale 1 о г tegenwoordigheid van het ]ij, of 
liever, laat ik het waarheidsgetrouwer zeggen, het in de tegenwoordig
heid ontvangen centrale 1 0 3 /y.1 0 4 

β β Onder Gemeinde verstaat Buber waarschijnlijk 'die Dorf- und Stadtgemeinde, die Arbeits-
und Werkgenossenschaft, die Kameradschaft, die religiose Einung' (M. Buber, Worte an die 
Zeit, o.e., 15). 
8 9 'Leute' was in hs 'Menschen' 
9 0 'gegenseitiger Beziehung' was in hs 'Gegenseitigkeit' 
9 1 Vergelijk: 'Die Gemeinde in all ihren t-ormen muss mit neuer Wirklichkeit gefüllt werden, 
mit der Wirklichkeit unmittelbarer, reiner, gerechter Beziehungen zwischen Mensch und Mensch, 
zwischen Menschen und Menschen, damit aus dem Zusammenschluss wahrhafter Gemeinden 
ein wahres Gemeinwesen erstehe' (M. Buber, Worte an die Zeit II, о с , 17). 
9 2 'nicht' is in hs 'nie' 
9 3 Volgde in hs ', jeder dem andern das Du durch sein Du, einander zur Offenbarung des Du 

werden'. 
9 4 'von anderm her' was in hs 'anders'. 
9 5 'will'ontbreekt in hs 
9 6 Voigt in hs 'eitel' 
9 7 'von ihm gar nicht vergegenwärtigt' ontbreekt in hs 
9 8 'nur' ontbreekt in hs. 
9 8 Volgde in hs 'von Ich und Du' 
100 'bestehen' is in hs 'leben' 
101 In hs stonden de Einrichtungen vóór de Gefühle. 
102 'zentrale' ontbreekt in hs 



Par. 34 ,05 

34 1 liet grondwoord ik bet is met uit den boze - zoals de materie , o e niet 
uit den boze is 107 liet is uit den boze - zoals de materie die zich aan
matigt het zijnde te zijn "^ Wanneer de mens het heersen laat, overwoe
kert hem de onophoudelijk toenemende />t?f-wercld, ontwerkelijkt 7ich 
bij hem het eigen tk, tot de nachtmerrie over hem heen en het spook 109 

in hem elkaar de bekentenis van hun , 1 0 onverlost ^ zijn toefluisteren 

Par. 35 m 

35 1 Maar is dan het gemeenschapsleven van de moderne mens met noodza
kelijk in de bet-wereld ondergedompeld' Zijn de twee kamers van dat 
leven, de ckonomie en de staat, in hun tegenwoordige omvang en in 
hun tegenwoordige volmaakte ontwikkeling denkbaar op een andere 
grondslag dan op die van een superieur afzien van alle 'onmiddellijk
heid' ,"3 ja van een onwrikbaar vastbesloten afwijzing iX* van iedere 
'vreemde', niet uit dit gebied /elf stammende instantie' I.n wanneer het 
het ervarende en gebruikende tk is dat hier heerst, het goederen en 
prestaties gebruikende m de ckonomie, het meningen en strevingen ge
bruikende in de politiek, is met juist aan deze onbeperkte heerschappij 
de uitgestrekte en stevige struktuur van de grote 'objektieve'115 schep
pingen in deze twee gebieden te danken' Ja, is niet de scheppende 
grootheid van de leidende staatsman en van de leidende ekonoom juist 
daaraan gebonden dat hij de mensen met wie hij te maken heeft, met 
als dragers van het onerviarbare ¡tj, maar als prestatie- en strevingscen
trales ¿iet 116 die mei ΙΊ hun bijzondere bekwaamheden dient te bere 

1 0 3 гстга іе ' ontbreekt in hs 
104 Vergelijk 'Die Menschen, die nach Gemeinschaft begehren, begehren nach Gott Alle Be
gier nach wahrer Verbundenheit geht nach Gott, und alle Begier nach Gott geht nach der wah 
ren Gemeinschaft' (M Buber, Worte an die Zeit II, о с , 26) 
1 0 6 Paragraaf 34 komt in hs niet voor 
1 0 6 'die Materie'was m hs'der Stoff' 
io? Vergelijk Matteus 5 37 'Laat het ja dat gij zegt, ja zijn, en het neen, neen, wat daar boven 

uit gaat is uit den boze ' 
l o e 'die Materie, die sich anmisst das Seiende zu sein was in hs 'der Stoff die Welt zu sein an 

gibt' 
1 0 9 Bubers spreken over 'nachtmerrie' (34 1, 37 1 37 2, 37 3 39 П en spook' (34 1, 37 2 
(2x) 37 3) ademt sterk de sfeer van de chinese vertellingen waarin allerhande geesten, spoken 
en verschijningen de atmosfeer bepalen, en die Buber heeft naverteld in zijn 'Chinesische Geis 
ter und Liebesgeschichten ' (Frankfurt a Μ , 1911) 
1 1 0 Volgde 'hoffnungslose' 
1 . 1 Buber aan Smith 'diese Geister sind nicht verdammt, sondern unerlost (wie im Marchen 

die Nixen)' 
1 . 2 Paragraaf 35 heet in de inhoud van hs 'Geist und Gemeinleben' 
1 1 3 Bedoeld is het door Buber als begin(sel) van alle ik JIJ betrekkingen gestelde pnnciep van 

de onmiddellijkheid /ie paragraaf 14 22 
1 . 4 'Ablehnung'is in hs'Abwehr' 
1 . 5 Terecht zegt D Wiegand Wenn Buber von 'grossen 'objektiven Gebilden spricht, die in 
einer bestimmten Beziehung zum Individuum, seiner Spontaneität und hreihcit stehen, befindet 
er sich in Auseinandersetzung mit Hegel, vor allem mit einer bestimmten Richtung der Hegel-
Interpretation, die annimmt, Hegel habe die Übermacht der Institutionen gegenüber dem Indi 
viduum nicht nur konstatiert, sondern auch blind glorifiziert' (D Wiegand, Religiöser Sozialis
mus bei Martin Buber, in Zeitschnft fur Religions- und Geistesgeschichte, 18 (1966) 149) 

6 'ansieht' was in hs 'gegenubertritt' 
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kenen n 7 en toe te passen'"9 Zou zijn wereld met boven hem instor
ten, wanneer hij zou proberen in plaats van btj+hij+bij tot een het op te 
tellen, de som te berekenen van ¡η en ]tj en JIJ die nooit iets anders dan 
weer JIJ oplevert' Zou dat niet betekenen het vormende meesterschap 
inruilen tegen een knutselig , 1 9 dilettantisme en het geweldige licht , г о 

van het verstand tegen een nevelige dweperij' bn wanneer we van de 
leiders kijken ' 2 ' naar de geleiden, heeft met de ontwikkeling zelf in de 
moderne manier van arbeid en in de moderne manier van bezit bijna 
ieder spoor van het leven tegenover van de zinvolle betrekking vernie
tigd' Het zou absurd zijn haar te willen terugschroeven - en zou het ab
surde gelukken, dan zou tegelijk het enorme precisie-apparaat van deze 
civilisatie ontwricht zijn, het enige dat de enorm gegroeide mensheid 
het leven mogelijk maakt 

35 2 — Spreker, je spreekt te laat Zojuist nog had je je woorden kunnen ge
loven, nu kun je het niet meer Want een ogenblik geleden 1 2 2 heb je 
het evenals ik gezien dat de staat niet meer geleid wordt, de stokers ho
pen nog wel de kolen op, maar de leiders regeren slechts nog in schijn 
de voortrazende machines En in dit ogenblik,1 2 3 terwijl je spreekt, kun 
je het evenals ik horen, ' 2 4 dat het raderwerk van de ekonomie op een 
ongewone wijze begint te snorren, de werkbazen lachen je superieur 
toe, maar de dood huist in hun hart 7e zeggen je dat ze het apparaat 
aan de omstandigheden hebben aangepast, maar JIJ merkt dat ze zich 
voortaan nog slechts aan het apparaat kunnen aanpassen, zolang dat 
het althans toestaat Hun sprekers beleren je, dat de ekonomie de erfe
nis van de staat aanvaardt,1 2 5 jij weet, dat er mets anders te erven valt 
dan de dwingelandij van het voortwoekerende het,i26 waaronder het 
ik, steeds onmachtiger om te beheersen, nog altijd droomt dat het de 
baas is 

35 3 Het gemeenschapsleven van de mens kan evenmin als hijzelf de het-we-

1 7 In hs staan 'berechnen' en 'erkennen' onder elkaar, er is nog niet gekozen 
1 1 8 Vergelijk 'Da sieht einer die andern als Leistungszentren, die es in ihrer besondern Befä
higung zu erkennen und zu verwenden gilt, als Bundel verfahrbarer, beeinflussbarer, ausnutzba 
rer Eigenschaften Jeder ist ihm ein tr oder eine Sie, so und so beschaffen, solche und solche 
Möglichkeiten in sich tragend, von denen die in ihrer Entfaltung zu fordern sind, die dem Ge
brauchszweck nutzbar gemacht werden können (M Buber, Die Aufgabe, in Das werdende 
Zeitalter, 1 (1922) 33) 
1 , 9 'bastelnden' is in hs 'herumbastelnden' 
, 2 0 'lichtmachtigen' is in hs 'sonnenhaften' 
121 'blicken'is in hs'hmblicken' 
122 In de eerste wereldoorlog 
123 Na de eerste wereldoorlog 
124 'kannst du es wie ich horen' is in hs 'horst du wie ich' 
125 Bedoeld is de vroegsocialistische en marxistische theorie van een minder belangrijk worden 
van de staat in vergelijking met de ekonomie, een theorie die door Buber statisch gesimplifì 
ceerd wordt geïnterpreteerd als een vervanging van de staat door de ekonomie Vergelijk D 
Wiegand, а с , 1 51 
Vergelijk 'Ihre Ziele (ni van het kommunisme/socialisme rond 1919) deutlich formulierende, 
gegründet auf dem Primat der Wirtschaft als der geordneten Befriedigung der menschlichen Be
durfnisse, getragen vom Kampf einer wirtschaflich benachteiligten Klasse, der sich aber natur 
licherweise zum Kampf um die äussere Macht, die Gewalt über den Staat, auswachst' (M Bu 
ber, Worte an die Zeit II, 14) 
126 Volgde in hs 'der Dinge und der Wesen als Dinge dinghaft gewordne, verdingte Welt' 
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reíd missen, - aangezien daarover de tegenwoordigheid van het )ij 
zweeft zoals de geest over de wateren ' 2 7 De wil van de mens om te 
benutten en /ijn wil om te bemachtigen werken natuurlijk en rechtma
tig, zolang ze aangesloten zijn bij de menselijke wil om in betrekking 
te treden en daardoor gedragen worden. Er bestaat geen kwade drift, 
totdat de drift zich losmaakt van het wezen , 2 8 De drift die bij het we
zen aangesloten is en daardoor wordt bepaald, is het plasma van het 
gemeenschapsleven, de ervan losgemaakte drift is de ontwrichting er
van. Ekonomie, het tehuis van de wil om te benutten, en staat, het te
huis van de wil om te bemachtigen, hebben zolang deel aan het leven als 
ze deel hebben aan de geest. Zweren ze hem af, dan hebben ze ook het 
leven afgezworen, weliswaar geeft het leven zichzelf de tijd om zijn 
zaak af te ronden en enige tijd meent men nog een schepsel te zien be
wegen waar allang een raderwerk draait Met de invoering van welke on
middellijkheid ook is hier inderdaad niets aan te doen, het losser maken 
van de gebonden cnonomie of van de gebonden staat kan niet opwegen 
tegen het feit dat ze niet meer onder de suprematie van de///-zeggende 
geest staan; geen enkele beroering van de periferie kan de levende be
trekking tot het midden vervangen, scheppingen van het menselijke ge
meenschapsleven hebben hun leven vanuit de volheid van de betrek
kingskracht die hun ledematen doordringt, en hun vorm in levende lij
ve vanuit de binding van deze kracht in de geest.'29 De staatsman of 
ekonoom die onderworpen is aan de geest, is geen dilettant, hij weet 
wel dat hij tegenover de mensen met wie hij te maken heeft, niet zon
der meer als tegenover dragers van het ¡i] kan komen staan zonder zijn 
werk te ontbinden; maar niettemin waagt hij het, alleen juist niet zon
der meer, te doen, tot aan de grens namelijk die de geest hem ingeeft; 
en daar geeft de geest hem de grens in, en het waagstuk dat een afge
splitst ' 3 0 schepsel zou hebben laten springen, geraakt in de struktuur 
waarboven de tegenwoordigheid van het )i¡ zweeft. Zo iemand dweept 
niet, hij dient de waarheid die, het verstand te boven gaande, het ver
stand niet verstoot, maar in de schoot houdt. Hij doet in het gemeen
schapsleven mets anders dan in het persoonlijke leven de mens die zich 
wel onbekwaam weet het /:; zuiver te verwerkelijken en het toch iedere 
dag aan het het waarmaakt naar het recht en de maat van deze dag, da
gelijks opnieuw de grens trekkend - de grens ontdekkend, zo ook zijn 
arbeid en bezit niet van zichzelf uit te verlossen, slechts van de geest 
uit; slechts vanuit zijn presentie kan in alle arbeid betekenis en vreugde, 
in alle bezit eerbied en offerkracht binnenstromen, met vol tot de 
rand, maar quantum satis, - kan al het gearbeide en al het bezetene, met 
de ¿ei-wereld verbonden blijvend, toch zich tot het tegenover en tot de 
presentatie van het )η verheerlijken. Er bestaat geen daarachter-terug, er 
bestaat, nog in het ogenblik van de diepste nood, pas daarin een voor
dien onvermoed daarboven-uit. 

, 2 7 Zinspeling op Gen 1.2. 
1 2 8 Zie aantekening 158. 
1 2 9 Deze zin staat boven een doorgestreepte zin die luidt- 'Objektive Gebilde des menschlichen 
Gemeinlebens bestehen in Wahrheit nur aus der Kraft des einzigen selbständigen Objektivums, 
des geistigen Kosmos, der welthaften Darstellung des Du'. 
130 'abgetrenntes' was in hs 'autonomes' 
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35 4 Of de staat de ekonomic regelt 131 dan wel de ekonomie de staat op
dracht geeft,132 is, zolang beide niet veranderd zijn, niet van belang Of 
de inrichtingen van de staat vrijer en die van de ekonomie rechtvaardi
ger worden, is van belang, maar niet voor de vraag naar het werkelij
ke 133 leven die hier gesteld wordt, vrij en rechtvaardig kunnen ze van 
zichzelf uit niet worden Of de geest, de;ï;-zeggende, de antwoordende 
geest aan het leven blijft en aan de werkelijkheid, of dat wat nog van 
hem in het gemeenschapsleven van de mens uitgestrooid ' 3 4 ligt, nu 
verder aan de staat en de ekonomie onderworpen is dan wel zelfstandig 
werkend wordt, of dat wat van hem nog in het persoonlijke leven van 
de mens volhardt, zich weer in het gemeenschapsleven inlijft dat is be
slissend Met een opdeling van het gemeenschapsleven in onafhankelijke 
gebieden 135 waartoe ook 'het geestesleven' zou behoren,136 zou dit 
met gediend zijn,137 dat zou slechts betekenen de m de bet wereld 
weggezonken gebieden definitief aan de dwingelandij prijsgeven, de 
geest echter volledig ontwerkelijken,138 want zelfstandig in het leven 
inwerkend is de geest nooit op zichzelf, maar op de wereld betrokken 
met zijn de bei-wereld doordringende en veranderende kracht De geest 
is waarachtig 'bij zich',139 wanneer hij tegenover de hem ontsloten we
reld kan komen staan, zich aan haar over kan geven, haar en aan haar 
zichzelf verlossen kan Dat zou het verstrooide, verzwakte, ontaarde, 
van tegenspraak doortrokken geestesleven dat heden de plaats van de 
geest inneemt, echter pas kunnen140 wanneer ze weer zou gedijen tot 
het wezen van de geest, het kunnen ¡η zeggen 

Par. 36 , 4 1 

36 1 In de wereld van het het heerst onbeperkt de oorzakelijkheid Ieder 
zintuigelijk waarneembaar 'fysisch', maar ook ieder in de zelfervanng 
voor-gevonden 1 4 2 of gevonden 'psychisch' proces gaat met noodzake
lijkheid door voor veroorzaakt of veroorzakend 1 4 3 Daarvan zijn ook 
de processen waaraan het karakter van een doelstelling toegekend mag 
worden, als bestanddelen van het to-wereld-contmuum niet uitgezon-

'3i 'regelt' was in hs 'regiert' 
1 3 2 'beauftragt' was in hs 'delegiert' 
Vergelijk Der moderne Sozialismus in seiner herrschenden f-orm (will) die Atomatisierung 
und Amorphisierung des gegenwartigen Lebens dadurch überwinden, dass dem Mechanismus 
des Staates eine alles umfassende Macht verliehen wird, die Arbeit und Verkehr einheitlich re
gelt und lenkt' (M Buber, Worte an die 7eit II, о с , 9) 
'33 'wirklichen' was in hs 'wahren' 
1 3 4 'eingesprengt' was in hs 'verblieben' 
1 3 5 'Bereiche' was in hs 'Sphäre' 
^e 'zu denen auch 'das geistige Leben' gehorte' ontbreekt in hs 
137 Vergelijk waar Buber het als typisch voor onze tijd beschouwt 'die Religion (d ι een aan 
de mens ontsloten absolute Gegenwart) ihrer Unabhängigkeit, ihrer selbstmachtigen Totalltat zu 
berauben und sie zur abhangigen, zur bunktion einer anderen Sphäre, einer der Sphären des 
Kosmos zu machen' (RaC, I, 5) 
'38 'entwirklichen' was in hs 'abtrennen' 
139 Zinspeling op Hegel 
140 'konnte' was in hs 'kann' 
141 Paragraaf 36 heet in de inhoud van hs 'breiheit und Verhängnis' 
142 'vorgefundene' was in hs 'gegebene' 
143 'verursacht und verursachend' is in hs 'wirkend und bewirkend' 
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derd dit laatste verdraagt wel een teleologie, maar slechts als de in een 
deel van de kausaliteit ingewerkte keerzijde die de samenhangende vol
ledigheid ervan niet schaadt 

36 2 Het onbeperkte heersen van de oorzakelijkheid in de Aer-wereld, voor 
het wetenschappelijk ordenen 1 4 4 van de natuur van fundamenteel be
lang, drukt de mens die niet ingeperkt 1 4 5 blijft binnen de bet wereld, 
maar altijd weer daaruit weg kan 1 4 6 gaan M 7 de wereld van de betrek
king m, niet neer Hier 1 4 β staan tk en JIJ vrij tegenover elkaar, in een 
wisselwerking die in geen oorzakelijkheid betrokken is en door geen en
kele gekleurd 1 4 Э is, hier is de vrijheid van zijn en van het wezen de 
mens gewaarborgd Slechts wie de betrekking kent en weet van de te 
genwoordigheid van het JIJ, is in staat te beslissen Wie beslist is vrij, 
omdat hij voor het aangezicht is getreden 

36 3 , 5 0 De vurige 1 5 ' materie van al mijn kunnen willen ontzettend ' " bruisend, 
al het mij mogelijke voorwereldlijk rondwentelend, ineengestrengeld en 
als onsplitsbaar, de lokkende blikken van de potenties uit alle einden 
flikkerend, het al als verzoeking, en ik, in een oogwenk geworden, beide 
handen in het vuur, diep erin, waar die ene zich verborgen houdt die mij 
bedoelt, гпцп daad, aangegrepen n u ' 1 5 3 en reeds is de dreiging van de 
afgrond bezworen,1 5 4 niet meer speelt het kernloos vele in de glinste
rende gelijkheid van zijn aanspraak, maar slechts nog twee zijn er naast 
elkaar, het andere en het ene, de waan en de opdracht Nu echter 
eerst 1 5 5 vangt de verwerkelijking m mij 1 5 6 aan Want niet dat mag be
slist hebben heten, wanneer het ene gedaan zou worden en het andere 
zou blijven liggen, uitgedoofde massa,157 en bij mij de ziel laag na laag 
zou doen verslakken Maar slechts wie heel de kracht van het andere in 
voegt in het doen van het ene, wie in het werkelijk worden van het ge
kozene de onaangetaste hartstocht voor het met-gekozene laat binnen
gaan, slechts wie 'God met de kwade drift dient ' 1 5 8 beslist, beslist het 

1 4 4 'Ordnen'was m hs'Ordnung' 
1 4 5 'eingeschränkt' was in hs 'gefesselt' 
1 4 6 'entschreiten kann' wordt in 1958 'entschreiten darf' 
1 4 7 'entschreiten'was m hs'aus treten' 
, 4 β 'Hier' was in hs 'In ihren Wesensakt' 
1 4 9 'tingiert' was in hs 'berührt' 
1 5 0 Deze hele alinea ontbreekt op deze plaats m hs In hs staat hij tussen paragraaf 12 en 13 
151 'feurige' was in hs 'geschmolzene' 
1 5 2 'ungeheuer' wordt in 1958 'unbändig' 
'53 'Nun1' was in hs 'Du1' (doorgestreept potlood) 
Vergelijk 'Dem entscheidenden Mensch (tritt) seine Tat, die Tat die er wählt, gegenüber, sie 
wird ihm gegenwartig als ein Du in einer Ausschliesslichkeit, die alle anderen Möglichkeiten des 
Handelns versinken lasst' (RaG, IV, 10) 
1 5 4 Volgde in hs 'das Wort der Scheidung gesprochen' (doorgestreept potlood) 
1 5 5 'aber erst'ontbreekt m hs 
1 5 6 'in mir'ontbreekt in hs 
1 5 7 'bliebe, erloschne Masse, gelagert' wordt in 1958 'bliebe gelagert, erloschne Masse' 
'se Vergelijk 'Man kann Gott mit dem bösen Triebe dienen, wenn man sein bntbrennen und 
seine begehrende Glut zu Gott lenkt Und ohne bösen Trieb ist kein vollkommener Dienst' (M 
Buber, Die Geschichten des Rabbi Nachman, о с , 37) 
Vergelijk ook 'Die Mischna deutet das Wort 'Du sollst Gott heben mit deinem ganzen Herzen', 
dahin, dass gemeint sei mit deinen beiden Trieben, mit dem 'guten' und dem 'bösen' Trieb (M 
Buber, Vom Geist des Judentums, Leipzig, 1916, 53) 
Vergelijk verder 'bs gibt (in het chassidisme) nicht an sich Böses jede Leidenschaft kann zur 
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geschieden 1 5 9 Heeft men dit begrepen, dan weet men ook dat precies 
dit het gerechte genoemd moet worden, het gerichte,1 6 0 waarop iemand 
zich richt en waartoe iemand beslist, en zou er een duivel bestaan, dan 
zou het niet degene zijn die tegen God zou kiezen, maar tot in der 
eeuwigheid niet kiezen zou 

36 4 De mens voor wie de vrijheid gewaarborgd is, wordt door de oorzake
lijkheid niet neergedrukt Hij weet,'6 1 dat zijn sterfelijk leven naar zijn 
wezen een heen en weer gaan is tussen }tj en het, en bespeurt hiervan de 
zin, het is hem voldoende 1 6 2 altijd weer de drempel van het heilig 
dom 1 6 Э waarin hij niet zou kunnen blijven,164 te mogen betreden 1 6 5 

Ja, dat hij het steeds weer moet verlaten, behoort voor hem innig tot 
de zin en tot de bestemming van dit leven Daar, op de drempel,1 6 6 ont 
vlamt in hem steeds nieuw het antwoord, de geest, hier, m het onheili
ge en behoeftige land, moet de vonk worden waargemaakt Wat hier 
noodzakelijkheid heet, kan hem niet doen schrikken, want hij heeft 
daar 1 6 7 de ware leren kennen, de lotsbeschikking 

36 5 Lotsbeschikking en vrijheid zijn met elkaar verloofd 1 6 e De lotsbeschik
king komt slechts tegen wie de vrijheid verwerkelijkt Dat ik de daad die 
mij bedoelt, ontdek, daarin, m de beweging van mijn vrijheid, open
baart zich aan mij het geheim 1 6 9 Maar ook, dat ik haar met zo volbren
gen kan als ik haar bedoelde, ook in de weerstand openbaart zich aan 
mij het geheim 1 7 0 Wie al het veroorzaakt zijn vergeet en beslist vanuit 
de diepte, wie have en goed aflegt en naakt voor het aangezicht treedt 
hem, de vrije mens, blikt als het evenbeeld van zijn vrijheid de lotsbe
schikking tegen Het is niet zijn grens, het is zijn heelwording, vrijheid 
en lotsbeschikking omhelzen elkaar tot de zin, en in de zin kijkt de lots
beschikking,171 de zojuist nog zo strenge 1 7 2 ogen vol licht, als de ge
nade zelf naar binnen 

36 6 Nee, de mens die, de vonk dragend, in de bet wereld terugkeert, wordt 
door de oorzakelijke noodzakelijkheid niet neergedrukt 1 7 3 En vanuit 

Tugend, jeder Trieb 'ein Wagen fur Gott' werden' (M Buber, Drei Reden über das Judentum, 
o c , 87) 
Vergelijk 'Man soll den 'bösen Trieb', die Leidenschaft in sich nicht ertoten, sondern mit ihr 
Gott dienen'(M Buber, Geist und Leib der Bewegung, in Werke 111,881) 
159 'Das Geschehen' was in hs 'die Welt' 
160 'das Gerichtete'ontbreekt in hs 
761 'weiss was in hs 'hat begriffen' 
162 Voigt in hs 'nicht allein' 
163 'Schwelle des Heiligtums' was in hs 'Vorhof der Welt' 
'64 'Verharren' was in hs 'atmen' 
165 'immer wieder betreten zu dürfen' is in hs 'mit seinen sterblichen hussen betreten zu dür

fen 
166 an der Schwelle' was in hs 'im Vorhof' 
'67 'dort was in hs'im Vorhof 
168 'einander verlobt was in hs 'einander vermahlt sie sind wie die Kalebassen des Himmels 

und der hrde, in polmesischen Mythen, die an einander haften' 
169 'das Geheimnis was in hs'mein Du' 
170 'das Geheimnis' is in hs 'mein Du' Voigt in hs 'Wer mit dem ganzen Wesen zum Du aus

geht' 
171 'schaut das Schicksal was in hs sagt das Schicksal der breiheit ihren wahren Namen Gna

de' 
172 'strengen was in hs'harten' 
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de mannen van de geest stroomt in de tijden van gezond leven het ver
trouwen naar heel het volk; allen, ook de matsten, hebben toch op eni
gerlei wij/e, van nature, driftmatig, schemerig de tegenkomst, de tegen
woordigheid ondervonden, allen hebben op enigerlei wijze 1 7 4 het ji] 
bespeurd, nu duidt de geest voor hen de waarborg 

36.7 Maar in de zieke tijden ' 7 5 geschiedt het dat de bet-wereid, niet meer 
door de toevloenngen 1 7 6 van de /¿/-wereld als door levende stromen 
doortrokken en bevrucht· - afgesplitst en stremmend, een reusachtig 
moerasfantoom,1 7 7 de mens overweldigt Doordat hij zich tevreden 
stelt met een wereld van tegengesteldheden die niet meer tot tegen
woordigheid worden, bezwijkt hij voor haar Dan dijt de gewone oor
zakelijkheid uit tot het neerdrukkende, dooddrukkende noodlot. 

36.8 Elke grote volkeren omvattende kuituur berust op een oorspronkelijk 
tegenkomstgebeuren,1 7 8 op een antwoord 1 7 9 aan het ]η dat eens bij 

haar bron plaats vond, op een wezensakt 1 8 0 van de geest. Deze, ver

sterkt door de gelijkgerichte kracht van de volgende geslachten, schept 

een eigen bestek van de kosmos in de geest - eerst door hem wordt de 

kosmos, wereldbestek, intieme, huiselijke wereld, wereldbehuizing , e l 

van de mens 1 β 2 altijd weer mogelijk, nu eerst kan de mens altijd 

weer 1 в з met een getrooste ziel 1 β 4 in een eigen bestek van de ruimte 

Godshuizen en mensenhuizen bouwen, kan hij de schommelende 1 B 5 

tijd met nieuwe hymnen en liederen 1 8 6 vullen en aan de gemeenschap 

van de mensen zelf gestalte en vorm geven. Maar juist slechts zolang hij 

die wezensakt in het eigen leven aktief en passief , 8 7 bezit, zolang hij 

zelf in de betrekking binnengaat: zolang is hij vrij en dus scheppend. 

Vindt een kuituur niet meer zijn middelpunt in het levende, onophou

delijk vernieuwde betrekkingsgebeuren, dan verstart ZIJ tot de bet-we-

reld, 1 8 8 die 1 β 9 nog slechts eruptief van tijd tot tijd door de gloeiende 

daden van vereenzaamde geesten wordt doorbroken Van dan af dijt de 

1 7 3 'bedruckt' was in hs 'bedrangt' 
1 7 4 Volgde in hs 'und sei's im Blick eines Rindes' 
1 7 5 'kranken Zeiten' was m hs 'siechen Zeitläuften' 
176 'Von den Zuflüssen' was in hs 'Vom Anhauch'. 
1 7 7 'riesenhaften Sumpfphantom' was in hs 'ungeheueres Moorspuk' 
1 78 'Beziehungsereignis' was in hs 'Beyiehungsvorgang' 
1 7 9 Volgde in hs 'eines Menschen'. 
180 'Wesensakt' was in hs 'persönlichen Tat' 
181 'Weltbehausung' was in hs 'Welthaus' 
182 'wird Kosmos, gefasste Welt, heimische,haushafte Welt, Weltbehausung des Menschen' 

wordt in 1958 'wird Kosmos des Menschen' 
івз Volgde in hs 'ist der Mensch behaust' 
1 8 4 'Seele'was in hs'Schmacht'. 
1 8 5 'schwingende' is in hs 'klingende' 
186 'ι ledern'was in hs'Tanzen' 
1 8 7 'leidend'is in hs'erleidend' 
1 8 8 Vergelijk 'Kultur und Religiosität sind zwei Machte,die einander in der Geschichte der Vol
ker ablösen. Kultur ist die Stabilisierung der Lebensimpulse und Lebensformen zwischen zwei 
religiösen Erschütterungen Religiosität ist die Lrneuerung der Lebensimpulse und Lebensfor
men zwischen zwei kulturellen bntwicklungen Wenn eine Kultur zerfallt, losen sich die Kräfte 
aus ihrem Zusammenhang' (M Buber, Zwiefache Zukunft, in 

Die Judische Bewegung I, o.e., 217) 
1 8 9 'die'was in hs'aus der'. 
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gewone oorzakelijkheid, die voorheen nooit het geestelijk bestek van de 
kosmos kon verstoren, uit tot het neerdrukkende, dooddrukkende 
noodlot De wijze, lerende lotsbeschikking die in harmonie met de zin
volheid van de kosmos over alle oorzakelijkheid heerste, is, veranderd 
in een onzinnige demonie, aan haar ten prooi gevallen ' 9 0 Hetzelfde 
karma Ì9Ì dat de voorvaderen '9 2 een weldadige beschikking scheen 
- want wat WIJ in dit leven doen,193 heft ons voor een toekomstig le
ven in hogere sferen - , geeft zich nu als tyrannie te kennen: want het 
doen van een vroeger , 9 4 ons onbewust leven heeft ons in de kerker 
opgesloten waar we in dit leven niet uit kunnen komen 195 Waar voor
dien de wet van de zin als een hemel zich welfde aan welks lichte 
boog , 9 6 het spinrokken van de noodzakelijkheid hangt, heerst nu zin
loos en knechtend het geweld van de dwaalsterren, slechts naar de 
dike,197 de hemelse 'baan', die ook de onze bedoelt, hoefde men zich 
te voegen 198 om met een vrij hart in de al-maat van de schikking 199 te 
wonen - nu dwingt ons, wat we ook doen, op iedere nek de hele last 
van de dode wereldmassa ladend, de heimarmene 200 die de geest 
vreemd is 201 Het aanstormend verlangen naar verlossing blijft in veler
lei pogingen uiteindelijk 202 onbevredigd, tot iemand het stilt die leert 
te ontsnappen aan het rad van de geboorten,203 of iemand die de zielen 
die ten prooi gevallen zijn aan de machten, reddend binnenvoert in de 
vrijheid van de kinderen Gods.204 Zulk een werk 2 0 5 komt voort uit een 
nieuw, tot substantie wordend betrekkingsgebeuren, een nieuw de lots
beschikking bepalend antwoord van een mens aan zijn;y In de uitwer
king van deze centrale wezensakt kan de ene kuituur door een andere 
die zich heeft overgegeven aan zijn straling, worden afgelost, maar kan 
de ene ook in zichzelf worden vernieuwd. 

36.9 De ziekte van ons 206 tijdperk lijkt op die van geen ander, ze behoort 
tot die 207 van alle bij elkaar 2 0 β De geschiedenis 2 0 9 van de kulturcn is 

1 9 0 Deze hele zin ontbreekt in hs 
1 9 1 'Le mot karma» est un nom signifiant action, venant de la racine кг. qui veut dire faisant, 
accomplissant, et autres actions semblables' (R Panikkar, La loi du Karma et la dimension his
torique de l'Homme, m Herméneutique et Eschatologie, Paris, 1971, 209) 
1 9 2 Buber aan Smith 'Es handelt sich um das vorbuddhistische Indien zum Unterschied vom 

spateren buddhistischen' (МВЛ) 
193 'Was W i r m diesem Leben tun' wordt in 1958 'was uns in diesem Leben gerat' 
1 9 4 'denn das eines früheren' wordt in 1958 'denn das Tun eines' 
1 9 5 Deze hele zin staat in hs na de volgende zin en wordt met een cijfer 1) naar voren gehaald. 
1 9 6 'lichten Bogen' was in hs 'Strahlenband' 
1 9 7 Buber aan Smith "Dike means 'way" finden Sie in dem schonen Buch von Conford, From 
Religion to Philosophy (1912) S 172, dazu dann einige orientalische Parallelen, darunter auch 
Tao, an das ich in der Tat zuerst gedacht habe, mit dem aber Dike ursprunglich wirklich zusam
mengehört (MBA) 
'Dike' is oorspronkelijk de levende, nchtingwijzende en terechtwijzende rechtsinstantie 
198 'einzutun' is in hs 'einzustimmen' 
199 'Geschicks' was in hs 'Schicksals' 
200 'Heimarmene' is het zich ten koste van alles doorzettende noodlot 
201 'geistfremde' is in hs 'menschfremde' 
2 0 2 'am letzten' ontbreekt in hs 
2 0 3 Bedoeld is Boeddha 
2 0 4 Bedoeld is Jezus Zie Rom 8 21 
2 0 5 'Werk' is in hs 'Tat' 
206 'unsres' was in hs 'irgendeines' en 'der des unsren gleich' 
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niet een stadion van de aeonen, 2 1 0 waarin de ene hardloper na de ander 
monter en argeloos dezelfde dodelijke kring te doorlopen heeft ^ ' 
Door hun op- en neergangen voert een naamloze weg Geen weg van de 
vooruitgang en van de ontwikkeling, die men zou kunnen noemen een 
neerdalen langs de spiralen van de geestelijke onderwereld, ook wel een 
opklimmen tot de binnenste, fijnste, ingewikkeldste werveling waar 
geen verder meer is en eerst recht geen terug, slechts nog de ongehoorde 
omkeer de doorbraak Zullen we de weg tot aan het einde moeten 
gaan, tot in de beproeving van de laatste duisternis' Waar echter gevaar 
is, groeit het reddende ook 2 1 2 

36 10 Met biologistische ^ 3 en het histonosofische 7U denken van deze tijd, 

hebben, hoe verschillend ze zichzelf2 '5 ook bedoelden,2 1 6 er in samen
gewerkt een geloof in het noodlot te vervaardigen dat taaier en beklem
mender is dan er ooit geweest is ^ 7 Het is niet meer de macht van het 
karma en niet meer de macht van de sterren 2 1 β wat onafwendbaar de 
lotsbeschikking van de mens regeert, velerlei machten maken aanspraak 
op die heerschappij, maar wanneer men het nauwkeurig beschouwt,2 '9 

geloven de meeste tijdgenoten in een mengsel van hen, 2 2 0 zoals de late 
Romeinen in een mengsel van goden Dat wordt door de aard van de 
aanspraak vergemakkelijkt Ot het nu de 'wet van het leven' is met zijn 
alstnjd waarin iedereen moet meevechten of van het leven moet af
zien, 2 2 ' of de 2 2 2 'wet van de /tel' met zijn rcstloze opbouw van de 
psychische persoon uit ingeboren gewoontedriften,2 2 3 of de 'wet van 

2 0 7 'denen' ontbreekt in hs 
208 Vergelijk waar Buber onze tijd aanschouwelijk maakt 'als eine Zeit der Talsenkung, der 
tiefsten Senkung zwischen zwei emporgewolbten Welten des Wortes, des Gesetzes, der Welthaf-
tigkeit '(RaG, I, 4) 

209 'Geschichte' was in hs 'Ablaufe' 
2 , 0 's ich'ontbreekt in hs 
2 1 1 Zoals Spengler beweert in 'Der Untergang des Abendlandes' 
2 1 2 t e n citaat uit het gedicht 'Patmos van Hölderlin dat aldus begint 'Nah i s t / Und schwer 
zu fassen der Gott / Wo aber Gefahr ist, wachst / Das Rettende auch 
Vergelijk 'Gefahr, Gefahr, Gefahr das ist tortan deine Bahn Dein Spruch sei Gott und die 
Gefahr Denn die Gefahr ist die Pforte der tiefen Wirklichkeit, und Wirklichkeit ist der höchste 
Preis des Lebens und Gottes ewige Geburt' (M Buber, Daniel, о с , 83) 
Vergelijk ook 'Wann immer das gefugte Geschehen,die 'hntwicklung'.den gepeinigt peinigenden 
Menschen als ein vom Karma oder vom Demiurgen, von der Moira oder dem 'Kampf ums Da
sein' unentrinnbar auferlegtes Schicksal erscheint, darin sie als in rettungsloser Gottferne einge
schlossen sind, ist der Wille zur göttlichen Befreiung, zur Theophame - ist göttliche Befreiung, 
rheophanie nah' (M Buber, Worte an die Zeit II, 2 5) 

2 , 3 Met denken van o a Spencer en Darwin 
2 1 4 Het denken van о a Spengler en Marx 
2 1 5 'ist nicht ein Stadion der Äonen' was in hs 'sind kein Aonenspiel' 
2 , 6 'meinten' wordt in 1958 'sahen' 
2 1 7 Volgde m hs ', und um so schlimmer, je voluntanstischer er sich verkleidet' 
21 β Volgde in hs 'und nicht der Umschwung der 'Wiedertode', was Umschwung der Geburten' 
2 , 9 'mans recht betrachtet' is in hs 'man genauer zuschaut' 
2 2 0 Volgde in hs 'die bvolulion' 
2 2 1 Bedoeld is 'On the Origin of Species' van Darwin 
De hele zin tot hiertoe staat in hs boven een doorgestreepte zin 'Ob es ein 'Lebensgesetz' ist, 
wie der 'Kampf ums Dasein', den der Mensch als Lebewesen mitausfechten muss, wenn er nicht 
vernichtet werden will' 
2 2 2 'das 'was in h s ' e i n ' 
2 2 3 Buber denkt aan de moderne psychologie sinds Pavlov 
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de samenleving' met zijn onstuitbaar sociale proces, dat de wil en het 
bewustzijn slechts mogen begeleiden,224 of de 'wet van de kultuur' met 
zijn onveranderlijk gelijkmatige worden en vergaan van de historische 
bouwsels,225 en wat voor vormen er verder nog meer mogen zijn steeds 
betekent het dat de mens in een onontkoombaar 226 gebeuren is inge
spannen waartegen hij zich niet of slechts in zijn verbeelding kan 227 

verzetten Van de dwang der sterren bevrijdde de inwijding in de myste
riën, van de dwang van het karma het offer der Brahmanen, met inzicht 
begeleid,228 in beide werd de verlossing aanschouwelijk gemaakt, de 
mengafgod 229 duldt geen geloof in bevrijding 230 Het wordt als dwaas 
beschouwd zich een vrijheid voor de geest te halen, men zou slechts de 
keuze tussen resolute en uitzichtloos rebelse slavernij hebben Hoezeer 
er ook in al die wetten sprake is van teleologische ontwikkeling en or
ganisch worden, aan alle ligt de bezetenheid van de afloop, d w z . van 
de ^ ' onbeperkte oorzakelijkheid 232 ten grondslag Het dogma van 
de geleidelijke afloop 2 Э З is de abdikatie van de mens ten gunste van de 
voortwoekerende het wereld De naam 'lotsbeschikking' wordt door 
hem misbruikt lotsbeschikking is geen klok die als een stolp over de 
mensenwereld is gezet, niemand komt hem tegen dan hij die in 2 3 4 de 
vrijheid uitging Het dogma van de afloop laat echter geen ruimte voor 
de vrijheid, geen ruimte voor haar allerreeelste openbaring,2 3 5 welks 
kalme kracht 2 3 e het aangezicht van de aarde verandert ' 3 7 De om
keer 2 3 e Het dogma kent de mens met die de alstnjd door de om
keer 2 3 9 overwint, die het web van de gewoontedriften door de om
keer 2 4 0 verscheurt, die zich aan de ban van de 2 4 1 klasse door de om
keer 2 4 2 onttrekt, die door de omkeer 2 4 3 het zekere bouwsel van de 

2 2 4 Bedoeld is het dialektisch materialisme van Marx 
2 2 5 De theone van Spengler in 'Der Untergang des Abendlandes' 
2 2 6 'zwingendes' was in hs 'unentrinnbares' 
2 2 7 'könne is m hs'kann' 
228 'das erkenntnisbegleitete Brahmanopfer' was in hs 'das karman des gegenwartigen Lebens' 
'Notre univers est le fruit d'une action divine, et par un autre ensemble d'acaons théandnques 
il est conserve et sauvé C'est la l'idee centrale que les Brâhmanas vont développer, celle que le 
sacrifice, l'action sacrée, est la cause ultime et la force de ce monde Mais si cette action a un tel 
pouvoir, c'est bien l'être humain qui a toute la responsabilité de s'en servir convenablement 
D'autre part, le monde dépend en grande partie de la façon dont de telles actions sont accom
plies' (R Panikkar, La loi du Karma et la dimension historique de l'Homme, m Herméneutique 
et eschatologie, Pans, 1971, 211-212) 
229 Volgde m hs 'der Évolution' 
230 Vergelijk aantekening 212 
231 'der' was in hs 'einer' 
232 Volgde in hs 'als der Wahrheit des MenschengeschiL· »' 
233 'Ablaufs' was m hs 'Evolution' 
234 'in der freiheit' wordt in 1958 'von der hreiheit' 
235 'Offenbarung' was in hs 'Kraft, die mit gewaltigen Armen ihrer' 
236 'Kraft' is m hs 'Gewalt' 
237 'verandert' was in hs 'verwandelt' 
238 'die Umkehr' en 'das Opfer' staan in hs onder elkaar, er werd nog niet gekozen 'Das Wider

streben' werd doorgestreept 
239 'Die Umkehr' en 'das Opfer' staan onder elkaar, er werd nog niet gekozen 
240 Hetzelfde als aantekening 239 
241 'der' was in hs 'seiner' 
242 Hetzelfde als aantekening 239 
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geschiedenis beweegt, verjongt, verandert Het dogma van de afloop laat 
jou voor zijn schaakspel slechts de keuze de regels in acht nemen of 
uitscheiden maar de omkerende 2 " werpt de stukken omver Het dog
ma wil jou altijd toestaan het bepaald zijn met het leven te voltrekken 
en in de ziel 'vrij te blijven', maar deze vrijheid beschouwt de omkeren 
de 245 als de meest smadelijke knechtschap 

36 11 Het enige wat de mens tot noodlot kan worden, is het geloof in het 
noodlot het houdt de beweging 246 van de omkeer er onder 

36 12 Het geloof in het noodlot is een dwaalgeloof vanaf den beginne 247 

Alle beschouwing van de afloop is slechts een ordenen van het niets 
dan geworden zijn,248 van het afgesplitste wereldgebeuren,249 van de 
tcgenstelbaarheid als geschiedenis, tot de tegenwoordigheid van het ]t], 
tot het worden vanuit de verbondenheid heeft zij geen toegang 7ij kent 
de werkelijkheid van de geest niet, en haar schema is voor hem niet gel
dig Voorspelling vanuit de tcgenstelbaarheid geldt slechts voor hem die 
het tegenwoordige niet kent Degene die door de ¿>ef-wereld overwel
digd is, moet wel in het dogma van de onveranderlijke afloop een 250 

waarheid zien die klaarheid brengt in het voortwoekerende, in waarheid 
laat het hem slechts nog dieper onderhorig worden aan de to-wereld 
Maar de wereld van het μ] is niet gesloten Wie met bijeengezameld we
zen, met verrezen betrekkingskraclit tot haar uitgaat,^' wordt de vrij
heid gewaar l-n van het geloof in de onvrijheid vrij worden betekent 
vrij worden 2 5 2 

Par. 37 2 S 3 

37 1 Zoals men de nachtmerrie in zijn macht krijgt, wanneer men hem zijn 
werkelijke 2 6 4 naam toeroept, zo moet 2 5 5 de het wereld die zich zoe
ven nog angstwekkend voor de kleine kracht van de mens uitstrekte, 
zich wel aan degene gewonnen geven die haar in haar wezen herkent 
als de afzondering en vervreemding van juist datgene uit welks aanstro-
mend 2 5 6 nabije volheid ieder aards ¡η iemand tegemoet treedt, van dat
gene wat iemand soms wel groot en verschrikkelijk toescheen als de 
moedergodin, maar precies toch altijd als moederlijk 

37 2 - Hoe echter zou iemand de macht 2 S 7 op kunnen 2 5 e brengen de 

Hetzelfde als aantekening 239 2 « 
2 4 4 'Umkehrende' en 'Opferbereite' staan in hs onder elkaar, er is nog niet gekozen 
2 4 5 Hetzelfde als aantekening 244 
2 4 6 'Bewegung' was in hs 'Kraft' 
2 4 7 Vergelijk Johannes 8 44 'Gij hebt de duivel tot vader Hij was een moordenaar vanaf 
den beginne', en 1 Johannes 3 8 'Wie zonde bedrijft, is uit de duivel, want de duivel zondigt 
vanaf den beginne' 
248 Vergelijk 'Die Evolutionstheorien aller Art weissagen uns das erste' ni dat het met de 
mensheid op een eind loopt, majr dit evolutiomsme is enkel bruikbaar 'fur die ordnende 
Betrachtung der Vergangenheit' (M Buber, Worte an die Zeit II, о с , 13) 
249 'Weltgeschehnisses' was in hs 'Weltvorgangs' 
2 5 0 'eine' was in hs 'die' 
2 5 1 Volgde in hs 'der Umkehrende' 
2 5 2 Volgde in hs 'So wird das Verhängnis gebrochen' 
253 Paragraaf 37 heet in de inhoud van hs 'Der Freie und der Willkürliche' 
254 'wirklichen' was in hs 'heimlichen' 
255 'muss ergeben' was in hs 'ergibt' 
256 'anströmend' was in hs 'strömender' 
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nachtmerrie bij zijn naam te roepen, wanneer bij hemzelf 2 S 9 in zijn 
binnenste een spook huist - het ontwerkehjke ik? Hoe kan in een we
zen 2 e o de bedolven betrekkingskracht opstaan, waar elk uur een strijd
baar spook het puin vaststampt? Hoe zamelt zich een wezen bijeen dat 
onophoudelijk 2 6 ' door de zucht van het losgemaakte tk in de lege cir
kel wordt rondgejaagd' 2β7 Hoe moet iemand de vrijheid gewaarworden 
die in de willekeur leeft? 

37 3 — Zoals vrijheid en lotsbeschikking bij elkaar horen, zo horen willekeur 
en noodlot bij elkaar Maar vrijheid en lotsbeschikking zijn met elkaar 
verloofd en omhelzen elkaar tot de zin, willekeur en noodlot, het ziele-
spook en de wereld nachtmerrie, verdragen elkaar, naast elkaar huizend 
en elkaar ontwijkend, zonder verbinding en zonder wrijving, in het zin
loze - tot in een oogwenk 2 6 3 de ene blik verward op de andere blik 
stoot en de bekentenis 2 6 4 van het onverlost zijn uit hem tevoorschijn 
breekt. Hoeveel welbespraakt en kunstig 2 6 S geestesleven wordt er he
den aangewend 2 6 e om dit voorval 2 6 7 te verhoeden of althans te ver
hullen! 

37.4 De vrije mens is degene die wil zonder willekeur Hij gelooft in de wer
kelijkheid, dat wil zeggen, hij gelooft in de reële verbondenheid van de 
reële tweeheid ik enjij Hij gelooft in de bestemming en daarin dat deze 
hem nodig heeft, zij laat hem niet aan de leiband lopen, zij verwacht 
hem, hij moet naar haar toegaan en weet toch met waar zij staat, hij 
moet met het hele wezen uitgaan, dat weet hij. Het zal niet zo uitko
men als zijn beslissing het bedoelt, maar wat komen wil, zal slechts ko
men, wanneer hij beslist tot datgene wat hij willen kan. HIJ moet zijn 
kleine wil, de onvrije, door dingen en driften geregeerd, opofferen aan 
zijn grote, die van het bestemd zijn weggaat en naar de bestemming toe
gaat. Daar grijpt hij met meer in en hij laat toch ook niet enkel gebeu
ren. HIJ luistert naar het uit zichzelf wordende, naar de weg van het we
zen in de wereld, niet om daardoor gedragen te worden om het zelf zo 
te verwerkelijken als het door hem dien het nodig heeft, verwerkelijkt 
wil worden, met mensengeest en mensendaad, met mensenleven en 
mensendood. Hij gelooft, zei ik-, daarmee is echter gezegd hij komt te
gen 

37.5 De willekeurige mens gelooft niet en komt met tegen Hij kent de ver
bondenheid met, hij kent slechts de koortsige wereld daar buiten en zijn 
koortsige begeerte haar te gebruiken, men hoeft het gebruiken slechts 
een antieke 2 6 8 naam te geven 2 6 Э en het verkeert onder de goden. 2 7 0 

2 5 7 Volgde in hs 'des Anrufens' 
2 5 8 'mochte' was in hs 'kann' 
2 5 9 'selbst' is in hs 'selber' 
2 6 0 'Wesen' was in hs 'Herzen'. 
2 6 1 'unablässig' was in hs 'in jedem Augenblick' 
263 'gejagt' en 'getrieben' staan in hs onder elkaar, er werd nog niet gekozen. 
263 'Nu' was in hs 'Augenblick' 
264 'Geständnis' is in hs 'Geheimnis' 
265 'beredter und kunstreicher' was in hs 'pathetischer' 
266 'aufgewandt' was in hs 'darauf verwendet'. 
267 'Begebenheit zu verhüten' was 'Augenblick hinten zu halten'. 
268 'antiken' is in hs 'grossen' 
269 Voigt in hs 'können' 
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Wanneer hij /y zegt, bedoeld hij ']i], mijn kunnen-gebruiken' , en wat 

hij zijn bestemming noemt is slechts versiering en sankt ionenng van zijn 

kunnen-gebruiken In waarheid heeft hij geen bestemming, slechts 

een 2 7 ' bestemd zijn door dingen en driften, dat hij met het gevoel van 

soevereiniteit, dat wil nu juist zeggen m willekeur, volvoert Mij heeft 

geen grote wil, slechts de willekeur, die hij daarvoor laat doorgaan He

lemaal niet in staat is hij t o t het offer, ook al heeft hij er bv. 2 7 2 de 

m o n d van vol, je kent hem daaraan dat hij nooi t konkree t w o r d t Hij 

grijpt voor tdurend in, en wel met de bedoeling 'het te laten gebeuren' . 

Waarom, zegt hij u, zou men dan 2 7 3 de bestemming met een handje 

h e l p e n , 2 7 4 met de binnen bereik liggende middelen aanwenden die 

voor zulk een bedoeling worden vereist ' / o ziet hij o o k de vrije mens, 

hij kan hem met anders zien Maar de vrije mens heeft niet hier een be

doeling terwijl hij daar d e benodigde middelen vandaan haalt, hij heeft 

slechts het ene 2 7 5 altijd weer slechts zijn besluit naar zijn bestem

ming t o e te gaan HIJ heeft het genomen, hij zal het soms bij iedere 

splitsing van de weg vernieuwen, maar eerder zou hij k u n n e n geloven 

d a t hij met leeft, dan dit, dat het besluit van de grote wil ontoere ikend 

zou zijn en d o o r middelen gestut zou m o t t e n worden Hij gelooft, hij 

k o m t tegen Maar het ongelovige merg van de willekeurige mens kan 

niets anders waarnemen dan ongeloof en willekeur, doel stellen en mid

del verzinnen Zonder offer en zonder genade, zonder tegenkomst en 

z o n d e r tegenwoordigheid, een t o t bedoeling en t o t middel vervallen we

reld is zijn wereld, geen andere kan het zijn, en deze heet n o o d l o t / o 

is hij in al zijn soevereiniteit schier o n o n t w a r b a a r in het onwerkeli jke 

verstrikt, en hij weet het, zo vaak hij zich op zichzelf bezint daarom 

richt hij het beste deel van zijn geestesleven erop de bezinning te ver

hoeden of toch te verhullen 

37 6 Zij echter, de bezinning o p het afgevallen zijn, o p het ontwerkehjkte en 

o p het werkelijke ik, zich laten wegzinken in de wortelgrond die d e 

mens vertwijfeling noemt en waaruit de zelfvernietiging en de wederge

b o o r t e groeien, zou het begin van de o m k e e r zijn 

2 7 0 Zo goed als zeker doelt Buber hier op het griekse woord χ ρ ά ο μ α ι dat'gebruiken,benut
ten' en 'verkeren onder' betekent en vandaar ook 'een god of orakel raadplegen' (H brisk, 
Griechisches Wörterbuch, Heidelberg, 1970, II, 117-118), zoals het er van afgeleide woord 
χ ρ η σ ι ς zowel 'gebruik, nut' als Orakelspreuk' betekent (II Liddell R Scott, Λ Greek tng-
lish Lexicon, Oxford, 1970, II, 111 7-1118) Deze verklaring ligt te meer voor de hand, omdat 
de transpositie van 'gebruikend omgaan met de wereld' naar 'gebruikend omgaan met het godde
lijke' inderdaad past m de twee lagen die in de kontekst van paragraaf 37 4 5 door elkaar spe
len br is sprake van vrijheid, willekeur, gebruiken, enz , maar tegelijk van geloven, dwaalgeloof, 
offer, genade, enz De bedoeling van Buber is te zeggen men hoeft het woord 'gebruiken' 
maar te vertalen in het griekse ' χ ρ ά ο μ α ι ' en men voelt terstond de metafysische dimensie 
van het 'gebruiken' aan in het gewone 'gebruiken' wordt het goddelijke 'gebruikt' hen nega 
tief argument erbij is in de gneks-latijnse mythologie komen alleen de zeer onbekende figuren 
'Usus' en ' ' υ φ ε λ η ς ' enigszins in de buurt van 'gebruiken' (Zie W Koscher, llerausg ν Aus
führliches Lexikon der Griechischen und Romischen Mythologie, Leipzig, 1924 1937, VI, Kol 
141 en Leipzig, 1889-1909, II, Kol 923) 
2 7 1 'ein' is in hs 'eitel' 
2 7 2 'etwa' ontbreekt in hs 
2 7 3 'denn' was in hs 'auch' 
274 'nicht der Bestimmung nachhelfen' ontbreekt in hs 
2 7 5 'eine'is in hs 'bine ' 
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Par. 3 8 " 6 

38 1 Eens, zo vertelt het Brahmana van de honderd paden,277 waren goden 
en demonen in de strijd gewikkeld Toen zeiden de demonen 'Wie dan 
wel zullen we onze offergaven brengen'* ZIJ legden alle gaven in hun ei
gen mond De goden echter legden de gaven elkaar in de mond En daar
op schonk Prajapati, de oergeest,278 zich aan de goden 2 7 9 

Par. 39 2 8 0 

39 1 — Dat de ¿>ef-wereld, aan zichzelf overgelaten, d w z niet door het JIJ-
worden aangeraakt en opengesmolten, van zichzelf vervreemdt tot 
nachtmerrie, is te begrijpen, maar hoe gaat het,281 dat, zoals je zegt, het 
tk van de mens zich ontwerkelijkt' Of het nu in de betrekking leeft dan 
wel buiten haar,282 het ik blijft in zichzelf gewaarborgd in zijn zelfbe
wustzijn, de sterke gouden draad waaraan zich de glinsterende 2 8 3 toe
standen laten rijgen Of ik nu zeg 'Ik zie jou', of 'Ik zie de boom', dan 
is misschien in beide het zien niet even werkelijk, maar even werkelijk 
is in beide wel het ik 

39 2 — Toetsen wij, toetsen wij onszelf of dit zo is De vorm van de woorden 

zoals ze gesproken worden, bewijst niets, wanneer ¡г) gezegd wordt, is 
immers ook vaak 28t in de grond 2 8 5 een het bedoeld, 2 8 6 waartegen 
men enkel ¿omaar uit gewoonte en botheid/i/ zegt, en 2 8 ' vaak 2 β 8 

wanneer het wordt gezegd, wordt vaak in de grond een JIJ bedoeld, 
waarvan men zich misschien 2 8 9 de tegenwoordigheid van verre met het 
hele wezen 2 9 0 herinnert, zo is zeer vaak het ik slechts een onontbeerlijk 
pronomen, slechts een noodzakelijke afkorting voor 'deze hier die 

276 

277 

278 

279 

280 

In de inhoud van hs heet paragraaf 38 'In den eigenen Mund' 
The Satapatha Brahmana, according to the text of the Mâdhyandina School, trans) by J 
Eggeling, in The Sacred Books of the bast, Oxford, 1900, Vol XLIV, 22 
Volgde in hs 'aus dessen Selbstopferung die Welt entstanden ist' 
Volgt in hs 'Aus seiner Selbstopferung ist die Welt entstanden' 
Paragraaf 39 heet in de inhoud van hs 'Person und Eigenwesen' In hs begon paragraaf 39 

aldus 'Der Mensch, das jüngste Kind eines jungen Planeten, zu einem Bringer (was Wiederbnn 
ger) und Huter (was Wahrer) des Geistes im All bestellt, gründete sein Sonderreich, indem er 
sich immer weiter aus der naturhaften Verbundenheit hob Da ward ihm, dass sein Reich in der 
Wirklichkeit dauern und sich vollenden könne, die geisthafte Verbundenheit geöffnet Er aber, 
statt wahrhaft in sie einzutreten und in ihr heimisch zu verbleiben, suchte sie nur zuzeiten und 
immer fluchuger auf Weiss er nicht, dass er das Reich nur in ihr vollenden kann? Und dass er 
es nur bewahren (was erhalten) kann, wenn er es vollendet' Denn nur in der Verbundenheit 
hat er das wirkliche Leben Wenn er sie verlasst, verlasst ihn die Wirklichkeit, des Schopfers-
hauchs ledig schrumpft sein Geist zur leeren Geistheit zusammen, was Antwort an das Anreden
de war, wird zur schauspielerischen Gebärde, und ein Morgen käme, da entdeckte der Mensch, 
dass sein (volgde schönes) Sonderreich aus der Welt (was dem Sein) in den Abgrund versetzt 
worden ist' Deze passage werd doorgestreept met potlood 
28' 'geht es zu' is in hs 'kann es zugehen' 
282 'ausser ihr'was in hs'ohne sie' 
283 'schillernden' wordt in 1958 'wechselnden' 
284 'vieles' was in hs 'manches' en 'zahlloses' 
285 'Grund' was in hs 'Wesen' 
286 'meint' was in hs 'heisst' 
287 Volgde in hs 'umgekehrt' 
288 'vieles' was in hs 'manches' 
289 'etwa'is in hs'vortan' 
290 'mit dem ganzen Wesen' wa» in hs 'aus unmittelbarem Leben' 
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spreekt' 2 9 ' Maar het zelfbewustzijn' Wanneer in de ene zin waarachtig 
het )i] van de betrekking en in de andere zin het het van een ervaring 
bedoeld is, en wanneer dus het tk in beide zinnen waarachtig bedoeld 
is, is het dan hetzelfde !& uit welks zelfbewustzijn beide zinnen gespro
ken worden' 

39 3 Het ik van het grondwoord tk ji] is een ander dan dat van het grond
woord tk het 292 

39 4 293 Het tk van het grondwoord tk het verschijnt als eigenwezen 294 en 
wordt zich bewust als subjekt (van het ervaren en gebruiken) 

39 5 Het tk van het grondwoord tk ¡ij 295 verschijnt 296 als persoon en wordt 
zich bewust als subjektiviteit (zonder afhankelijke 297 genmvus) 298 

39 6 299 bigcnwe/en 300 verschijnt ^ ' doordat het zich tegen andere eigenwe
zens3 0 2 afzet3 0 3 

39 7 Persoon verschijnt 30A doordat hij met andere personen in betrekking 
treedt 

39 8 Het ene is de geestelijke gestalte van de natuurlijke afstekendheid, het 
andere die van de natuurlijke verbondenheid 305 

39 9 De bedoeling van het zich afzetten 306 is het ervaren en gebruiken, en 
de bedoeling daarvan is het 'leven' d w z het sterven dat zolang duurt 
als de tijd van een mensenleven 

39 10 De bedoeling van de betrekking is haar eigen wezen, dat is de aanra 
king van het JIJ Want door de aanraking van ieder ;;; raakt een adem
tocht van het μ/ dat is van het eeuwige leven 3 0 7 ons aan 

39 11 Wie in de betrekking staat, neemt aan een werkelijkheid deel, d w z 

2 9 1 'redet' was in hs 'spricht 
2 9 2 Identiek met paragraaf 1 7 
2 9 3 In hs stond paragraaf 39 4 voor paragraaf 39 5 
2 9 4 Het 'eigenwezen' is het wezen van het ik dat ineengeschrompeld is tot het slechts eigene 
vanwaamit het het andere toeeigent 
Buber aan Smith 'Besonders zu schaffen macht mir die Wiedergabe von 'Eigenwesen' t s klingt 
im Englischen doch ein wenig so, als ob ich gegen das Bestehen von Individualitäten etwas ein 
zuwenden habe, was aber nicht der ball ist Individualitat ist ein objektiver, auf das So Sein ei 
nes Wesens bezüglicher Begiff bigenwesen dagegen bezieht sich auf das Verhältnis eines Men 
sehen zu sich selbst'(MBA) hn iets verder '(hs) stort mich doch sehr, dass'bigenwesen durch 
individuality wiedergegeben ist, aber ich weiss nichts Besseres Im hranzosischen gibt es das Wort 
egonste, das dem nahekommt, was ich meine aber das englische egotist bedeutet eben leider 
Egoist, und das ist etwas anderes Ware vielleicht möglich the egotical being"' (Ibidem) 
2 9 s 'des Grundworts Ich Du' was in hs ersten 
2 9 6 'erscheint' was in hs 'wirkt' 
297 'abhangigen' ontbreekt in hs 
2 9 β Volgde in hs een nieuwe alinea 'Der Mensch als Person schhesst den Menschen als Indivi 
duum ein Person schhesst Individuum ein, nicht umgekehrt, Subjektivität schhesst Subjekt ein, 
nicht umgekehrt' 
2 9 9 In hs stond paragraaf 39 7 voor paragraaf 39 6 
3 0 0 'Eigenwesen was in hs'Individuum' 
301 'erscheint' was in hs 'wirkt' 
3 0 2 'bigenwesen' was in hs Individuum' 
3 0 3 'absetzt' was in hs 'abgrenzt' 
3 0 4 'erscheint' was in hs 'wirkt' 
3 0 5 De volgorde van de twee delen van deze zin was omgekeerd 
3 0 6 'Sithabsetzens is in hs 'Absetzens' 
3 0 7 'ein Hauch des Du, das ist des ewigen l ebens' wordt in 1958 'ein Hauch des ewigen Le

bens' 
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aan een zijn dat met louter aan hem en niet louter buiten hem is Alle 
werkelijkheid is een werken waaraan ik deelneem zonder het mij te 
kunnen toeeigenen 308 Waar geen 309 deelnemen is, is geen werkelijk
heid. Waar zelftoeeigenmg 310 is, is geen werkelijkheid Het deelnemen 
is des te volkomener naarmate de aanraking van het JIJ onmiddellijker 
is 

39 12 Het ik is werkelijk door zijn deelnemen aan de werkelijkheid Het wordt 
des te werkelijker naarmate het deelnemen volkomener is 3 " 

39 13 Maar het ik, dat uit het betrekkingsgebeuren 312 in de losgemaaktheid 
en in het zelfbewustzijn daarvan treedt, verliest zijn werkelijkheid met 
Het deelnemen blijft m hem in aanleg en levend bewaard, met een ander 
woord ^ 3 dat, gesproken van de hoogste betrekking, op alle mag wor
den toegepast 'Het zaad blijft in hem' 3iA Dit is het gebied 3 ' 5 van de 
subjektiviteit waarin het tk zich van zijn verbondenheid en zijn losge
maaktheid ineen bewust wordt De echte subjektiviteit kan slechts dy
namisch verstaan worden, als het heen en weer gaan van het tk in zijn 
eenzame waarheid 316 Hier ook is de plaats waar het verlangen naar 
steeds hoger,317 onvoorwaardelijker betrekking, naar het volkomen 
deelnemen aan het zijn zich vormt en zich steeds hoger vormt In de 
subjektiviteit rijpt de geestelijke substantie van de persoon 

39 14 De persoon wordt zich van zichzelf als van een aan het zijn deelnemen
de, als een mede zijnde, en zo als een zijnde bewust Het eigenwezen 
wordt zich van zichzelf als een zo en-niet anders zijnde 31B bewust De 
persoon zegt 'Ik ben', het eigenwezen 'Zo ben ik' 'Ken je zelf bete 
kent voor de 319 persoon ken jezelf als zijn, voor het 320 eigenwezen 
ken je zo-zijn Doordat het eigenwezen zich tegen andere afzet, verwij
dert het zich van het zijn 

39 15 Daarmee wil niet gezegd zijn, dat de persoon zijn bijzonder zijn, zijn 
anders zijn ergens 'op zou geven',321 het is voor hem op zich alleen 
geen aandachtspunt,322 het bestaat slechts, het is slechts het noodza 
kelijke en zinvolle bestek van het zijn 323 Het eigenwezen daarentegen 
zwelgt in zijn bijzonder zijn, of liever meestal in de fiktie van zijn bij 
zonder zijn die het voor zichzelf heeft klaargemaakt Want zichzelf ken
nen betekent voor hem in de grond meestal een zelfverschijning bewer-

3 0 8 'mir eignen zu können' was in hs 'in Besitz nehmen zu können' 
3 0 9 'Wo keine' was in hs 'Ohne' 
3 . 0 'Selbstzueignung'was in hs Besitznahme' 
3 . 1 Vergelijk 'Em Verbundener ist wirklich, weil er an dem Wirklichen teilhat, weil er in 

den Zeiten seiner Hohe eines Wirklichen Teil ist' (M Buber, Daniel, о с , 4 4 ) 
3 . 2 'Beziehungsereignis'was in hs Beziehungserlebnis' 
3 1 3 Volgde in hs 'wenn man das nicht bloss fur die höchste' 
3 1 4 Ontleend aan 1 Joh 3 9 'leder die uit God geboren is, doet geen zonde, want zijn zaad 

bluft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren' 
3 1 5 'der Bereich' is in hs 'die Sphäre' 
3 , 6 Volgt in hs 'zwischen Sein und Nichtsein' 
3 " Volgde in hs'reineren' 
3 . 8 'So und-mcht-anders-seienden' was in hs 'Soseienden' 
3 . 9 'der'is in hs'fur die' 
3 2 0 'dem'is m hs'fur das' 
3 2 1 Zoals bv het Boeddhisme en bepaalde mystieken willen 
3 2 2 'nicht Blickpunkt' is in hs 'unwichtig' 
3 2 3 Volgde in hs 'und zuweilen etwas peinlich' 
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ken die zich krachtig doet gelden en die in staat is het zelf steeds gron 

diger te bednegen, en zich in de beschouwing en verering daarvan de 

schijn van kennis van het eigen zo-zijn verschaffen, de werkelijke kennis 

ervan ¿ou het to t de zelfvernietiging - of to t de wedergeboor te voeren 

39 16 De persoon schouwt 7ijn zelf, het eigenwezen houd t zich bezig met zijn 

mijn mijn aard, mijn ras, mijn scheppen, 3 2 4 mijn genie 

39 17 Het eigenwezen neemt aan geen enkele werkelijkheid deel en verwerft 

er geen 3 2 5 Het zet zich af tegen het andere en probeer t daarvan zo veel 

als het kan, in bezit te nemen door ervaren en gebruiken Dat is zijn dy

namiek het zich afzetten en het in bezit nemen, beide vol t rokken 3 2 6 

aan het het, beide in het onwerkeli jke l i e t subjekt dat zich als zodanig 

leert kennen, mag ¿ich nog ¿o veel eigen maken, voor hem groeit 3 2 7 

daaruit geen substantie , het blijft puntacht ig , funkt ioneel , 3 2 8 het erva

rende, het gebruikende, verder niets Al zijn uitgestrekt en veelvoudig 

zo-zijn, al zijn d rukke ' individualiteit ' kan hem nooit aan een substan

tie helpen 

39 18 Fr bestaan met tweeërlei mensen, maar er bestaan de tweeërlei polen 

van het mensdom 

39 19 Geen mens is zuiver persoon, geen mens zuiver eigenwezen, geen hele 

maal werkelijk, geen helemaal onwerkelijk leder leeft in het tweevou

dige ik Maar er ¿ijn mensen die zo persoon-bepaald zijn, dat men ze 

persoon, en ¿o eigenwezen bepaald zijn, dat men ze eigenwezen mag 

noemen Tussen de eersten en de laatsten word t de ware geschiedenis 

ui tgevochten 

39 20 Hoe meer de mens, hoe meer de mensheid door het eigenwezen be

heerst wordt , des te dieper valt het ik ten prooi aan de onwerkelijkheid 

In zulke tijden voltrekt de persoon in de mens en in de mensheid een 

onderaardse, verborgen, om zo te zeggen ongeldige existentie - t o t ze 

wordt opgeroepen 

Par. 40 3 2 9 

40 1 De mens is des te persoonlijker, naarmate in het menselijke tweevoud 

van zijn ik dat van het grondwoord ik μ] sterker is 

4 0 2 Naargelang zijn гАг-zeggen - naargelang dat wat hij bedoel t wanneer hij 

tk zegt - w o r d t beslist waar een mens bi jhoort en waarheen zijn t o c h t 

gaat 3 3 0 Het woord 'ik' is het ware sjibboleth 3 3 1 van de mensheid 

3 2 4 'mem Schaffen'ontbreekt in hs 
325 'gewinnt keine' was in hs 'bleibt unwirklich' en 'kann keine gewinnen' Volgde in hs 'Das 

Subjekt des brfahrens und Gebrauchens, als das es sich erkennt' 
326 'geübt' ontbreekt in hs 
327 'ihm wachst' is in hs 'es wachst ihm' 
32β 'Punkt' en 'Funktion' 7ijn termen die bij Spengler regelmatig voorkomen (zie О Spengler, 
Der Untergang des Abendlandes, Wien, 1918, 108-123) Sp;ngler artikuleert hiermee de over
gang van de klassieke ervaring die de wereld ondergaat als een konkrete en volle werkelijkheid, 
naar de ervaring van 'Descartes und seiner Generation' (Ibid , 109) die de werkelijkheid zien als 
'Lage von Punkten' (Ibid , 108) en 'hunktion' (Ibid , 109) 
3 2 9 Paragraaf 40 heet in de inhoud van hs 'Das khsagen' 
330 'wohin seine Fahrt' was in hs 'auf welche Wegenfahrte er ist' 
3 3 1 Sjibboleth is het woord dat de mannen van Jefta bij de oversteekplaatsen in de Jordaan 
laten zeggen door hun vijanden, de Ffraimieten Op deze wijze willen ze aan hun gewestelijke 
uitspraak (sibboleth of sjibboleth) vaststellen of het werkelijk een Ffraimiet is of niet 
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40 3 Luistert daar slechts naar' 

40 4 Hoe vals klinkt het ié van de3 3 2 eigenmens'Het kan tot het3 3 3 grote me
delijden bewegen, wanneer het uit een tragische mond komt met toe
geknepen 3 3 4 lippen omdat de tegenspraak met zichzelf verzwegen 
moet worden 3 3 5 Het kan afschuw opwekken, wanneer het uit een cha
otische mond komt die de tegenspraak wild, zorgeloos en argeloos uit
kraamt Wanneer het uit een verwaande en gladmakende mond 3 3 S 

komt, is het pijnlijk of 3 3 7 stuitend 
40 5 Wie het afgesplitste 3 3 θ tk met een hoofdletter spreekt, legt de schande 

bloot van de wereldgeest die tot iets geestelijks is verlaagd 
40 6 Maar hoe schoon en rechtmatig klinkt het zo levende, zo nadrukkelijke 

ik van Socrates' Het is het ik van het oneindige gesprek en de atmos
feer 3 3 9 van het gesprek zweeft er om heen op al zijn wegen, nog voor 
de rechters 3 4 0 en nog in het laatste uur in de gevangenis Dit ik leefde 
in de betrekking tot de mens, die zich belichaamt in het gesprek ^ ' 
Het 3 4 2 geloofde m de werkelijkheid van de mensen en ging tot hen 
uit Zo stond het met hen in de werkelijkheid en hen verlaat het met 
meer Ook zijn eenzaamheid kan nooit verlatenheid zijn en wanneer de 
mensenwereld voor hem zwijgt, hoort 3 4 3 het het daimonion 3,* JIJ 
zeggen 

40 7 Hoe schoon en rechtmatig klinkt het volle 3 4 5 ik van Goethe Het is het 
ik van de zuivere omgang 3 4 e met de natuur, 3 4 7 zij geeft zich aan hem 
en spreekt zonder ophouden met hem, zij openbaart hem haar gehei
men en verraadt toch haar geheim niet 3 4 e Het gelooft 3 4 9 in haar 3 5 0 

en spreekt ^ ' tot de roos 'Jij bent 3 S 2 het dus ' 3 5 3 dan staat het met 
werkelijkheid Zo 3 5 5 blijft, wanneer het terugkeert 3 5 6 

3 3 2 Volgt in hs 'modernen' 
3 3 3 'dem'ontbreekt in hs 
3 3 4 'gepressten' is in hs 'verzerrten' 
3 3 5 Volgde in hs 'und man ihm anhört, wie diesem Menschen die Speisen von der Tafel seines 
Selbst zum tödlicheren Gifte werden' Daarboven ' dem schon der Finger des Wahnsinns naht' 
336 Voigt in hs 'Munde' 
337 'oder'was in hs'und' 
338 'abgetrennte was in hs 'abgelöste' 
3 3 9 'die 1 uft' was in hs 'der Atem' 
3 4 0 'vor den Richtern' is in hs 'im Genchtssaal' 
341 Volgde in hs 'wenn es mit sich selbst allein ist, ist es immer noch mit den Menschen' 
342 'Ls was in hs 'Dieses Ich' 
343 'hort' was in hs 'spricht zu ihm' 
344 Buber aan Smith 'hier ist nicht δ α ί μ ω ν , sondern δ α ι μ ό ν ι ο ν (s Platon, Apologia) ge

meint' (MBA) 
3 4 5 Volgde m hs 'leibgestaltige', 'leibliche' en 'leiblich existente' 
3 4 6 'Umgangs' was 'Verkehrs' 
3 4 7 Volgde in hs 'das 'zulängliche, wahre und reine' Ich' 
3 4 8 Volgde in hs 'Dieses Ich lebt in dem Verhältnis zur Natur, das sich im Schauen verkörpert' 
3 4 9 'glaubt' is in hs 'glaubte' 
350 'sie' was in hs 'ihre Wirklichkeit, der Schöpfung' 
351 'spricht' is in hs 'sprach' 
352 'bist' is in hs onderstreept 
353 Uit de bundel 'Xenien' van Goethe (J Goethe, Goethes Werke, Hamburg, 19522, 389) 
354 'Finer' is in hs onderstreept 
355 'So' wordt in 1958 'Daher' 
356 'zurückgeht' is in hs 'zurückzog' 
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op zichzelf, de geest van de werkelijke bij hem, het schouwen van de 
zon kleeft 3 5 7 aan het gelukkige 3 5 e oog dat zich op zijn verkleefd zijn 
aan de zon bezint en de vriendschap van de elementen vergezelt de 
mens in de stilte van het sterven en het worden Э 5 9 

40 8 Zo klinkt het 'toereikende, ware en zuivere' ifc-zeggen van de verbonde

nen, van personen als Sokrates en Goethe, door de tijden 
40 9 En om vooruitgrijpend uit het rijk van de onvoorwaardelijke betrekking 

een voorbeeld te nemen 3eo hoc geweldig, bijkans overweldigend, is het 
i^-zeggen van Je/us en hoe rechtmatig, bijkans vanzelfsprekend' Want 
het is het tk van de onvoorwaardelijke betrekking waarin de mens zijn 
]i] zo vader noemt dat hij zelf slechts nog zoon en niets anders meer dan 
zoon is 3 6 1 Steeds wanneer hij ook maar tk zegt, kan hij nog slechts het 
ifc van het heilige grondwoord bedoelen dat zich voor hem in het on
voorwaardelijke verhief Ook al raakt hem ooit de losgemaaktheid, de 
verbondenheid is groter, en slechts van haar uit spreekt hij tot de ande
re Tevergeefs probeert u dit ik tot iets dat in zich machtig is of 3 6 2 dit 
jt] tot iets dat in ons woont, 3 6 3 in te perken en opnieuw het werkelijke, 
de tegenwoordige betrekking, te ontwerkelijken ik en JIJ blijven, ieder 
kan ]ij spreken en is dan tk, ieder kan vader spreken en is dan zoon, de 
werkelijkheid blijft 

Par. 4 1 3 " 
41 1 — Wat echter, 3 e s wanneer de zending van een mens van hem verlangt, 

dat hij slechts nog de verbondenheid met zijn zaak, dus geen werkelijke 
verhouding tot een ¡ij geen vertegenwoordiging van een JIJ meer kent, 
dat alles om hem heen het, juist een het dat aan zijn zaak dienstbaar is, 
wordt Hoe staat het met het i¿-zeggcn van Napoleon' Is het niet 
rechtmatig' Is dit fenomeen van het ervaren en gebruiken geen per
soon'367 

41 2 Inderdaad, de heerser van het tijdperk 3 6 e kende klaarblijkelijk de di
mensie van het jtj niet Men heelt het juist aangeduid alle wezen was 

357 'haftet an' was in hs 'bleibt in' 
35B 'glücklichen'is in hs'seligen' 
3 5 9 Buber zinspeelt op drie gedichten van Goethe een uit de Faust (regel 11300), de zang van 

Lvnceus, een vers uit Xenien (bock III) en uit de Westostliche Diwan, de slotregels 
360 'hierherzustellen' is in hs 'herzusetzen' Daaronder doorgestreept 'zu nennen' 
36' В Casper wijst op een reminiscentie aan bckhart in paragraaf 40 9 'wird die unbedingte 
Beziehung mit der Eckhartschen horrnel beschrieben, dergemass einer in der unbedingten Bezie
hung ganz Sohn des Vaters wird' (B Casper, Da.s dialogische Denken, breiburg im Breisgau, 
1967, 297) 
3 6 2 'oder'was in hs'und' 
3 6 3 'Wohnendes' was in hs 'Denkendes' 
3 6 4 Paragraaf 41 heet in de inhoud van hs 'Das dämonische Ich' 
3 6 5 'Wie aber' was in hs 'Und das Ichsagen' en 'Aber gibt es nicht auch' 
366 Vergelijk de gestalte van Herzl zoals Buber die in 1904 schildert 'br glaubte an sich selbst 
nicht als eine Person, sondern als an die Sache Dieser Glaube gab ihm die stete unerschütter
liche Energie, die ihn zu dem konsekwentesten I atmenschen der neujudisthen Ara machte Da 
durch, dass er die Massen und einen grossen Teil der Individuen um seine Sache gruppierte, ent 
zog er manchen anderen Punkten der Bewegung die besten Safte' (M Buber, Herzl und die His
torie, in Die Judische Bewegung I, о с , 169) 
367 'Person' staat in hs tussen aanhalingstekens 
368 Buber aan Smith 'Warum 'of hts age'' -des Zeitalters (auch des unseren noch')' (MBA) 
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voor hem valore 3 6 Э Hij die de aanhangers die hem na zijn val 3 7 0 ver
loochenden op milde wijze met Petrus vergeleek,371 had memand die 
hij had kunnen verloochenen, want hij had niemand die hij als wezen 
erkende Hij was het demonisch JIJ van miljoenen, het jtj dat met ant
woordde, dat op jt) met het antwoordde, dat in het persoonlijke vlak 
fiktief antwoordde, - dat slechts in zijn eigen sfeer, die van zijn zaak, 
slechts met zijn daden antwoordde Dit is de elementair-historische 3 7 2 

grens waar het grondwoord van de verbondenheid zijn realiteit, zijn ka
rakter van wisselwerking verliest het demonische jtj voor wie niemand 
/y 3 7 э kan worden Deze derde is er naast de persoon en het eigenwe
zen, 3 7 4 naast de vrije en de willekeurige mens, niet tussen hen, deze 
derde bestaat, 3 7 5 zich als het noodlot zelf verheffend in noodlottige 
tijden naar wie alles toegloeit en die zelf in een koud vuur staat, naar 
wie een duizendvoudige, van wie geen enkele betrekking voert, die aan 
geen enkele werkelijkheid deelneemt en aan wie men onmetelijk deel
neemt als aan een werkelijkheid 3 7 6 

41 3 Wel ziet hij de wezens om zich heen als tot verschillende prestatie in 
staat zijnde motoren die men voor de zaak moet berekenen en toepas
sen 7o ziet hij echter ook zichzelf (alleen hij moet zijn prestatiekracht 
steeds nieuw in het ekspenment ontdekken en toch ervaart hij de gren
zen ervan niet) Ook hijzelf wordt door zichzelf als bet behandeld 

41 4 Zo is dan zijn ik zeggen geen levend nadrukkelijk, geen vol 3 7 7 tk zeg
gen, maar nog minder een ík dat dergelijke dingen voorspiegelt (zoals bij 
de moderne eigenmens) Hij spreekt helemaal niet van zichzelf, hij 
spreekt slechts 'van zich uit' Het tk dat hij spreekt en schrijft, is het 
noodzakelijke onderwerp van de zin bij zijn vaststellingen en rege
lingen,378 niet meer en met minder, het heeft geen subjektiviteit, 
maar het heeft ook geen zelfbewustzijn dat zich met zijn zo-zijn bezig 
houdt en nog minder 3 7 9 een waan van de zelf-verschijning 'Ik ben het 
uurwerk dat bestaat en zichzelf niet kent'380 - zo heeft hijzelf zijn 
noodlottigheid, de werkelijkheid van dit fenomeen en de onwerkelijk
heid van dit ¡k uitgesproken, in de tijd dat hij uit zijn zaak gegooid was 
en nu pas van zichzelf spreken, over zichzelf denken38 ' moest en 
mocht, nu pas zich op zijn tk moest en mocht bezinnen, - dat nu eerst 

Alles was voor hem van waarde Waar en door wie dit van Napoleon gezegd is, konden we 
niet identificeren 

370 'nach seinem Sturz' ontbreekt in hs 
371 E de Las Cases, Memorial de Sainte-Hélène, texte établi, avec introduction, bibliographie 

et notes par Andre bugler, Paris, 1961, I, 224 
372 'geschichtselementarc is in hs 'schicksalhafte' 
373 'dem keiner Du' is in hs 'das deinem Du Ich' 
37* 'Dritten zu Person und bigenwesen' is in hs doorgestreept, daarboven stond 'Dritten zu 

Person und Eigenwesen, zu dem freien und dem willkürlichen Mensch' 
3 7 5 'zu dem freien und dem willkürlichen Menschen, nicht zwischen ihnen, diesen Dritten gibt 

es' ontbreekt in hs 
376 Volgde in hs der, ohne Freiheit und ohne Willkür, im Bann der Schickung lebt' 
377 Voigt in hs ', kein gewaltigen' 
3 7 8 'Satzsubjekt seiner heststellungen und Anordnungen' is in hs 'Subjekt seiner aussagenden 

und antwortenden Satze' 
3 7 9 'kein sich mit dem Sosein befassendes Selbstbewusstsein und erst recht' ontbreekt in hs 
3 8 0 E de Las Cases, Mémorial de Samte Helene, о с , 778 
3 8 1 'sich denken' ontbreekt in hs 
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verscheen Het verschijnende is met 3 β 2 louter Subjekt, maar ook tot 
subjektiviteit komt het met, onttoverd, maar niet verlost, spreekt het 
zich in het verschrikkelijke, even rechtmatige als onrechtmatige woord 
uit 'Het al bekijkt ons' 3 8 3 Tenslotte zinkt het weer terug, in het 3 e 4 

geheim 
41 5 Wie zou na zulk een schrede 3 β 5 en zulk een ondergang het durven wa

gen te beweren dat deze mens zijn monsterachtige, monstrueuze zen 
ding heeft verstaan, - of dat hij haar heeft misverstaan' Zeker 3 8 6 is dat 
het tijdperk waarvan de demonische mens zonder tegenwoordigheid 3 β 7 

heer en voorbeeld geworden is, hem misverstaat Het weet niet dat hier 
lotsbeschikking en lotsvoltrekking, met vurige machtsdrang en machts 
wellust heersen 3 8 e Het geraakt in geestvervoering door het dwingende 
gezag van dit voorhoofd en vermoedt niet welke tekens daarop geschre
ven staan als cijfers op een wijzerplaat 3 8 9 Het beijvert 3 9 0 zich deze 
blik op de wezens na te bootsen zonder zijn nood en noodzaak te be
grijpen, en verwisselt de zakelijke strengheid van dit ik met gistende ei-
genbewustheid Het woord 'tk' blijft het sjibboleth van de mensheid 
Napoleon sprak het zonder betrekkingskracht,^' maar hij sprak 3 9 2 

het als het !¿ van een lotsvoltrekking з э з Wie zijn best d o e t 3 a A het hem 
na te spreken, verraadt slechts de heilloosheid van zijn eigen tegen
spraak met zichzelf 

Par. 42 3 9 5 

42 1 — Wat is dat tcgenspraak-met-zichzelf' 
42 2 - Wanneerde mens 3 9 6 het a priori van de betrekking niet waarmaakt3 9 7 

aan de wereld, het ingeboren ¡ij met aan het tegenkomende 3 9 β uit 
w e r k t 3 9 9 en verwerkelijkt, dan slaat het naar binnen 4 0 0 Het ontvouwt 
zich aan het onnatuurlijke, aan de onmogelijke tegengesteldheid, aan 
het ifc d w z het ontvouwt zich daar waar het in het geheel geen plaats 

3 8 2 'Das erscheinende ist nicht' is in hs 'Nun ist nicht mehr' 
3 8 3 E de Las Cases, Memorial de Samte-Helene, о с , 252 
3 8 4 Volgde in hs 'schweigenden' 
3 8 5 'Schritt' was 'Werk' (doorgestreept met pen) en 'Triumph' (doorgestreept met potlood) 
3 8 6 'Gewiss' is in hs 'Aber gewiss' 
3 8 7 'Gegenwartlose' was in hs 'der Sachbesessene ohne Gegenwart' 
3 8 8 Volgde in hs 'Ьт sieht die Grosse des Standboldes und 
3Θ9 ' w e i c h e Zeichen darauf geschrieben stehen wie Zitfcrn auf dem Blatt der Uhr' is in hs 'dass 

ein Befehlzeichen darauf geschneben steht wie Ziffern auf dem Blatt der Uhr' 
3 9 0 'befleisst' was in hs 'ist beflissen' 
3 9 ' 'ohne Beziehungskraft' was in hs 'beziehungslos' 
3 9 2 Volgde in hs 'nicht unverbunden 
3 9 3 'eines Vollzugs' is in hs 'seiner Sache' 
3 9 4 'bemuht' was in hs 'versucht' 
3 9 5 Paragraaf 4 2 komt niet voor in hs Hij staat op een los blaadje in hs hen V teken geeft aan 
dat dit papiertje hier moet worden ingevoegd In de inhoud van hs heet deze paragraaf 'Der 
Selbstwiderspruch' 
3 9 6 'der Mensch' was in hs 'das Ich 
3 9 7 Buber aan Smith 'gemeint ist wenn er es nicht wahthaft an der Welt ( = in seinem Verkehr 

mit ihf) darstellt' (MBA) 
3 9 8 'begegnenden' was in hs 'erlebten' 
3 9 9 Volgde in hs 'wenn das Du ihm nicht wirklich wird' 
4 0 0 Buber aan Smith 'man sagt 7 В von einem Geschwur, das sich nicht nach aussen öffnet, 

dass es 'nach innen schlagt" (MBA) 
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tot ontvouwing heeft Zo ontstaat het gaan-staan-tegenover in zichzelf, 
dat niet betrekking, tegenwoordigheid, stromende wisselwerking, maar 
slechts tegenspraak met zichzelf kan zijn De mens moge hem als een 
betrekking, bijvoorbeeld als een religieuze betrekking proberen te dui 
den ten einde zich te ontwringen aan de huivering van de dubbelgan-
gerssituatie ^ ' altijd weer moet hij het bednegelijke van de 4 0 2 duiding 
ontdekken 4 0 Э Hier is de rand van het leven Iets onvervulds is hier ge
vlucht in de waanzinnige schijn van een vervulling, nu tast het om zich 
heen in de doolhoven en verliest zichzelf steeds dieper 4(M 

Par. 43 4 0 5 

43 1 Soms, wanneer de mens huivert in de vervreemding tussen ik en wereld, 
overkomt hem de overweging 4 0 6 dat er iets gedaan moet worden Zo
als wanneer je midden in de nacht, ellendig, gepijnigd door een waak-
droom, 4 0 7 in bed ligt, de bolwerken zijn ineengestort en de afgronden 
schreeuwen,4 0 8 en je merkt midden in de pijn het leven is er nog, ik 
moet er slechts doorheen, naar het leven toe maar hoe, hoe ' 4 0 9 zo 

4 0 1 Buber aan Smith 'double existence scheint mir eher Doppel/efcen (wie Stevensons Dr 
Jekyll) zu bezeichnen vielleicht the horror of the inner double-ganger' (MBA) 
4 0 2 'der' is in hs 'dieser' 
4 0 3 Volgde in hs 'immer wieder merkt er' 
4 0 4 Volgde m hs ', bis er an einem Rand steht und den dunklen Tanzen seiner Füssen stockt' 
Vergelijk 'Wenn das Ich sein natürliches Du nicht findet, dann entfaltet sich dieses eingeborene 
Du sozusagen am unnatürlichen, am unmöglichen Gegenstand, am Ich, es entfaltet sich da, w o 
es eigentlich gar keinen Kaum zur hntfaltung hat bs entsteht der Widerspruch, der Sprung, das 
Gegenubertreten in sich selbst Das ist ein Problem fur sich Manches, was manche Menschen als 
religiöses ausgedeutet haben, war vielleicht nichts anderes Aber das scheitert stets dann, wenn 
der Mensch die einfache Horderung des natürlichen 1 ebens, einem wirklichen Du wirklich ge 
genubertreten, irgendwie nicht erfüllen kann' (RaG, VI, 11) 
4 0 5 Paragraaf 43 heet in de inhoud van hs 'Die Wandbilder' Deze paragraaf begon п. hs met 
een herhaling uit paragraaf 4 0 'Die Person wird sich ihrer selbst als eines am Sein Teilnehmen
den, als eines Mitseienden und so als eines Seienden bewusst Das bigenwesen wird sich seiner 
Selbst als eines So-und nicht-anders Seienden (was Soseienden) bewusst Die Person sagt 'Ich 
bin', das bigenwesen 'So bin ich" Dit werd doorgestreept met pen Daarna volgde een nieuwe 
poging 'Das Ich und die Welt haben ihre Wirklichkeit in ihrer Wechselwirkung' 
4 0 6 überkommt ihn die Erwägung' was in hs 'überkommt ihn die Ahnung an' 
40' Buber aan Smith 'man träumt wirklich, d h man ist im Bann des Traums, obgleich man 

wach ist' (MBA) 
4 0 8 'schreien' was in hs 'rufen' 
Vergelijk 'Der Abgrund war zwischen Stuck und Stuck der Welt, zwischen Ding und Ding, 
zwischen Bild und Wesen, zwischen Welt und mir' (M Buber, Daniel, о с , 64) 
4 0 9 Hier klinken sterke reminiscenties door van ervaringen die Buber als veertienjarige mee
maakte en die hij in een brief aan Rosenzweig (1 10 1922) aldus beschrijft 'Damals (ni als 
veertienjarige) habe ich mit Kaum und 7eit brnst gemacht und nicht wie jetzt innegehalten 
- Und als dann die Nacht kam, schUflos, sehr wirklich, war mir mein zu fasten beginnender 
Leib so wichtig wie ein Opfertier, gerade so Das hat mich gemacht, die Nacht, und der Morgen 
darauf, und der Tag mit allen seinen Stunden, kein Augenblick vorbeigelassen' (Briefwechsel, 
II, 141 142) In 'Das Problem des Menschen' beschrijft hij dezelfde ervaring als volgt 'Ich muss
te immer wieder versuchen, mir den Rand des Raums oder seine Randlosigkeit, eine Zeit mit 
Anfang und bnde oder eine Zeit ohne Anfang und hnde vorzustellen, und beides war ebenso 
unmöglich, ebenso hoffnungslos, und doch schien nur die Wahl zwischen der einen und der an
deren Absurdität offen Unter einem unwiderstehlichen Zwang taumelte ich von der einen zur 
anderen, zuweilen von der Gefahr des Wahnsinnigwerdens in solcher Nahe bedroht, dass ich 
mich ernstlich mit dem Gedanken trug, ihr durch einen rechtzeitigen Selbstmord zu entwei
chen' (M Buber, Das Problem des Menschen, in Werke I, 328) 
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ook de mens in de uren van bezinning,410 huiverend, overwegend , 1 1 

en richtingloos F η misschien weet hij de richting toch, helemaal bene
den, met het met geliefde weten van de diepte, de richting van de om
keer, die over het offer leidt Maar hij verwerpt dit weten, het 'mystie
ke ' 4 1 2 houdt geen stand tegenover de elektrische zon 4 1 Э Mij roept het 
denken te hulp, waarin hij - terecht - veel vertrouwen heeft, dat moet 
voor hem alles weer goed maken Het is immers de hoge kunst van het 
denken een toereikend 4 1 4 en ronduit geloofwaardig wereldbeeld te 
schilderen 'Lo zegt de mens tot zijn denken 'Zie haar daar liggen, ver
schrikkelijk, met haar wrede ogen - is het niet dezelfde met wie ik eens 
gespeeld heb'Weet je nog, hoe ze me toen toelachte met precies deze 
ogen, en toen waren ze goed' bn zie mijn ellendige ik ik wil het je be 
kennen het is leeg, en wat ik ook maar in mij stop, uit ervaring en ge
bruik, het dringt niet door in zijn 4 1 5 holte Wil je het niet weer goed 
maken tussen mij en haar, zodat ze loslaat en ik genees'' bn het dienst
en kunstvaardige denken schildert met zijn beroemde gezwindheid een -
nee, twee reeksen van beelden op de rechter en linker wand Op de ene 
is (of liever geschiedt, want de wereldbeelden van het denken zijn be
trouwbare kinomatografie)416 het universum Uit de werveling van de 
gesternten duikt de kleine aarde op, uit het gewemel op de aarde duikt 
de kleine 4 1 7 mens op, en nu draagt hem de geschiedenis verder door 
de tijden om de mierenhoop 4 1 β van de kuituren die zij onder de voet 
loopt 4 1 9 volhardend weer op te bouwen Onder de beeldenreeks staat 
geschreven ' t e n en al' Op de andere geschiedt de ziel ben spinster 
spint het ronddraaien van alle gesternten en het leven van alle schepse
len en de hele wereldgeschiedenis, alles is een spinsel uit eén draad en 
heet met meer gesternten en schepselen en wereld, maar gevoelens en 
voorstellingen of zelfs 4 2 0 belevenissen en zicletoestanden bn onderde 
beeldenreeks staat geschreven 'bén en al' 

Vergelijk 'Wo das Bett meiner Seele gewesen war, war das Nichts Verfuhrt, verraten, verstos 
sen hing sie im Grauen der Nacht zwischen Meer und Himmel Ich verstand nicht, aber ich 
spannte mich zur Wehr ich bin da, ich bin da, rief ich, und du kannst mich nicht vernichten, 
und spurte Kraft in Schultern und Schenkeln zugleich' (M Buber, Daniel, о с , 63) Buber aan 
Smith 'Die Worte 'wie aber, wie ' 1 bedeuten 'Wie kann ich das aber zustandebnngen, dass ich 
zu ihm hindurchkomme 5 ' (MBA) 
4 . 0 'Besinnung' was in hs 'brkenntnis' 
4 . 1 'erwagend'was in hs 'ahnend' 
4 . 2 mystieke' staat hier tussen aanhalingstekens, omdat Buber hier 'mystiek' niet bedoelt in 
de door hem gangbaar geachte betekenis van wereld verzakende en op het ik gerichte mystiek 
(zie de aantekeningen bij de vertaling van deel 3, nr 27), maar in de door hem zelf bedoelde be 
tekenis van wereld beamende en binnen de ik ¡ij betrekking beleefde mystiek 
4 . 3 Buber aan Smith ' t s ist ja Mitternacht, der Mensch, von dem erzahlt wird, steckte - als 
Abwehr gegen den peinigenden Wachtraum die srarke elektrische 1 ampe ал der Zimmerdecke, 
diese kleine Sonne an sie ist aber zugleich das Symbol fur den 'Gcd-nken', den er herbeiruft' 
(MBA) 
4 . 4 zulängliches' wordt in 1958 'zuverlässiges' 
4 . 5 'in seine' is in hs 'zu seiner' 
4 . 6 'Kmematografie' is het fotograferen van bewegende voorwerpen 
4 . 7 'kleine was in hs'winzige' 
4 . 8 'Ameisenhugel' is in hs 'Ameisenhaufen' 
^ 1 9 'zertritt' was in hs 'zerstört' 
4 2 0 'gar' is in hs 'auch' 

194 



43.2 Wanneer de mens voortaan eens in de vervreemding huivert en de we
reld hem beangstigt, kijkt hij op (naar rechts of naar links, precies ^ ' 
zoals het uitkomt) en wordt een beeld gewaar, daar ziet hij dat het ik 
in de wereld zit en dat het tk eigenlijk helemaal niet bestaat, dus kan de 
wereld het ik niet deren,422 en hij stelt zichzelf gerust; of hij ziet dat 
de wereld in het ik zit en dat de wereld eigenlijk helemaal niet bestaat, 
dus kan de wereld het tk niet deren, en hij stelt zichzelf gerust. Een an
dere keer, vanneer de mens in de vervreemding huivert en het ik hem 
beangstigt, kijkt hij op en wordt een beeld gewaar, en welk 473 hij 7iet, 
het doet er niet toe.424 het lege ik is met wereld volgestopt of de we
reldvloed overstroomt het, en hij stelt zichzelf gerust. 

43.3 Maar er komt een ogenblik, en het is nabij dat de huiverende mens op
kijkt en in een flits 4 2 5 de beide beelden tegelijk ziet, en een diepere 
huiver grijpt hem aan. 

Derde deel 

Par.441 

44.1 De verlengde2 lijnen van de betrekkingen snijden elkaar in het eeuwi

ge Jij3 

421 'grad' ontbreekt in hs. 
4 2 2 'anhaben' was in hs 'antun' 
4 2 3 Volgt in hs 'immer'. 
4 2 4 'gleichviel'ontbreekt m hs. 
4 2 5 Volgt in hs 'Schicksals' 

1 Aan paragraaf 44 - die in de inhoud van hs 'Das ewige Du' heet - gaan drie paragrafen vooraf 
die met potlood werden doorgestreept. 
De eerste van de drie heette in de inhoud van hs 'Die grosse Zwiefalt' en luidt als volgt: 'Die 
Welt ist dem Menschen zwiefaltig nach seiner zwiefaltigen Haltung. 
Die Haltung des Menschen ist zwiefaltig nach der Zwiefalt der Grundworte, die er sprechen 
kann 
Aber dieses sprechen ¡st nicht ein vom Menschen Gemachtes Es ist der im menschlichen We
sensakt wiederkehrende Urakt des Geistes (Volgde: So ist) Seine Zwiefalt ist nicht aus dem 
Menschen zu verstehen 
Das Grundwort, das Verbundenheit, und das Grundwort, das Getrenntheit zwischen dem Ich 
und der Welt stiftet, gehören zusammen 
So gehören die kosmischen Kräfte zusammen, die gegensätzlich im schwingenden Gleichgewicht 
jedes Ding der Welt im Dasein erhal'en. 
Jenes Widcrspiel der Grundworte und dieses der Kräfte sind im Wesen eins. 
Aber die Welt als Ganzes - auch sie können wir nicht anders als in der zwiefaltigen Bewegung 
fassen vom Urgrund (was· Ursprung) weg, zum Urgrund (was· Ursprung) hin, in dieser Doppel
bewegung verharrr die Welt 
Die metakosmischen Bewegungen des Kosmos gehören zusammen. Und abermals, ihr Wider
spiel und das der Grundworte sind im Wesen eins. 
Zum letzten noch (was aber), an den Saum des Ewigen selber zu rühren, dass die Welt in der 
Doppelbewegung steht, woher kann das sein, als dass der Schopfer sie zugleich enthess und 
waiirte, zugleich freigab und band' 
So verstummt unser Wissen um die Zwiefalt in der Paradoxie des Urgeheimmsses' 
De tweede paragraaf heette in de inhoud van hs 'Das Gleichgewicht' en luidt als volgt 
'Der Bestand jedes Dings ruht im Gleichgewicht der kosmischen Kräfte und Bewegungen, der 
Bestand der Welt in dem der metakosmischen. 
Wie steht es um den Menschcngcist' um die Gestalten der Zwiefalt in ihm' wie um die mach-
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44 2 Ieder bijzonder * JIJ is een doorkijk op hem Door ieder bijzonder 5 

¡η spreekt het grondwoord het eeuwige aan 6 Uit dit middelaarschap 

van het )ij van alle wezens 7 k o m t de vervuldheid van de betrekkingen 

met hen, en de onvervuldheid l iet ingeboren ]tj verwerkelijkt zich aan 

iedere en voleindt zich aan geen enkele Het voleindt zich enkel in de 

onmiddell i jke betrekking tot het JIJ dat naar ¿ijn wezen met B bet kan 

worden э 

Par. 4 5 1 0 

45 1 Hun eeuwige JIJ hebben de mensen met vele namen aangesproken Toen 

zij van de ¿o genoemde zongen, bedoelden ze altijd nog ¡tj de eerste 

my then waren lofzangen Vervolgens gingen de namen binnen in de 

het spraak, steeds sterker werden de mensen er toe gedreven over hun 

eeuwige JÍJ als over een het te denken en te spreken Maar alle Cjods-

namen blijven geheiligd omdat m hen met enkel over C.od, maar ook 

t o t hem is gesproken 

45 2 Sommigen willen het afwijzen het woord God rechtmatig te gebruiken, 

omda t het zo misbruikt zou zijn bn stellig is het het meest beladene 

van alle mensenwoorden Juist daarom is het het meest onvergankelijke 

en het meest onvermijdelijke fcn wat be tekent alle dwaalsprekcn over 

Gods wezen en werken (ofschoon er geen ander spreken geweest is en 

kan zijn) tegenover de ene waarheid dat alle mensen, die God aange

sproken hebben, hem zelf b e d o e l d e n ' 1 ' Want wie het woord God 

tigste unter ihnen, die /wicfalt der Grundworte5 Waltet auch hier das Gleichgewicht und ver
bürgt den Bestand' 
Das Ding vergeht, wenn die trennende Kraft die bindende überwältigt Und die Welt' wiegt in 
ihr die Bewegung vom Urgrund (was Ursprung) weg nicht vor' versondert, vereignet, verstockt 
sie sich nicht' 
Aus der dunklen Flut der Fragen sieht uns das Angesicht einer Ahnung an (was sieht eine uns 
lichter an) entscheidet das Schicksal der Welt sich im Menschen' 
Er, zur Stiftung der geistigen Verbundenheit in der Welt gesetzt, damit ihre naturhaftc sich 
verklare und vollende - er ist fur sie verantwortlich 
Wer' wer ist das, der Mensch, der Verantwortliche' Du bist es und ich bin's 
Waltet das Gleichgewicht im Menschcngeist' Das heilige Grundwort lebt verborgen bei Ver
borgnen fort, sonst überall erstickt es fast unterm Schutt Die Zersetzung waltet tntscheidung 
im Menschen über die Welt' Umkehr der Welt im Menschen' Aber was vermogen du und ich, 
was vermogen wir alle' 
Wir schauen um uns, wir lugen aus von wannen kommt uns das Heil' Von uns kann es doch 
nicht kommen' bs kommt nicht von uns, aber es kommt nicht, wenn es nicht aus uns kommt' 
De derde paragraaf is slechts een begin en heeft in de inhoud geen titel 
'bs gibt nicht zweierlei Menschen, sondern vielerlei und einerlei Aber es gibt die zwei Pole des 
Menschentums, zwischen denen sich die Bewegung der Menschheit, die wahre Geschichte, aus 
tragt' 
Boven deze drie paragrafen stond 'Dritter Teil' Dit wordt herhaald boven paragraaf 4 
2 'verlängerten' was in hs parallelen' 
3 Zie paragraaf 29 3 zie ook aantekeningen bij de inleiding, nr 169 
4 'geeinzelte is in hs einzelne' 
5 'geeinzelte' is m hs 'einzelne' 
6 7ie paragraaf 9 6 
7 'aller Wesen' is in hs 'Geschöpfe' 
8 Volgt in hs 'zu' 
9 Vergelijk de betrekking 'zum absoluten Du, das heisst, zum Du, das seinem Wesen nach 

nicht mehr bs werden kann (RaG, VI, 11) 
10 Paragraaf 45 heet in de inhoud van hs 'Der Name' In 1958 is dit geen aparte paragraaf 

196 



spreekt en werkelijk )i] bedoel t , spreekt, d o o r wat voor waan hij ook 

bevangen moge zijn, het wareyi/ van zijn leven 1 2 aan, d a t d o o r geen an

der ingeperkt kan worden en t o t wie hij in een betrekking staat die alle 

andere insluit 

4 5 3 Maar o o k wie de naam verafschuwt en godloos m e e n t 1 3 t e zijn wan

neer hij m e t zijn hele overgegeven wezen het μ] van zijn leven 1 4 aan 

spreekt als het jt] dat d o o r geen ander kan worden ingeperkt, spreekt 

h IJ God aan 

Par.46 1 5 

4 6 1 Wanneer wij een weg gaan en een m e n s tegenkomen die ons tegemoet 

kwam en ook een weg ging, kennen wij slechts ons stuk, met het zijne, 

het zijne namelijk beleven we slechts in de tegenkomst 1 6 

4 6 2 Van het volkomen betrekkingsgebeuren weten wij, o p de wijze van het 

geleefd hebben, ons uitgegaan zijn, ons stuk van de weg Het andere 

overkomt ons slechts, we weten het niet Het overkomt ons in de tegen-

komst Maar we vertillen o n s er aan, wanneer we daarvan als van een 

iets aan gene zijde van de tegenkomst spreken " 

46,3 Waarmee we ons bezig te h o u d e n hebben, waarom we ons te b e k o m m e 

ren hebben, is niet de andere maar onze zijde, is niet de genade, maar 

de wil De genade gaat ons in zoverre aan,als we t o t haar uitgaan en uit

zien naar haar tegenwoordigheid, o n z e tegengesteldheid is zij niet 

46 4 , e Wat wij m e t ons geleefd hebben, met ons leven van de weg weten, dat 

is niet een afwachten, niet een openzijn 1 9 

" 'selbst' is in hs 'selber' 
1 2 'Lebens' was in hs 'Wesens' 
1 3 'glaubt wordt in 1958 'wahnt' 
H 'Lebens'was m hs'Wesens' 
1 5 Paragraaf 46 ontbreekt geheel in hs Hij was ook niet aanwezig op een los blaadje Wel 
komt deze paragraaf voor in de inhoud van hs en heet daar 'Wessen es bedarf' Mogelijk heeft 
Buber deze paragraaf direkt overgetypt uit 'Religion als Gegenwart' waar deze paragraaf vrijwel 
geheel in voorkomt en waar in de kantlijn pagina s staan aangegeven 
ie Vergelijk de volkomen betrekking is 'ein Geschehen, in dem wir stehen, eine Beziehung, 
so real, unmittelbar präsent gefasst, wie wir nur irgend eine zu fassen vermogen Wie wir, wenn 
wir eines Wegs gehen, einem Menschen begegnen der uns entgegenkam und auch eines Wegs 
ging, nur dass wir eben unser Stuck kennen, das andere aber eben nur in der Begegnung leben, 
so ist es hier' (RaG, VI, 2) 
!? Vergelijk 'Wir wissen, in der Art des Gelebthabens wissen wir unser Ausgehen, unser Aus
gegangensein, dieses Stuck unseres Wegs Das andere widerfahrt uns nur, wir wissen es nicht Es 
widerfahrt uns in der Begegnung Dieses Andere können wir Gnade nennen Aber wir verheben 
uns an ihm, wenn wir davon reden, wenn wir davon als einem bs, etwas anderem, als in der Be
gegnung besteht, reden' (RaG, VI, 2) 
ia Deze hele alinea valt in 19S8 weg Het is ons niet duidelijk om welke reden dit gebeurd is 
Wellicht zijn 'Warten' en 'Offensein' Buber toch positiever in de oren gaan klinken Misschien 
ook heeft hij verwarring willen vermijden met paragraaf 48 waar hij zegt 'hr is in waarheid geen 
God zoeken veeleer is het als wanneer iemand zijn weg gaat en alleen maar wenst dat het de 
weg zou mogen zijn verwachtend, niet zoekend gaat hij zijn weg' (48 1) 
19 Vergelijk 'Was uns in der Begegnung angeht, das heisst, was wir mit unserem Leben davon 
wissen, von uns aus, das ist nicht etwa ein Warten, nicht etwa ein Offensein, nicht was man Re 
zeptivitat nennt, sondern von uns aus ist es gesammelte Tätigkeit' (RaG, VI, 2 3) 
Vergelijk 'Ich meine, es ergeht Ihnen wie mir Gott offenbart sich in Ihrem Werdenwollen, 
nicht in Ihrem Harren auf Gnade Nicht ich warte, Gott wartet, dass er zu mir, zu Ihnen, zu 
jedem EINZIGEN Menschen sagen könne, was nach dem Bericht des Hebraerevangeliums der 
Geist zu Jesus sprach, als er ihn in der Taufe zur Sohnschaft erhob bili mi, in omnibus prophe 
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46 5 Het JIJ komt tegenover mij staan, maar ik treed in de onmiddelli jke be 
t rekking to t hem / o is de betrekking gekozen worden en kiezen, passi
viteit en aktiviteit ineen Zoals dan 20 een aktiviteit van het hele wezen, 
als de opheffing van alle deelhandelingen en daarmee van alle (slechts 
in hun grenskarakter gegronde) handelingsgewaarwordingcn, op de pas
siviteit moe t gaan lijken 2 ' 

46 6 Dat is de werkzaamheid van de heel geworden mens , die men 2 2 het 
metdoen heeft genoemd, waar zich niets afzonderlijks meer, mets par
tieels meer aan de mens beweegt , derhalve ook niets van hem in de we
reld ingrijpt, waar de hele, in zijn heelheid geslotene, m zijn heelheid 
rustende mens werk t , waar de mens een werkende heelheid is gewor
den 2 3 In d e / e gesteltenis bestendigheid gewonnen hebben be tekent 
to t de hoogste tegenkomst kunnen uitgaan 

46 7 Daartoe is met nodig bijvoorbeeld 2 4 een afstropen van de wereld van 
de zinnen als een schijnwereld 25 Fr is geen schijnwereld, er is slechts 
de wereld, die ons weliswaar tweevoudig verschijnt naar onze tweevou
dige houding 26 Slechts de ban van de afgesplitstheid moet worden ge
broken Fr is ook geen 'overschrijden van de zintuigelijke ervaring'2 7 

nodig, iedere ervaring, ook de meest geestelijke zou ons slechts een het 
kunnen opleveren hr is ook geen tocwending to t een wereld van ideeën 
en waarden nodig, die ons met tegenwoordig kan worden Dat alles is 
niet nodig Kan men zeggen wat er voor nodig is ' Niet in de zin van een 
voorschrift Alles wat ooit in de tijden van de menselijke geest verzon
nen en uitgevonden is aan voorschrift, aan aan te geven voorbereiding, 

tis expeccabjm te, ut venires et requiescerem in te Tu enim es tequies mea', in een brief aan 
Kranz Werfel van 17 3 1917 (Briefwechsel I, 483) 
20 Bubet aan Smith 'noch besser statt ' thus' for, also for an action (= Denn eine Hand

lung) , das bedeutet hier das 'wie denn' ungefähr' (MBA) 
Vergelijk paragraaf 14 2 
Bedoeld is I.ao-Tse Vergelijk 'So überwindet Lao Tse die offizielle Weisheit durch die 

Lehre vom 'Nichtsein', die offizielle Tugend durch die Lehre vom 'Nicbttun' (M Buber, Die 
Lehre vom Tao, in Hinweise, 55) 
23 Vergelijk De wijze verwerkelijkt het Tao op aarde 'nicht eingreifend und doch durch die 
Wesenhaftigkeit seines Tuns und seines Nichttuns den ewigen Sinn der Welt in der Wirklichkeit 
durchsetzend' (M Buber, Vom Geist des Judentums, o c , 17) Vergelijk ook 'Das ist die Tä
tigkeit des ganz gewordenen Menschen, die man in einzelnen Regionen das Nichttun genannt 
hat, wo sich nichts Einzelnes mehr, nichts Teilhaftes mehr am Menschen rührt, also auch nichts 
vom Menschen in die Welt eingreift, sondern der ganze, in sich geschlossene, ruhende Mensch 
wirkt, ausgeht, wo der Mensch eine wirkende, eine ausgehende Ganzheit geworden ist' (RaG, 
VI, 3) 
24 'etwa' valt in 1958 weg 
25 Vergelijk 'hm Irrweg, Lukas, war ihm jene sublime Weisheit, die gebietet, die Welt der 
Zweiheit als die Welt des Scheins abzustreifen 'wie eine Schlangenhaut' und in die Welt der 
Einheit einzukehren, oder sich vielmehr als in ihr stehend, als sie seiend zu erkennen' (M Bu
ber, Daniel, in Werke 1,71) 
26 Vergelijk paragraaf 1 1 en 29 1 
27 Wellicht doelt Buber op de stelregel van de gangbare mystiek dat men voorde vereniging 
met God de zintuigelijke ervaring los moet laten Vergelijk 'Der Mystikus kriegt es wahrhaft 
oder scheinbar fertig, die ganze Welt, oder was er so nennt, alles, was ihm seine Sinne an Gegen 
wart und Gedächtnis darreichen, auszurotten und hinwegzuschaffen, um mit neuen, entleibten 
Sinnen oder einer ganz ubersinmgcn Kraft zu seinem Gott vorzudringen Mich aber geht eben 
diese Welt, diese schmcrzenreiche und köstliche Fülle all dessen, was ich sehe, höre, taste, unge 
heuer an' (M Buber, Mit einem Monisten, in Ereignisse und Begegnungen, Leipzig, 1917, 30) 
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oefening, verzinking,28 heeft met het oereenvoudige feit van de tegen-
komst mets te maken Wat er ook maar aan voordelen wat betreft ken 
nis of machtswerking aan deze of gene oefening te danken geweest mag 
i.ijn, dat alles raakt niet daaraan waarvan hier gesproken wordt, het 
heeft in de het-wereld zijn plaats en voert met een schrede, voert niet 
de schrede buiten haar In de zin van voorschriften is het uitgaan on
leerbaar Het is slechts aanwijsbaar, zo namelijk, dat men een kring 
trekt die alles wat met dit is, uitsluit Dan wordt dat ene zichtbaar waar 
het op aan komt de volkomen akseptatie van de tegenwoordigheid 2 9 

46 8 Weliswaar veronderstelt de akseptatie, hoe verder de mens verdwaald is 

in het afgesplitst-zijn, een des te moeilijker waagstuk, een des te elemen
tairder omkeer, een opgeven met bijvoorbeeld van het tk, zoals de mys
tiek meestal bedoelt 3 0 het ik is zoals voor iedere betrekking zo ook 
voor de hoogste onmisbaar, omdat ze slechts tussen ik enji) geschieden 
kan, een opgeven dus niet van het ik, maar van die valse drift tot zelfbe
houd die de mens voor de onbetrouwbare, ondichte, duurloze, onover
zienbare, gevaarlijke wereld van de betrekking 3 ' laat vluchten in het 
hebben van de dingen 32 

28 Buber aan Smith 'statt absorption hier wohl besser meditation, (es ist das budhistische 
dhyana gemeint) (MBA) 
'Ohyana's zijn 'middelen om de invloed der zintuigelijke prikkels en onze normale reakties 
daarop te boven te komen' (l· Gonze, Het Boeddhisme, Utrecht, 1970, 105 106) 
29 Vergelijk 'Dazu bedarf es nicht etwa eines Abstreifens der Sinnenwelt als einer Schein
welt Es gibt keine Scheinwelt, sondern es gibt nur unser zulängliches oder unzulängliches Ver 
hal mis zur Welt Unser unzulängliches Verhältnis zur Welt, das ist eben das Erfahren, von dem 
wir gesprochen haben, das Diewelthaben als eine Summe von Es-Inhalt Aber nur dies ist aufzu
heben, nicht die Welt Es bedarf keines Ueberschreitens der sinnlichen Erfahrung, wie man wohl 
sagt Jede Erfahrung, wie immer sie beschaffen sei, konnte uns nur ein Es geben Es bedarf kei
ner Hinwendung zu einer Welt der Ideen und Werte, denn diese Welt der Ideen und Werte kann 
nur der Ueberbau einer Es Welt sein und nicht Du, nicht Gegenwart, nicht das, was zu uns in 
unmittelbare, gegenwartige Beziehung tritt Alles dessen bedarf es nicht Kann man sagen wes
sen es bedarf' Ja und Nein Nicht im Sinne einer Vorschrift Alles das, was je in der Geschichte 
des Menschengeistes viele Male und viele Zeiten durch je und je ersonnen und erfunden worden 
ist an Vorschrift, an vorgeschriebener, angebbarer Vorbereitung, Uebung, Meditation, alles das 
hat mit dem ganz Einfachen und Entscheidenden, wovon wir sprechen, nichts zu tun Was im
mer fur Vorteile an Erkenntnis oder Kunst, Macht, Wirkung dieser oder jener Uebung zu ver
danken sein mag, all das bleibt unzulänglich, bleibt unsinnig und wirklich töricht gegenüber 
dem, wovon wir sprechen, es rührt nicht daran All das gilt in der Welt, die es eigentlich: meint, 
und alles, was so gewonnen wird, hat nur in der Es Welt seinen Platz und fuhrt nicht einen 
Schritt, fuhrt nicht den Schritt aus ihm Im Sinne von Vorschriften ist das Ausgehen uniehrbar 
und dennocht ist es aufzeigbar nur in dieser ganz einfachen Weise, wie all dies aufzeigbar ist, 
wovon wir sprechen, dass man gleichsam einen Kreis zieht, der all das ausschhesst, was nicht 
hierher gehort, dass man gleichsam diesen bannenden Kreis zieht und aufzeigt, und damit ist 
freilich dem Menschen, dem einzelnen Menschen, der Person je und je der Wink gegeben, der 
dann freilich erst von der Person mit ihrem eigenen persönlichen, nicht vorschreibbaren, nicht 
allgemein zu fassenden, sondern eben nur in ihrem einzigen Leben präsenten Wirklichen wirk
lich zu machen, zu erfüllen ist' (RaG, VI, 34 ) 
30 Vergelijk de zo juist geciteerde passage uit 'Mit einem Monisten', m Ereignisse und Be

gegnungen, Leipzig, 1917, 30 
31 Vergelijk paragraaf 29 2* 
32 Vergelijk 'Mit diesem ganz einfachen Sich in Beziehung-setzen ist nichts anderes ge
meint als die Akseptation, die Annahme der unmittelbaren Gegenwart Freilich je weiter der 
Mensch sich in die bs Welt verlaufen hat, je weiter er sich in ihr verloren hat, umso grosseren 
Einsatz setzt diese Akseptation voraus, umso schwereres Wagnis, umso gewaltigere Umkehr, ein 
Aufgeben nicht etwa, wie die Mystik zumeist meint, des Ich, das Ich ist wie zu jeder Beziehung 

199 



Par. 4 7 э э 

47 1 ledere werkelijke b e t r t k k m g tot een wezen of een wezenheid 3 , in de 

wereld is uits luitend 3 5 I osgemaakt, naar bui ten getreden, enig en te

genover wezend is voor haar jη 3 6 l ie t vult het hemelrond met alsof er 

mets anders zou zijn, maar al het andere leeft in zijn 3 7 licht 3 β Zo

lang de tegenwoordigheid van de betrekking duur t , is deze, haar wereld

o m s p a n n e n d h e i d , 3 9 onaantastbaar 7 o d r a echter een/ i ; tot het wordt, 

verschijnt de were ldomspannendhcid A° van de betrekking als een on

recht aan de wereld, haar 4 ' uits luitendheid als een uitsluiten van het al 

47 2 In de 4 2 betrekking t o t Ciod zijn de onvoorwaardeli jke uitsluitendheid 

en de onvoorwaardeli jke msluitcndheid eén Wie m de absolute betrek

king t reedt , hem gaat niets afzonderlijks meer aan, geen dingen en geen 

wezens, geen aarde en geen hemel , maar alles is in de " betrekking in

gesloten Want met van alles afzien be tekent m de zuivere betrekking 4 4 

t reden, maar alles in het ]i] zien, met de wereld verzaken, maar haar in 

haar grond plaatsen Van de wereld wegkijken, dat helpt niet naar 

God ,s toe , naar de wereld staren, dat helpt ook niet naar hem toe , 

maar wie de wereld in hem schouwt, staat m zijn tegenwoordigheid Αβ 

'Hier wereld, daar God' dat is ¿>£,'f-praat, en 'God 47 in de wereld' -

dat is een andere het praat , maar niets uitschakelen, mets achterwege 

laten, alles - alle wereld mee in het jij begrijpen,4 6 de wereld to t haar 

recht en haar waarheid laten komen, mets naast God, maar ook alles in 

hem vatten, dat is volkomen betrekking 

47 3 Men vindt God niet wanneer men in de wereld blijft, men vindt God 

niet wanneer men uit de wereld gaat Wie met zijn hele wezen tot zijn 

¡η uitgaat en alle we/cn van de wereld tot hem brengt, vindt hem die 

men met zoeken kan 

zur remen Beziehung unerlässlich,denn jeder Beziehung ist es eben als das zwischen einem Ich 
und einem Du Geschehende, ein Aufgeben also nicht des Ich, sondern jenes falschen Selbsibe 
hauptungstnebs, der den Menschen von der Beziehung in die Orientierung, in die bs Welt, m 
das Ilaben der Dinge fluchten lasst' (KaG, VI, 6) 
33 Paragraaf 47 heet in de inhoud van hs 'Ausschliesslichkeit und binschliesslichkeit' 
34 'zu einem Wesen oder einer Wesenheit' ontbreekt in hs 
3 5 Volgde in hs Solang die Gegenwart der Beziehung wahrt, ist diese in ihrer Welthaftigkeit 

unantastbar Sowie jedoch ein 
36 Vergelijk paragraaf 19 2 
37 'seinem' is m hs niet onderstreept 
3 8 Vergelijk paragraaf 11 2 
3 9 'Weltweite' was in hs 'Welthaftigkeit' 
4 0 'Weltweite' was in hs 'Welthaftigkeit' 
41 'die' was in hs 'ihre' 
4 2 'In der' was in hs 'Die' 
4 3 der' was in hs seiner' 
4 4 Vergelijk 'Diese Beziehung können wir zum Unterschied von allen andern in deren We 
sen schon der Keim zu ihrem Uebergang in die bs Welt liegt, diese Beziehung können wir zum 
Unterschied von allen die reine Beziehung nennen (RaG, VI, 1) 
4s 'Gott' is in hs 'ihm' 
16 Vergelijk 'Wer sich von der hrde abkehrt erfasst Gott nur als Idee, nicht als Wirklich 
keit Aber auch wer sich der brde zukehrt und Gott in den Dingen schauen will, lebt nicht 
wahrhaft in seinem Angesicht' (M Buber, Der heilige Weg, о с , 15) 
4 7 'Gott ' i s in hs'Hie Gott' 
4 8 'begreifen' was in hs 'begegnen' Vergelijk 'Die Welt erheben, nichts draussen lassen, alles 

bejahen alles im All Du'(RaG, VI, 4) 
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47.4 Stellig is God 'het helemaal andere',4 9 maar hij is ook het helemaal 
zelfde 5 0 het helemaal tegenwoordige. Stellig is hij het mystenum 
tremendum s 1 dat verschijnt en neerwcrpt; maar hij is ook het geheim 
van het vanzelfsprekende, dat mij' meer nabij is dan mijn ik.52 

47.5 Wanneer je het leven van de dingen en van de gekonditioneerdheid 
doorgrondt, kom je aan het onoplosbare, wanneer je het leven van de 
dingen en van de gekonditioneerdheid bestrijdt, geraak je voor het 
niets, wanneer je het 5 3 heiligt, kom je de levende God tegen. 

Par. 4 8 " 

48 1 De jij-zm van de mens, die S 5 vanuit de betrekkingen tot alle afzonder

lijke ji/ de ontgoocheling van het bei-worden overkomt, streeft boven 

hen alle uit en toch niet over hen heen naar zijn eeuwige jt] toe. Niet 

zoals men iets zoekt· er is in waarheid geen God zoeken, omdat er niets 

is ^ waar men hem niet zou kunnen vinden 5 7 Hoe dwaas en hopeloos 

zou iemand zijn die van de weg van zijn leven af zou wijken om God te 

zoeken: al 5 8 zou hij ook alle wijsheid 5 9 van de eenzaamheid en alle 

macht van de koncentratie e o winnen, hem liep hij mis. Veeleer is het 

als wanneer iemand zijn weg gaat en alleen maar wenst dat het de ^ 

weg " zou mogen zijn, in de kracht van zijn 6 3 wens uit zich zijn stre

ven. ledere betrekkingsgebeurtenis 6 4 is een station dat 6 5 hem een 

blik in het vervullende 6 6 opent, zo is hij m alle het ene niet deelachtig, 

maar ook weer wel deelachtig omdat hij verwachtend is. Verwachtend, 

« R. Otto, Das Heilige, Breslau, 1917, 28-35. Buber aan Smith 'the wholly self ist nicht was 
ich meine, ich meine: Gott ist nicht bloss anders als ich, sondern auch ebenso wie ich' 

5 0 'das ganz Selbe' ontbreekt in hs. 
5 1 R. Otto, Das Heilige, о с , 13-26. 
5 2 Vergelijk 'Tu autem eras interior intimo meo et superior summo meo' (Augustinus, Con-
fessiones, 111, 6, 11). Vergelijk ook. 'Gott ist mir naher, als ich mir selber bin, mein Wesen hangt 
daran, dass Gott mir nahe und gegenwartig ist' (Eckhart, Meister Eckharts Mystische Schriften, 
In unsere Sprache übertragen von Gustav Landauer, Berlin, 1920, 62) 
53 'du es' wordt in 1958 'du das Leben' 
54 Paragraaf 48 heet in de inhoud van hs 'Die Erfüllung des Du-Sinnes'. 
55 Volgde in hs 'immer wieder in allen'. 
56 'weil es nichts gibt' is in hs 'denn es gibt nichts'. Dit staat boven het doorgestreepte 'kein 

irgendwo'. 
s7 Vergelijk: 'Der Du-Sinn des Menschen, jenes eingeborene Du, das in ihm liegt und sich in 
den Beziehungen entfaltet, der Du-Sinn des Menschen, der immer wieder die Enttäuschung des 
Es-Werdens leben muss, strebt über sie alle nach seinem adäquaten Du hinaus,nicht wie man et 
was sucht, es gibt in Wahrheit kein Gottsuchen, sondern wie man etwas, was ganz ursprunglich 
bei einem ist, über alle Hindernisse hinaus entdeckt. Es ist kein Suchen, sondern ein Finden' 
(RaG, V, 12). 
58 'ob'was in hs'wenn' 
5» 'Weisheit'was in hs'Kunst' 
60 'Sammlung' was in hs 'Kasteiung' 
61 'der Weg' wordt in 1958 'der Weg' 
62 Vergelijk 'Es gibt innerhalb der Menschenwelt keine Scheidung zwischen Hohem und Mie
de rm, jedem ist das Höchste offen, jedes Leben hat seinen Zugang zur Wesenheit, jede Art ihr 
ewiges Recht, von jedem Ding fuhrt ein Weg zu Gott, und jeder Weg, der zu Gott fuhrt, ist der 
Weg' (M Buber, Deutung des Chassidismus, m Werke III, 828) 
6 3 'seines' is in hs 'des' 
64 'Jedes Beziehungscreignis' is in hs 'Jeder Beziehungsvorgang' 
65 'das' ís in hs 'die'. 
66 'das erfüllende' is in hs 'den erfüllenden'. 
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niet zoekend, gaat hij zijn weg, vandaar heeft hij de gelatenheid tegen

over alle dingen en de 6 7 aanraking die hen helpt β β Maar 6 9 wanneer 

hij gevonden heeft, is 7ijn hart niet van hen afgewend, 7 0 ook al k o m t 

h e m 7 1 nu alles in een tegen Hij zegent alle cellen die hem geherbergd 

hebben, en alle waarin hij nog zijn intrek zal nemen 7 2 Want dit vinden 

is 7 3 m t t een einde van de weg, slechts zijn eeuwige midden 7 * 

48 2 Het is een vinden zonder zoeken, een o n t d e k k e n 7 5 van dat wat het 

oorspronkeli jkste en de oorsprong is De^y-zin, 7 6 die zich niet kan ver

zadigen t o t hij het oneindige ¡tj v indt , 7 7 had het zich van het begin af 

tegenwoordig 7 β de tegenwoordigheid moest hem slechts helemaal 

werkelijk worden, uit de werkelijkheid van het geheiligde leven in de 

wereld 7 9 

48 3 Het is niet zo dat God uit iets wat dan ook besloten zou k u n n e n wor

den, bijvoorbeeld uit de natuur als haar schepper, of uit de geschiede

nis als haar bestuurder, of ook uit het subjekt als het zelf dat zich m 

hem d e n k t Het is niet zo, dat iets anders wat dan ook 'gegeven' zou 

zijn en dit pas daaruit afgeleid zou zijn, maar dit is het ons onmiddelli jk 

en allereerst en blijvend B 0 tegenover wezende dat rechtmatig slechts 

aangesproken, niet uitgezegd kan worden β 1 

4 9 1 Men 8 3 wil, als het wezenlijke e lement in de betrekking β 4 t o t God e 5 

een gevoel aanzien, dat men afhankclijkheidsgevoel, de laatste tijd 

nauwkeuriger kreatuurgevoel noemt β 6 / o juist het naar voren halen en 

6 7 Volgde in hs 'sulle' 
6 8 'hilft' was in hs 'wohl rut' 
6 9 'Aber' is in hs 'Auch' 
7 0 'abgewandt' was in hs 'abgekehrt' 
71 ' ihm' was in hs 'er' 
7 2 'einzukehren hat was in hs 'einkehren wird' 
7 3 'ist' is in hs 'ist ja' 
7 4 Vergelijk 'Das Geheimnis der Gnade ist nicht zu deuten /wischen Suchen und hinden 

hegt die Spannung eines Menschenleben·,' (M Buber, Die Legende des Baalschem, o c , 11) 
7 Buber aan Smith 'es ist wirklich entdecken gemeint, wie die tntdeckung eines Konti
nents (MBA) 
7 6 Volgde'des Menschen' 
7 7 'findet' was in hs 'gefunden hat' 
7 Volgde in hs 'brauchte' 
7 9 Vergelijk 'hs ist ein binden ohne Suchen, es ist ein tntdecken dessen, was das Ursprung
lichste und Unmittelbarste ist Der Du Sinn des Menschen, der sieb nicht ersattigen kann, bis er 
das Du an sich limiet, hatte es von Anfang an sich gegenwartig und brauchte nur diese Gegen
wart herauszuholen und ganz wirklich zu machen' (KaG, V, 12) 
9 0 Voigt in hs 'Gegenwartige und - ' 
8 ' Vergelijk 'hs ist nicht so, dass dieses Du (nl het ewige Du) aus irgend etwas anderem er
schlossen werden muss, etwa aus der Natur als ihrem Urheber, aus der Geschichte als das in ihr 
und über ihr Waltende, aus dem Subjekt als seine Utzte Subjektivität und Ichhaftigkeit, die im 
reinen Denken erschlossen werden kann Nicht so ist es, dass irgend etwas anderes pnmar ware 
und dies erst daraus heraus geschlossen, sondern auch das, was uns unmittelbar und zunächst 
und vor allem gegenwartig ist und demgegenüber alles, was Aussage ist, notwendigerweise Be
schrankung, notwendigerweise Vcrhebung, Versuch eines Abfalls bedeuten (RaG, V, 12-13) 
β 2 Paragraaf 49 heel in de inhoud van hs 'Die Abhangigkeitslehre' 
8 3 Bedoeld is hriedrich Schleiermacher 
8 4 'in der Beziehung' was in hs 'im Akt' en 'im Vorgang' 
8 5 'Gott' was in hs 'Göttlichen' 
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de bepaling van dit element is, го zeer wordt door de beklemtoning er
van zonder tegenwicht het karakter van de volkomen betrekking mis
kend " 

49 2 Wat van de liefde reeds gezegd is,ee geldt hier nog stelliger β β gevoelens 
begeleiden slechts het metafysische en metapsychische feit 9 0 van de be
trekking, die zich immers niet in de ziel, maar tussen ik en μ] vol
trekt 9 1 Men mag een gevoel nog zo essentieel verstaan, het blijft onder
worpen aan de dynamiek van de ziel, waar het ene door het andere 
wordt voorbijgestreefd, overtroffen, opgeheven,92 het staat in onder
scheid met de betrekking - in een skala Vóór alles echter heeft ieder 
gevoel zijn plaats binnen een polaire spanning, het ontleent zijn kleur 
en zijn betekenis met aan zichzelf alleen, maar ook " aan zijn tegen
pool, ieder gevoel is door het tegengestelde bepaald Zo wordt de abso
lute betrekking, die in de werkelijkheid alle relatieve insluit en geen 
deel meer is zoals zij, maar het geheel als de voleinding en eenwording 
van hen alle, in de psychologie gerelativeerd doordat ze op een er uit 
gelicht en afgegrensd gevoel teruggevoerd wordt 94 

49 3 Van de ziel uit kan de volkomen betrekking slechts bipolair, slechts als 
de comcidentia oppositorum,95 als de vereniging van de Э 6 gevoelstegen-
stellingen begrepen worden 9 7 Weliswaar verdwijnt de ene pool vaak 
- door de religieuze grondinstellmg van de persoon 9 a eronder gehou
den " voor , 0 0 het terugziende bewustzijn en kan slechts in 1 0 1 de 

8 6 R Otto, Das Heilige, о с , 8 12 
Vergelijk 'Und Sie wissen ja, wie das Religiose gerade in der deutschen Religionsphilosophie be
sonders als Gefühl aufgefasst worden ist, etwa als das schlechthinmge Abhängigkeitsgefühl, 
oder wie es neuerdings anders formuliert worden ist, als das Kreaturgefuhl' (RaG, III, 5) 
87 Volgde in hs ' bs geht hier nicht um eine Theorie, sondern um das Leben des Lebens 

selbst 
88 / ie paragraaf 19 2 
89 'gewisser' was in hs 'unbedingter' 
90 das metaphysische und metapsychische Faktum' wordt in 1958 'das Faktum' 
91 Volgde in hs 'Die psychologische Formulierung, wie notwendig sie auch ist, wirkt notwen

digerweise, weil sie subjektiviert' 
92 Vergelijk 'Gefühle sind in einer Vielheit von Gefühlen Da grenzt eins ans andere, ein 
Gefühl wird durch das andere begrenzt, durch das andere berichtigt, durch das andere übertref
fen, durch das andere aufgehoben (RaG, III, 7) 
93 'auch' was in hs 'mit 
94 Vergelijk in de moderne psychologie is 'ganz und gar das Religiose hereingenommen in 
die Fluchtigkeit, die Unverbundenheit, die Losgerissenheit von Seelenmomenten Das ist unter 
allen Fiktionen, die aus dem Religiösen gemacht worden sind, die allerfiktivste Das ist 
die Vernichtung, die Vemichtigung des Religiösen' (RaG, III, 9) 
95 'This concept of uniqueness - the uniqueness of the person but also the uniqueness of 
every thing and the idea of the comcidentia oppositorum - the coincidence of opposites 
which unites them without diminishing their oppositeness are two of the essential ingredients 
of the 'Ijfe of dialogue' that Buber took from Nicholas of Cusa and Renaissance mysticism' 
(M Friedman, Martin Buber's encounter with mysticism, in Human Inquiries, 10 (1970) 50) 
96 'der' was in hs 'aller' 
97 Vergelijk waar Buber laat zien 'wie verengend und verarmend es wirkt, wenn man ein Ge
fühl, ein bestimmtes Gefühl zum Wesen des Religiösen mache, wo doch Gefühle notwendiger
weise in einer Polarität stehen, jedem Gefühl sein Gegengefuhl notwendig entspricht und es erst 
in diesem Gegengefuhl sich selbst deutlich macht (RaG, III, 5-6) 
98 'der Person' ontbreekt m hs 
98 'niedergehalten' was in hs 'überwunden' en 'aufgezogen' 
100 'dem'was in hs'im' 
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zuiverste, meest onbevangen dieptebezinning herinnerd worden 

49 4 J a , 1 0 2 je hebt je in de zuivere betrekking zonder meer afhankelijk ge

voeld, zoals je 1 0 Э in geen andere ooit maar zult kunnen voelen, en 

zonder meer vrij ook, zoals nooit en nergens elders, kreatuurli jk - en 

kreatief Daar had je niet meer het ene d o o r het andere ingeperkt, 

maar beide zonder inperking, en beide tesamen 

4 9 5 Dat je God nodig h e b t , 1 0 4 meer dan alles, weet je altijd in je hart , 

maar niet ook, dat God jou nodig heef t , 1 0 5 in de 1 0 S volheid van zijn 

eeuwigheid j o u ' Hoe zou de mens er k u n n e n zijn wanneer God hem 

met nodig had en hoe zou JIJ er k u n n e n zi jn ' Jij hebt God nodig o m te 

zijn, - en God heeft jou nodig - voor precies dat wat de zin van je leven 

is Leringen 1 0 7 en gedichten doen moei te om meer te zeggen, en zeg

gen te veel welk een treurig en aanmatigend , o e g e p r a a t , ' 0 9 dat over de 

'wordende G o d ' 1 1 0 maar een worden van de zijnde God is, dat weten 

we onverbrekelijk m ons hart ' " De wereld is niet goddelijk s p e l , " 2 ze 

is 1 1 3 goddelijke lotsbeschikking " 4 Dat de wereld, dat de mens, dat de 

101 

102 
'in' en 'vom' staan onder elkaar in hs er werd nog niet gekozen 
Volgde in hs 'wir fühlen uns m' 

юз 'wie du wordtin 1958'wie du dich' 
1 0 4 'Gott brauchst' was in hs 'Gottes bedarfst' 
' 0 5 'dich brauchst' was in hs 'deines bedarf' 
ios 'der' is in hs 'seiner' 
1 0 7 'Belehrungen'was in hs'Lehren en'Weisheiten' 
loa 'trübes und überhebliches' was in hs 'narrisches' 
1 0 9 'Gerede'is in hs'Geschwätz' 
но 'werdenden Gott' staat in hs tussen aanhalingstekens 
Vergelijk 'Dem Gotte des Weltbeginncs brachte er (nl Nietzsche) einen grossen Widersacher 
den werdenden Gott, an dessen bntwicklung wir mitschaffen können, das geahnte Frgebnis 
künftiger bvoludoncn' (M Buber, bin Wort über Nietzsche und die Lebenswertc, а с , 13) 
Vergelijk ook De idee 'dass Gott erst durch die Weltschopfung zu Gott wird' en de daarmee 
gegeven 'Idee einer bntwicklung Gottes in der Welt' treft Buber voor het eerst aan bij Valenti-
nus Weigcl (M Buber, /ur Geschichte des Individuationsproblems, о с , 29) 
Zie verder omdat Religion voor Buber is een binding aan het zijnde (KaG, II, 2), beschouwt 
hij het als 'vielleicht die allergrosste lorheit und I eichtfertigkeit unserer Zeit, von einem wer 
denden Gott zu faseln Gewiss, Gott wird von uns m dieses Leben, in diese Wirklichkeit 
gezogen Gott wird von uns verwirklicht Gott wird aber, der Seiende wird' (Ibid , 3) 
Vergelijk tenslotte de 'Vorrede' (1923) waarin Buber spreekt over de 'hoffnungslos verkehrten 
(Meinung), Gott sei nicht, sondern werde - im Menschen oder in der Menschheit Hoffnungslos 
verkehrt nenne ich eine solche, heute in allerlei Varianten auftretende Meinung, nicht alsob mir 
ein göttliches Werden in der Immanenz nicht gewiss ware, sondern weil wir nur aus der Urgc-
wissheit des gottlichen Seins den Geheimnis Sinn göttlichen Werdens, das Sichzuteilen Gottes 
an die Schöpfung und seine Teilnahme an dem Schicksal ihrer breiheit, zu berühren vermogen, 
ohne jene Urgewissheit aber nur ein verblassener Missbrauch des Gottesnamens walten kann' 
(M Buber, Reden über das Judentum, о с , XVI) 
/ie voor een uitleg van dat 'treurige en aanmatigende gepraat over de 'wordende God" de uitleg 
van deze alinea 
' 1 ' 'Herzen' en 'Wesen' staan onder elkaar 'Wesen' werd doorgestreept met potlood 
112 Vergelijk voor Böhme wa.s de verhouding tussen God en de schepping, die een immanent 
goddelijk gebeuren was, 'Spiel , 'Liebesspiel' en 'hreudensspiel' (M Buber, /u r Geschichte des 
Individuationsproblems, о с , 32) 
Vergelijk ook 'Nun ist es fraglich wie aus Gott der Mensch entsteht hr(nl Böhme) erklart 
sich dieses Werden durch das blement des Spieles, das der Kraft einwohnt Und so ist allts 
Wesen um des Spieles und des schöpferischen Kampfes willen da' (M Buber, Über Jakob 
Boehme, а с , 251) 
1 1 3 Volgde in hs'aber' 
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menselijke persoon, /η en ik er zijn, heeft goddelijke zin 
49 6 Schepping - zij geschiedt aan ons, zij gloeit 1 1 5 in ons binnen, gloeit ons 

om, 1 ' 6 wij sidderen en vergaan, wij onderwerpen o n s 1 1 7 Schepping 
wij nemen aan haar deel, wij komen de scheppende tegen, bieden ons 

hem aan, helpers , , e en kameraden 
49 7 Twee grote dienaren gaan door de tijden, het gebed en het offer De 

bidder giet zich uit , 1 9 in afhankelijkheid zonder enige terughoudend
heid, en weet dat hij , 2 0 - onbegrijpelijk - op God inwerkt, ofschoon hij 
nu niet direkt ^ ' bij God iets bewerkt, want wanneer hij voor zichzelf 
niets meer begeert, ziet hij zijn werken in de hoogste vlam branden 1 2 2 

bn de offeraar' Ik kan hem niet verachten, de eerlijke knecht van de 
voortijd, die meende dat God verlangde naar de geur van zijn brandof
fer hij wist 1 2 3 op een dwaze en krachtige 1 2 4 wijze dat men aan God 
geven kan en moet, en dat weet ook degene die zijn kleine wil aan God 
opoffert en hem in de grote tegenkomt 'Jouw wil geschiede', niet meer 
dan dat spreekt hij uit, 1 2 5 maar de waarheid spreekt verder voor hem 
'door mij die je nodig hebt' , 2 e 

49 8 1 2 7 Wat onderscheidt offer en gebed 1 2 β van alle magie' De laatste wil wer
ken zonder in de betrekking binnen te treden en haalt kunstjes uit in 
de leegte, zij echter stellen zich 'voor het aangezicht',1 2 9 in de volein
ding van het heilige grondwoord, dat wisselwerking betekent Zij spre
ken jt¡ en vernemen 

49 9 De zuivere betrekking als afhankelijkheid willen verstaan betekent de 
ene drager van de betrekking en daarmee haarzelf willen ontwerkehj-
ken n o 

Par. 50 ' ^ 
50 1 Van de tegenovergestelde kant uit gebeurt hetzelfde, wanneer men als 

het wezenlijke element in de religieuze akt de verzinking of de inkeer 

1 . 4 Vergelijk 'Die Weltgeschichte ist nicht Gottes Spiel sondern Gottes Schicksal'(M Buber, 
Deutung des Chassidismus, in Werke III, 817) 

1 . 5 glüht' was in hs 'brennt' 
' , 6 Buber aan Smith 'glüht uns um bedeutet Aenliches wie schmilzt uns um'(MBA) 
1 1 7 Vergelijk 'Schaffen ist Geschaffenwerden dai Göttliche bewegt und bewältigt uns Und 
Geschaffenwerden ist Ekstase nur wer sich in das Nichts des Absoluten einsenkt, empfangt die 
formende Hand des Geistes' (M Buber, Die Legende des Baalschem, о с , 30) 
1 , 8 Helfer' is m hs 'Werkzeug' 

schüttet sich hin' was in hs 'steht in 
weiss sich was in hs 'er wirkt' 
wenn auch eben' was in hs met potlood doorgestreept, maar werd met oranje inkt 
dezelfde waarmee het schcma-Kaufmann werd geschreven - weer hersteld 

sieht er brennen' is in hs 'brennt' 
Volgde in hs 'etwa' 
kraftigen' was in hs 'gewaltigen' 

Volgde in hs 'und um mehr bekümmert er sich nicht' 
den du brauchst' was in hs 'dessen du bedarfst' 
In 1958 begint hier geen nieuwe alinea 
Opfer und Gebet' is in hs 'Gebet und Opfer' 
voor het aangezicht van Jahweh' is een bijbelse uitdrukking, waarmee wordt bedoeld 'm 
7i |n tegenwoordigheid' 
'emwirldichen wollen' was in hs 'unwirklich machen betrachten' Volgde op een nieuwe 
regel 'Die reine Beziehung' 
Paragraaf 50 heet in de inhoud van hs 'Die Vcrscnkungslehren' 
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in het zeit aanziet - hetzij door het te ontledigen van alle i6kige gekon-

d i t ionc t rdhe id , hetzij door het op te vatten ¿Is het ene denkende en 

zijnde 1 J 2 De eerste beschouwingswijze meent da t God binnengaat m 

het ifc-ledige , 3 3 wezen of dat dit in God opgaat , 1 3 4 de andere dat het 

onmiddellijk in zichzelf als in het goddelijke ene staat , de eerste meent 

derhalve dat in een hoogste momen t , 3 5 hetyy-zeggen o p h o u d t , omdat 

er geen tweeheid meer is, de andere dat het ¡tj-zeggen helemaal niet in 

waarheid bestaat , omda t er in waarheid geen tweeheid is, de eerste ge

looft in de vereniging, de andere in de identiteit van het menselijke 

met het goddelijke , 3 6 Beide beweren dat er een aan-gene-zijde van tk 

en )tj is, de eerste een bijvoorbeeld in de ckstase - wordende , de andere 

een zijnde en zich - bijvoorbeeld in de zelfbeschouwing van het denken

de subjekt - openbarende Beide heffen de betrekking o p , de eerste als 

het ware dynamisch door het verslonden worden van het tk door 

het ¡η, dat nu echter juist met meer;i/, maar het alleen zijnde is, de an

dere o m zo te zeggen statisch d o o r het zich als het alleen zijnde herken

nen van het t o t zelf losgemaakte tk Wanneer de afhankehjkhcidsleer de 

i£-drager van de wereldboog van de zuivere betrekking zo zwak en nie

tig ziet, dat zijn draagvermogen niet meer geloofwaardig is, dan laat de 

ene verzmkingsleer de boog in zijn voleinding verdwijnen, de andere be

handelt hem als een te overwinnen waanbeeld 

50 2 De verzinkingsleren beroepen zich op de grote spreuken van de identifi-

katie - de ene vooral op het J o h a n n e i s c h e 'Ik en de vader zijn één ' , 1 3 7 

de andere o p de leer van Sandilya , 3 β 'Het a lomvat tende, dat is mijn 

zelf in het binnenste van mijn har t ' , 3 9 

50 3 De wegen van deze spreuken zijn tegengesteld aan elkaar De eerste ont-

132 Vergelijk de drie 'Irrwege' in 'Daniel' de eerste gebiedt 'die Welt der Zweiheic als die Welt 
des Scheins abzustreifen' (M Buber, Daniel, 143), de tweede gebiedt 'die /weihen zusam 
menzusetzen als Seiten, als Gesichter, als Aspekte un¿ über dem Abgrund der ¿weihen die 
Glorie der Identität erstrahlen zu lassen' (Ibid , 144), de derde verkondigt 'dass der brwachte 
alle Gegensatze und alle Antinomien in sich indifferenziere' (Ibid ,145) 
133 Vergelijk 'Zu dieser Geburt (nl van de /oon van God in de ziel van de mens) will und 
muss Gott eine ledige unbekümmerte Seele haben (I ckhart, Meister Eckharts Mystische 
Schriften, hrsg und übersetzt von G Landauer, Berlin 1920, 21 in de vertaling van Quint, 
München, z j , 429 met in de Deutsche Werke, Stuttgart 1936 w opgenomen) /о is er ook 
sprake van een ingaan van God in de mens als deze leeg wordt van zichzelf (¡¿gebt Gott wahr 
haft und willig mit seinem Wissen ein Eckhart Meister Eckharts Mystische Schriften, hrsg 
und übersetzt von G landauer, о с , 25 in de vertaling van Quint, 433 met in de Deutsche 
Werke) 
, 3 Í 'Da vereinigt sich die Seele mit Gott, wie die Speise mit dem Menschen So wird die 
Seele (¡Ott mit jeder göttlichen Kraft vereinigt sie sich so wie die Kraft in Gott ist, und Gott 
vereinigt sich in der Seele so, wie jede Krart in der Seele ist, und die zwei Naturen fliessen in 
einem Licht, und die Seele wird allwesend zunichte Was sie ist das ist sie in Gott' (ibid , 133 
niet aanwezig in de vertaling van Quint met in de Deutsche Werke en ook met in de uitgave 
van Pfeiffer, Darmstadt 1962 (Neudreck van 1857)) 
1 3 5 'Moment'was in hs Augenblick' 
136 'des Menschlichen mit dem Göttlichen' was in hs 'des Göttlichen mit dem Menschlichen 

'Gottlichen' is in hs 'Gott' 
137 Johannes 10 30 
1 3 8 Sandilya is een afstammeling van Sandila Sandilya wordt met achting geciteerd in de Chan 

dogya Upamsjad, waaruit Buber in deze paragraaf citeert 
1 3 9 Dit citaat komt uit de Chandogya Upamsjad III, 14 4 (The Principal Upamsads, fcd S 

Radaknshnan, London, 1953, 392) 
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springt (na onderaardse stromen) aan het mythe-grote leven van een 

persoon en ontvouwt zich in een leer, de andere duikt in een leer op en 

mondt (voorlopig) uit in het mythe-grote leven van een persoon Op 

deze wegen verandert het karakter van de spreuk De Christus van de 

Johanneische traditie, het eenmalig vleesgeworden woord, leidt tot die 

van Eckhart die door God eeuwig in de mensenziel wordt verwekt, de 

Upamsjadische kroningsformule van het zelf 'Dat ' 4 0 is het werkelijke, 

het is het zelf en dat ben J I J ' 1 4 1 voert in veel korter tijd tot de onttro-

mngsformule van Boeddha 1 4 2 'Een zelf en iets dat het zelf toebe

hoort is in waarheid en in werkelijkheid niet te begrijpen' , 4 3 

50 4 Het begin en het einde van beide wegen dienen afzonderlijk beschouwd 

te worden 

50 5 Dat het beroep op het εν έομεν 1 4 4 niet gegrond 1 4 5 is, wordt ieder 

duidelijk die onbevangen hoofdstuk voor hoofdstuk het evangelie vol

gens Johannes leest Het is eigenlijk als je het goed beschouwt, het evan

gelie van de ' 4 6 zuivere betrekking Hier is meer waarheid , 4 7 dan m 

het gangbare , 4 e mystenvers 1 4 9 'Ik ben JIJ en jij bent ik' ' 5 0 De vader 

en de zoon, de wezensgelijken - we mogen zeggen God en de mens, de 

ко 'Das'is in hs'Das All' 
1 4 1 Dit is de bekende formule uit de Chandogya Upamsjad 'Dat is het werkelijke/ware Dat is 
het zelf Dat ben Jij' (tat satyam, sa atma, tat tvam asi), dat negenmaal als een refrein in het zes
de hoofdstuk terugkeert (VI, 8 7,9 4, 10 3, 11 3, 12 3, 13 3, 14 3, 15 3, 16 3) en in zijn geheel 
als volgt luidt 'That which is the subtle essence (the root of all), this whole world has fonts 
self That is the true That is the self That art thou, Svetaketu 'Please, Venerable Sir, instruct 
me still further' 'So be it, my dear,' said he' (The Principal Upamsads, Ed S Radakrishnan, 
London, 1953,458) 
1 4 2 'buddhischen'was in hs'Buddhas' 
1 4 3 Deze zinsnede komt zeer vaak voor in de woorden van Boeddha hen pregnant voorbeeld 
vinden we in de Machima Nikaya 'Der erfahrene heilige Junger aber, ihr Monche, der Heiligen 
gewartig, der heiligen Lehre kundig, der heiligen Lehre vertraut der Edlen gewartig, der Lehre 
der frdlen kundig, der Lehre der Edlen vertraut, betrachtet den Korper 'Der gehort mir nicht, 
das bin ich nicht, das ist nicht mein Selbst', er betrachtet das Gefühl 'Das gehort mir nicht, das 
bin ich nicht, das ist nicht mein Selbst' er betrachtet die Wahrnehmung 'Die gehort mir nicht, 
das bin ich nicht, das ist nicht mein Selbst', er betrachtet die Unterscheidungen 'Die gehören 
mir nicht, das bin ich nicht, das ist nicht mein Selbst', und was da gesehn, gehort, gedacht, er
kannt, erforscht, im Geiste untersucht wird, auch davon halt er 'Das gehort mir nicht, das bin 
ich nicht, das ist nicht mein Selbst' und auch den Glaubenssatz, welcher da lehrt 'Das ist die 
Welt, das ist die Seele, das werde ich nach meinem Tode werden, unvergänglich, beharrend, 
ewig, unwandelbar, ewig gleich, ja, werde ich so verbleiben', auch davon halt er 'Das gehort 
mir nicht, das bin ich nicht, das ist nicht mein Selbst' Also die Dinge betrachtend kennt er kein 
unverstandiges Zittern' (Majjhima-Nikaya, III, 2, Vertaling van К Neumann, Band I, Zunch, 
1956, 159) Zie verder in de vertaling van К Neumann I, 44, 159, 209, 262, 458-460, 832-
834, 1027, 1050 1067 1069 tn ook de Anguttara Nikaya, in de vertaling van Nyanatikola, 
München, 1922 23, Einer-bis Dreicrbuch, 455456, Viererbuch, 339,276-277,286 

De formulering van Buber 'Ein Selbst und ein Selbstgehonges ist in Wahrheit und Wirklichkeit 
nicht zu erfassen' (50 3) komt dicht bij de vertaling van H Oldenberg 'Wenn nun, ihr Junger, 
ein Ich (atta) und etwas dem Ich Zugehöriges (attamya) tn Wahrheit und Gewissheit nicht zu 
erfassen ist ' (H Oldenberg, Buddha, Sein Leben, seine Lehre, seine Gemeinde, Stuttgart, 
1923, 314 315) 
144 ' έν έσμεν (Joh 10 30) wordtin 1958'sind eins' 
1 4 5 'nicht begründet' was in hs 'unberechtigt' 
146 Volgde in hs 'Bekenntnis' 
147 'Wahreres'was in hs Grosseres'(doorgestreept potlood) 
1 4 8 Buber aan Smith 'mit 'geläufig' ist hier etwa familiar gemeint' (MBA) 
1 4 9 'Mystenvers' was in hs 'Mystenformel' 
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wezensgeli jken, ' 5 1 zijn de o n o p h e f b i a r werkelijke twee, de twee dragers 

van de oerbetrekking, die van God t o t de mens zending , 5 2 en bevel, 1 5 3 

van de mens t o t God schouwen , 5 4 en v e r n e m e n , ' 5 5 tussen beide ken

nis , 5 β en liefde , 5 7 be tekent en waarin de zoon, ofschoon de vader in 

hem woont en werkt, zich voor de ' g r o t e r e ' 1 5 8 buigt en tot hem bidt 1 5 9 

Alle m o d e r n e pogingen o m deze oerwerkelijkheid van de tweespraak in 

een verhouding van het tk tot het zelf of iets dergelijks, in een in de 

zelfgenoegzame innerlijkheid van d e mens besloten gebeuren o m te dui

d e n , 1 6 0 zijn vergeefs, zij horen mede thuis in de afgrondige geschiedenis 

van de ontwerkeli jking 

50 6 Maar de m y s t i e k ' /ij bericht hoe eenheid zonder tweeheid beleefd 

wordt Mag de betrouwbaarheid van haar bericht worden betwijfeld ' 

50 7 Ik weet niet van slechts een, maar van tweeërlei geschieden waarin 

men geen tweeheid meer gewaarwordt De mystiek vermengt ze soms 

in haar spreken, ook ik heb het eens gedaan 161 

150 'Ich bin du und du bist ich' is in hs 'Was du bist bin ich auch' 
Deze uitspraak is genomen uit het apocryphe nieuwe teitament volgens Jacobus (M R James, 
The Apocryphal New Testament, Oxford, 1924, s ν Gospel of James) Vergelijk 'So tongas 
thou callest not thyself mme, I am not that which as I am, but if thou tear me, thou, hearing, 
shalt be as I am, and 1 shall be that which I was, when 1 (have) thee as 1 am with myself 1 or 
from me thou art that (which I am)' (M James о с , 255) Vergelijk ook R Uultmann, Das 
Evangelium des Johannes, I rklart von Rudolf Bultmann, 19681", 290 Overigens is de essentie 
van deze woorden gangbaar in de gnosis /ie Ilippolytus von Rom, Widerlegung aller Häresien 
(Philosophoumena) VI, 17 übersetzt von Graf Konrad Preysmg, München, 1922, 152-153 en 
Apocryphon Johannis The Coptic Text of the Apocryphon Johannis in the Nag Hammadi Co 
dex II with Translation, Introduction and Commentary by S0rcn Giversen, Copenhagen, 1963, 
49 

isi Vergelijk 'Es (ist) dem Urchristentum nicht um die Einheit Gottes zu tun, sondern um 
die Wrsensgleichheit des geeinten Menschen mit Gott' (M Buber Reden und Gleichnisse des 
Tschuang Tse, о с , 90) 
1 5 2 Volgde tussen haakjes passim' Bedoeld is overal in het Johannesevangclie 
1 5 3 Volgde tussen haakjes'1 2 49 ( = Joh 12 49) 
, M Volgde tussen haakjes 5 19' (=Joh 5 19) 
1 5 5 Volgde tussen haakjes '8 26' (= Joh 8 26) 
1 5 6 Volgde in hs tussen haakjes 10 15'(= Joh 10 15) 
1 6 7 Volgde m hs tussen haakjes'15 9 ' (= Joh 15 9) 
158 Vergelijk Johannes 14 28 'Indien gij mij liefhadt, zoudt gij u verblijd hebben, omdat ik 

tot de Vader ga want de Vader is groter dan tk 
169 Vergelijk het zg Hogepriesterlijk gebed van Jezus in Johannes 17 1 26 
1 6 0 Buber denkt hier vooral aan de pogingen sinds heuerbach om de religieuze betrekking als 
een intrapsychisch gebeuren te duiden ¿ie D Wiegand, Religiöser Sozialismus bei Martin Bu
ber, in Zeitschrift fur Religions und Geistesgeschichte, 18 (1966) 160 
161 Buber bedoelt hier zijn inleiding op zijn verzamelbundel 'Ekstatische Konfessionen' (M 
Buber Ekstatische Konfessionen, gesammelt von Martin Buber, I eipzig, Jena 1909 wíj eiteren 
de uitgave I eipzig, 1923, pag 11 22) Vergelijk Die Seele, die sich ganz gespannt hat, das Ge 
triebe zu sprengen und ihm zu entrinnen, diese ist es, die die Gnade der Einheit empfangt Sie 
mag einem lieben Menschen begegnen oder der 1 andschaft eines wilden Steinhaufens, an die 
sem Menschen, an diesem Steinhaufen entzündet sich die Gnade, und die Seele erlebt nicht 
mehr ein Einzelnes, um das tausend andere tmzelne schwirren, nicht den Druck einer Hand 
oder den Blick der belsen, sondern sie erlebt die binheit, die Welt sich selber Alle ihre Kräfte 
spielen, alle Kräfte geeint und als eins gefühlt, und mitten unter den Kräften lebt und strahlt 
der geliebte Mensch der geschaute Stein sie erlebt die Einheit des Ich, und in ihr die Einheit 
von Ich und Welt Im Erleben der Ekstase selbst weist noch nichts nach innen oder aussen 
Der die Einheit von Ich und Welt erlebt, weiss nichts von Ich und Welt Von allen Erlebnis 
sen, von denen man, um ihre Unvergleichbarkeit zu kennzeichnen, sagt, sie konnten nicht mit-
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50 8 Het ene is het eenworden van de ziel Dat is met iets dat zich tussen de 

mens en God, maar iets dat in de mens gebeurt De krachten zamelen 
zich in de kern bijeen, alles wat hen wil wegtrekken wordt ingewonnen, 
het wezen staat alleen in zichzelf en jubileert, zoals Paracelsus zegt, in 
zijn exaltatie 162 Dit is het beslissende ogenblik van de mens, zonder dit 
deugt hij niet voor het werk van de geest Iirmee in het 1 6 3 binnenste 
wordt beslist of dit uitrusten of genoegen nemen betekent De mens 
kan, tot de eenheid bijeengezameld, tot de nu pas volkomen wordende 
tegenkomst met het geheim en het heil uitgaan Hij kan echter ook ten 
einde toe genieten van de zaligheid van de bijeenzameling en, zonder in 
te gaan op de hoogste plicht, in de verstrooiing terugkeren Alles op 
onze weg is beslissing bedoelde, vermoede, geheime, deze, in het bin
nenste, is de oergeheime , e 4 en 1 6 5 aan bestemming machtigste 

50 9 Het andere geschieden is die ondoorgrondelijke , e 6 aard van de betrek-

kingsakt zelf, waarin men waant 1 6 7 van twee tot één te worden 'Eén 
en één vereend daar licht naakt in naakt' 1 β β Ik en ;i; verzinken, het 

geteilt werden, ist die Ekstase allein ihrem Wesen nach das Unaussprechliche Sie ist es weil der 
Mensch, der sie erlebt, etne bmhett geworden ist, in dte keine ¿weiheit mehr hineinreicht Das, 
was in der Ekstase erlebt wird ist die Einheit des Ich Aber um als Einheit erlebt zu werden, 
muss das Ich eine Einheit geworden sein Nur der vollkommen Geeinte kann die Einheit emp
fangen' (ibid ,11 15) 
Vergelijk 'Man spricht in der Mystik wohl beim extanschen Akt von einer Vereinigung Es wird 
so gesprochen, als ob es ein Jenseits der Beziehung, ein Jenseits des Ich und Du gäbe, eine Ein
heit über diese Zweiheit hinaus Es ist dies etwas, wovon es schwer ist zu reden und wovon es 
mir mit der Zeit immer schwerer geworden ist zu reden' (RaG, VI, 7) 
162 Wij konden deze uitspraak van Paracelsus met identificeren Vergelijk 'Denn das ist die 
letzte Materia, so ein Ding allein stehet und jubiliert in seiner Exaltation' (M Buber, Der Altar 
(1914),ac , 17) 
163 Voigt in hs 'ungewussten' 
164 'Urgeheime' was in hs 'urgeheimste' 
165 Volgde in hs 'heiligste' 
166 'unausforschliche' was in hs 'eigentümliche' 
167 'wahnt' is in hs 'fühlt' 
168 Dit is een citaat van Meister tckhart uit Traktat XII, Von der Überschaue (Eckhart, Meis
ter Eckhart, hrsg H Pfeiffer, Darmstadt, 1962, Neudruck der Ausgabe Leipzig 1957, pag 516-
517) Dit traktaat is ook opgenomen in 'Meister Eckharts Mystische Schriften' van Gustav 
Landauer, Berlin, 1920, 112 113 Bij de huidige stand van het tekstkritische onderzoek moet 
worden aangenomen, dat dit traktaak niet authentiek is (zie J Quint in zijn voorwoord van 
Band 5 van de Deutsche Werke, VIII-IX, zie ook A Spamer, Zur Überlieferung der Pfeiffer'schen 
bckharttexte, in Beitrage zur Geschichte der Deutschen Sprache und Literatur, 34 (1909) 307-
420, en E Schaeffer, Meister Eckharts Ttaktat 'Von der Abgeschiedenheit', Untersuchung und 
Textausgabe, 1956) Het traktaak komt dan ook met voor m 'Meister Eckhart, Deutsche Pre 
digten und Traktate, Hrsg und Übersetzt vond Josef Quint, München, ζ j , en in de kritische 
edioe van Meister Eckhart, Band V 

Het traktaak handelt over de natuur van God, dat is de Godheid waar deze voorbij de dneeen-
heid van de goddelijke personen in de eenheid staat Het betoog van Eckhart komt hierop neer, 
dat de godheid het ene is 'âne underscheit' (Pfeiffer, 517) waarin de Vader, de in de mensenziel 
eeuwig geboren wordende /oon en de Geest zich in een alle onderscheidingen en tegenstellingen 
te boven gaande eenheid van betrekking terugvinden Het is met name deze door Eckhart para
doxaal verwoorde eenheid van de betrekking tussen de in de ziel eeuwig geboren Zoon van God 
en de Vader, die Buber blijkens de kontekst van paragraaf 50 9 op het oog heeft en waarom hij 
het citaat uit dit traktaat 'Ein und ein vereinet dà liuhtet blôz in blôz', dat inderdaad de kli-
maks van Eckharts betoog vormt, aanhaalt Ditzelfde citaat vinden we ook als motto in het 
hierboven reeds genoemde werk 'Ekstatische Konfessionen' (M Buber, Ekstatische Konfessio
nen, gesammelt von Martin Buber, Leipzig, 1923, 4) 'Daz einez daz ich da meine daz ist worte-
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m e n s zijn dat z o e v e n nog t e g e n o v e r d e g o d h e i d s t o n d , gaat in haar o p , 

verheer l i jk ing , vergodde l i jk ing , a l l een zijn is v e r s c h e n e n , e 9 Wanneer 

i e m a n d e c h t e r 1 7 0 verl icht e n u i t g e p u t in d e n o o d van he t aardse bedrijf 

t e r u g k e e r t ^' en m e t w e t e n d h a r t ' 7 2 z i ch o p b e i d e b e z i n t , 7 3 m o e t 

h e m het zijn n ie t g e s p l e t e n 1 7 * en m e t h e t e n e dee l , 7 5 aan d e h e i l l o o s 

he id pri jsgegeven v o o r k o m e n ' Wat h e l p t he t mijn ziel dat ze ui t d e z e 

w e r e l d hier o p n i e u w in d e e e n h e i d w e g g e r u k t kan w o r d e n , daar i m m e r s 

los Kin und ein vereinet da liuhtet bloz in bloz' 
'Fin und ein vereinet' kan als volgt worden uitgelegd 
'Ein' het verborgen een zijn van God, God in zijn absoluutheid en louterheid, d w z los van el
ke relatie, voorbij aan elke mogelijke bepaaldheid, voorbij ook aan de trinitansche ontvouwing 
in Vader, Zoon en Geest, zuiver eenvoud 
'und ein' de mens in zijn waarheid, de ziel van de mens of liever het hoogste en innerlijkste van 
de ziel - Etwas in der Seele, Kraft, l-unklein, Burchtlein (zie J Quint, Meister bekhart, Deut
sche Predigten und Traktate, München, ζ j , 163, 12 33) - dat wat van God onvervreemd bleef 
door de schepping heen 'wie ich schon öfters gesagt habe, dass etwas in der Seele ist, das Gott 
so verwandt ist, dass es eins ist und nicht vereint Es ist eins ' (J Quint, ibid , 215, 2 15) 
'vereinet' de eenheid die de godheid is en de eenheid die de mens is zijn een liet is geen twee
heid die een wordt, maar een oorspronkelijke eenheid van een en een - '(Das letzte bnde) des 
Seins ist die Finsternis oder die Unverkanntheit der verborgenen Gottheit, Darum sprach 

Moses 'Der da ist, hat mich gesandt' (Fxod 3 14), der da ohne Namen ist, der eine Leugnung 
aller Namen ist und der nie einen Namen gewann Und darum sprach der Prophet 'Wahrlich, du 
bist der verborgene Gott' (Jes 45 5) im Grunde der Seele, wo Gottes Grund und der Seele 
Grund cm Grund sind Je mehr man dich sucht, um so weniger findet man dich Du sollst ihn 
suchen so, dass du ihn nirgends findeit Suchst du ihn nicht, so findest du ihn' (Meister Eck
hart, Homo quidam nobilis, in Deutsche Werke I, 4 9 0 ) 

De Godheid is volgens Meister Eckhart oorsprong en eindterm van de eenheid mens-God 
Maar dit laatste kan men eigenlijk al niet meer zeggen, omdat men dan over de Godheid spreekt 
in-betrekking, terwijl het onderscheid God-Godheid nu precies gelegen is in de niet-betrekking 
van de Godheid De eenheid van de gerechte met God houdt met op bij 'God', maar stoot door 
naar de Godheid (Durchbrechen) De eeuwige zaligheid van de mens is gelegen aan gene zijde 
van Gods onderscheidenheid in drie personen, tn de doorbraak naarde absolute Godheid Daar, 
in de Godheid, leefde de schepping 'm den beginne' en daar zal hij terugkeren 'Darum bitte ich 
Gott, dass er mich Gottes quitt mache, denn mein wesentliches sein ist oberhalb von Gott, so
fern wir Gott als Beginn der Kreaturen fassen In dem Durchbrechen aber, wo ich ledig stehe 
meines eigenen Willens und des Willens Gottes und aller seiner Werke und Gottes selber, da bin 
ich über allen Kreaturen und ich bin weder 'Gott' noch Kreatur, bin vielmehr war ich was und 
was ich bleiben werde jetzt und immerfort' (Meister bekhart, Beati pauperes spiritu, in J 
Quint, Meister Eckhart, Deutsche Predigten und Traktate, München, z j , 308) 'Wenn ich in 
den Grund, in den Boden, in den Strom und in die Quelle der Gottheid komme, so fragt mich 
niemand, woher ich komme oder wo ich gewesen sei Dort hat mich niemand vermisst, dort 
entwird 'Gott" (Meister bekhart, Nolitc timere, J Quint, о с , 2 7 3 , vergelijk ook J Quint, о с , 
304-305) Het onderscheid God-Godheid is bij Eckhart overigens slechts te vinden in een deel 
van zijn duitse werk In het latijnse oeuvre ontbreekt zoiets als 'deus-deitas' volledig De verbor
gen God, term van Eckharts negatieve theologie, verschijnt daar als 'esse' (V l ossky. Theologie 
negative et connaissance de Dieu chez Maître 1 ckhart, Pans, 1973^, 25, Zie verder G Stephen
son, Gottheit und Gott in der spekulativen Mystik Meister Eckharts Eine Untersuchung zur 
Phänomenologie und Typologie der Mystik, Bonn, 1954 , S Ueda, Die Gottesgeburt in der 
Seele und der Durchbruch zur Gottheit Die mystische Anthropologie Meister bekharts und ihre 
Konfrontation mit der Mystik des / e n Buddhismus, Guteriloh, 1965) 

1 7 0 Volgde in hs 'aus diesem zeitlos Gewaltigen' 
1 7 1 'zurückkehrt' is in hs 'niedersteigt' Voigt 'muss ihn nicht die Vergcblichkeit alles Lebens 

anwandeln'' 
1 7 2 'Herzen beides'is in hs onderstreept 'Herzen was'Augen' 
1 7 3 Volgde in hs 'das /e l t lose und das Zeitliche zugleich' 
1 7 4 Volgde 'oder doppelseitig (doorgestreept potlood) Daarna volgde 'entzweit, und nicht in 

einer Zweiheit' 
' 7 Volgde in hs 'oder der einen Seite' (doorgestreept potlood) 
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deze wereld zelf noodzakelijkerwijs 1 7 6 in het geheel met deelachtig 
blijft aan de eenheid - wat baat al het 'gemeten van God'177 voor een 
in tweeen gescheurd leven' Heeft dat overvloedig rijke hemelse ogen
blik met mijn arme aardse ogenblik niets te maken - wat heb ik er aan, 
daar ik toch op aarde nog te leven, in alle ernst nog te leven h e b ' " 8 Zo 
moeten de meesters verstaan worden ' 7 9 die zich de verrukkingen van 
de 'veremgmgs'-ekstase ontzegd hebben 

50 10 Die geen vereniging was ' ^ Ik neem als vergelijking de mensen die in de 
hartstocht van de vervullende eros zo door het wonder van de omhel
zing in vervoering geraken, dat hen het weten om tk en ¡η in het gevoel 
van een eenheid ondergaat die met bestaat en met bestaan kan Wat de 
ekstaticus ening , e 2 noemt, dat is de vervoerende dynamiek van de be
trekking, niet een in dit ogenblik van de wereldtijd ontstane eenheid, 
die ik en ¡η versmelt, maar de dynamiek van de betrekking zelf, die zich 
in de plaats kan stellen van de onwrikbaar tegenover elkaar staande dra
gers ervan en hen voor het gevoel van de in vervoering geraakte verber
gen kan , 8 Э Hier heerst dan iaA een grensovcrstijging van de betrek-
kingsakt, de betrekking zelf, haar vitale eenheid wordt zo vehement ge
voeld, dat haar leden voor haar schijnen te verbleken, dat gedurende 
haar leven het ik en het ¡η, tussen wie z i j 1 8 5 gevestigd is, vergeten wor
den Hier is een van de verschijningen van de rand,' 8 6 waartoe de wer
kelijkheid zich uitbreidt en waar ze vervloeit.'87 Maar groter dan alle 
raadselweefsels ' β β aan de grens van het zijn is voor ons de centrale 
werkelijkheid van het alledaagse aardse uur, met een streep zon op een 

1 7 6 'notwendigerweise' is in hs 'notwendig und unüberwindlich' 
1 7 7 De beatitude die door de mystiek in het vooruitzicht wordt gesteld 
1 7 8 Volgde in hs 'Am ehesten mochte er als Vorwegnähme des Todes seinen Sinn bewahren, 
aber alle Vorwegnahme ist Unrecht wider das Geheimnis des Da-Seins, bestenfalls ein voreiliges 
Aufdecken dessen was sich an seiner Zeit und in seinem Gesetz offenbaren will - und nie erst die 
Vorwegnahme des Todes' 
1 7 9 'sind zu veretehen' is in hs 'verstehe ich' 
ιβο Wellicht bedoelt Buber de meesters in de Talmoed die de gerechtigheid stelden boven de 

unió mystica 
1 8 1 'Die keine binung war' daarboven stond 'Die binung aber' Dit laatste werd doorgestreept 

met potlood ben pijl wijst naar onder aan de bladzijde waar staat 'zweierlei Umo-Begnff' 
'binung' was in hs 'Umo' (doorgestreept potlood) Volgde tussen streepjes met potlood 
'nicht im Sinn der Ver(einigung)' (eveneens doorgestreept potlood) 

1 8 3 'stellen und verdecken kann' was in hs 'stellt und verdeckt' (doorgestreept potlood) 
Vergelijk 'Das was man in der Mystik zumeist Vereinigung, Union, nennt, bedeutet eine 
Hypostasierung der reinen Beziehung Was in der Mystik bmheit genannt wird, das ist nichts 
anderes als die Dynamik der Beziehung, also es ist nicht eine entstandene, in diesem Augenblick 
entstandene binheit, die über die Beziehung hinausgeht, die Ich und Du aufhebt, verschmilzt, 
sondern es ist die Dynamik der Beziehung selbst, welche Dynamik sich gleichsam vor die Glie
der der Beziehung stellt, sie verdrangt, verdeckt' (RaG, VI, 8) 
1 8 4 'dann' is tussen gevoegd met potlood 
tes Volgde in hs 'in Wirklichkeit' 
1 8 6 'Randes' is onderstreept in hs 
ie? Vergelijk 'frage Was meint die Mystik, wenn sie von Union spricht' Das, was wir meinen, 
ist nicht Union Union, das meint jene seltsame, wirklich randhafte Uebersteigerung der Du-Be-
ziehung, wo die Beziehung selbst, ihre binheit so ungeheuer stark, vehement gelebt wird, dass 
ihre Glieder ¿u verblassen, abzusterben scheinen hs ist das etwas Randhaftes, gewissermassen 
eine neue Einheit, die entsteht' (RaG, VI, 13) 
1 8 8 'Ratselwebc' was in hs 'Ratselspiel' 
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ahorn tak en het vermoeden van het eeuwige /y 

50 11 Hiertegen echter ' 8 9 wil zich verzetten de eis van de andere verzmkings-

leer, dat het al-wezen en het zelf wezen hetzelfde zijn en derhalve geen 

;i/-zeggcn een laatste werkelijkheid vermag ' 9 0 te verschaffen 

50 12 Deze eis wordt door de leer zelf beantwoord Een Upanisjad vertelt, hoe 

de godenvorst Indra Ì3Ì naar Prajapati , '9 2 de schepper-geest, t oekomt 

om te ervaren hoe men het zelf vindt en leert kennen HIJ blijft een 

eeuw als leerling, wordt tweemaal met on toere ikende inlichtingen weg

gestuurd, to t hem eindelijk de juiste worden meegedeeld 'Wanneer ie

mand in een diepe slaap besloten zonder d room rust, dat is het zelf, 

dat is het onsterfelijke, het verzekerde, het al-wezen'. Indra t rekt weg 

vandaar, maar spoedig bekruip t hem een twijfel, hij keert terug en 

vraagt 'In zulk een toes tand, o verhevene, weet iemand toch met van 

zijn zelf 'Dit ben ik' en niet 'Dat zijn de wezens ' , aan de vernieti

ging ' 9 3 is hij ten prooi gevallen Ik zie hierin geen nut ' 'Zo is het daar

mee helemaal gesteld, heer ' , an twoord t Prajapati 194 

50 13 Inzoverre de leer een uitspraak over het ware zijn bevat, heeft zij, hoe 

het ook met haar - in dit leven niet vast te stellen - waarheidsgehalte 

staat , met een ding mets gemeen 1 9 5 met de geleefde werkelijkheid, zij 

moe t deze dan ook tot schijnwereld verlagen bn inzoverre de leer een 

handleiding bevat voor de verzinking in het ware zijn, voert ze met bin

nen in de geleefde werkelijkheid, maar in de 'vernietiging', waar geen 

bewustzijn heerst, waaruit geen herinnering voert en als welker erva

ring de mens die haar on tdoken is, desnoods het grenswoord van de 

met-tweeheid belijden kan, maar zonder 1 9 6 deze als de eenheid te mo

gen proklameren 

50 14 Wij willen echrer , 9 7 het heilige goed van onze 1 9 β werkelijkheid, dat 

ons voor dit leven en wellicht voor geen ander, de waarheid meer nabij, 

geschonken is, heilig bewaren 

50 15 In de geleefde werkelijkheid is er geen eenheid van het zijn Werkelijk

heid bestaat slechts in het werken, haar kracht en diepte in de zijne 

Ook ' innerli jke' werkelijkheid is slechts, wanneer wisselwerking is De 

sterkste en diepste werkelijkheid is, waar alles m het werken binnen

gaat, zonder terughouden ' " de hele m e n s en de a lomvat tende 2 0 0 God, 

het geeende ik en het grenzeloze JIJ 

50 16 Het geeende г£ want er bestaat (ik sprak daar reeds van) 2 0 1 m de geleef-

1 8 9 'jedoch' is in hs 'aber' 
190 'vermoge'is in hs'könne' 
191 Indra is de God van het firmament, de gepersonifieerde atmosfeer In de Chandoya Upa
nisjad wordt Indra voorgesteld als een leerling van de leer van Brahman, welke verheven leer hij 
slechts met de grootste moeite kan bemeesteren 
1 9 2 Prajapati is de heer van de schepselen, de schepper-god I ater wordt hij de hoogste God, 

Schepper van hemel en aarde, heer van goden en mensen,vaak geïdentificeerd met Brahman 
1 9 3 Buber aan Smith 'He is gone to annihilation (so übersetzt Max Muller die Stelle) (MBA) 
194 thandogya Upanisjad, VIII. 11 

gemein' is in hs 'zu schaffen' 
doch ohne' is m hs 'ohne aber' 
aber' is in hs 'jedoch' 
unserer' is in hs 'der' 
ohne Ruckhalt der ganze Mensch' wordt in 1958 'der ganze Mensch ohne Ruckhalt' 
allumfangende' wordr in 1958 'allumfassende' 

I9S 
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de werkelijkheid het eenworden van de ziel, de bijeenzameling van de 
krachten m de kern, het beslissende ogenblik van de mens Maar dat is 
niet zoals die verzinking een afzien van de werkelijke persoon De ver-
zinking wil slechts het 'zuivere', het eigenlijke, het duurzame bewaren 
en al het andere afstropen, de bijeenzameling acht het driftmatige met 
te onrein, het zinnelijke met te perifeer, het emotionele 202 met te 
vluchtig, - alles moet er in betrokken, er in gewonnen worden Ze wil 
niet het afgestroopte zelf, ze wil de hele, onverkorte 203 mens Zij be 
doelt werkelijkheid en is het 

50 17 De verzinkingsleer eist en belooft de inkeer in het ene denkende, 'dat 
waardoor de wereld gedacht wordt',204 in het zuivere subjekt Maar in 
de geleefde werkelijkheid is er geen denkend iets zonder gedacht iets, 
veeleer is hier het denkende op het gedachte met minder dan dit laatste 
op het eerste aangewezen Een subjekt dat zich van het objekt ontheft, 
heft zichzelf op als werkelijk 205 Ren denkend iets op zich is er - m 
het denken, namelijk als diens voortbrengsel en tegengesteldheid, als 
voorstellingsvrij grensbegnp, vervolgens in de vooruitgrijpende determi
natie van de dood, waarvoor men ook zijn gelijkenis, de bijkans even 
ondoordringbare diepe slaap 206 in de plaats kan stellen, en tenslotte in 
de uitspraak van de leer over een toestand van verzinking die lijkt op 
een diepe slaap, die naar zijn wezen zonder bewustzijn en zonder herin
nering is Dit zijn de hoogste toppen 2 0 ' van de ¿er-spraak Men moet 
de sublieme kracht van hun afzien respekteren en juist met deze respek-
terende blik haar onderkennen als dat wat mijnentwege beleefd maar 
met geleefd kan worden 208 

50 18 Boeddha, de 'voleinde'209 en de volemder,2'0 spreekt zich niet uit Hij 

201 7ie paragraaf 50 8 
2 0 2 Buber aan Smith 'die Gemütsbewegungen, Affekte sind gemeint' (MBA) 
203 'ungeschmälerten' ontbreekt in hs 
2 0 4 Deze zinsnede konden we niet identificeren 
2 0 5 'als wirkliches' ontbreekt in hs 
2 0 6 Deze diepe slaap is het hoogste van de acht dhyana's 'Uiterlijk gelijkt dit stadium op een 
coma Beweging, spraak en gedachten zijn uitgeschakeld Alleen leven en warmte blijven Zelfs 
de onbewuste impulsen zijn, zoals men zegt, m slaap (E Conze, Het Boeddhisme, Utrecht, 
1970, 106) 
2 0 7 'Aufgipfelungen' was in hs 'Aufschwünge' 
2 0 8 Bovenaan de pagina verwijst Buber naar paragraaf 36 8, waar ook over Boeddha gesproken 

wordt 
2 0 9 'Der Vollendete', is naast 'Der brwachsene', 'Der Erwachte', 'Der Erhabene', 'Der Erlauch
te' en 'Der Vollkommene', een van de meest voorkomende titels van Boeddha Als reden waar
om hij zo wordt genoemd, wordt aangegeven 'Was aber in der Welt gesehn, gehort, ge
dacht, erkannt, erreicht, erforscht, im Geiste untersucht wird, hat der Vollendete alles verstan
den, darum wird er der Vollendete genannt' (K Neumann, II, 511) Zie voor een duidelijker ar
gumentatie een fragment uit de Anguttara-Nikaya, getiteld 'Der Vollendete' 'Die Welt, ihr 
Monche, hat der Vollendete völlig durchschaut, und von der Welt ist der Vollendete erlost Der 
Welt Ursache, ihr Monche, hat der Vollendete völlig durchschaut, und der Welt Ursache ist in 
dem Vollendeten erloschen Der Welt Erlöschung, ihr Monche, hat der Vollendete völlig durch
schaut, und der Welt Erloschung hat der Vollendete verwirklicht Den zur Erloschung fuhren
den Pfad, ihr Monche, hat der Vollendete völlig durchschaut, und den zur Erloschung der Welt 
fuhrenden Pfad hat der Vollendete vollendet' (Anguttara Nikaya, IV, 23 in de vertaling van 
Nyanatiloka, Band II, München 1922 23 , 37) 
2 1 0 'Der Vollender' (Tathagata) duidt aan dat Boeddha de weg die de mens wegvoert uit de 
kringloop van het bestaan ten einde toe is gegaan Der Vollender kan van zichzelf zeggen 'Auf-
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weigert te beweren dat eenheid is, en dat ze niet is, dat degene die door 
alle proeven van de verzinking is heengegaan, na de dood in de eenheid 
bestaat, en dat hij niet in haar bestaat Deze weigering, dit 'edele zwij
gen'211 wordt op tweeërlei wijzen verklaard, theoretisch omdat de vol
einding aan de kategoneen van het denken en van het uitspreken ont
trokken is, praktisch omdat de onthulling van haar wezenlijke toe 
dracht niet een waarachtig heilsleven grondt Beide verklaringen horen 
als waarheid bij elkaar wie het zijnde als tegengesteldheid van een uit
spraak behandelt, trekt het 212 in de scheidbaarheid, de antithetiek 213 

van de to-wereld waarin geen heilsleven bestaat 'Wanneer, o monnik, 
de mening heerst dat ziel en lichaam in wezen een zijn, is er geen heils
leven, wanneer, o monnik, de mening heerst, dat de ziel een ding is en 
het lichaam een ander, ook dan is er geen heilsleven' 2U In het ge
schouwde geheim, evenals m de geleefde werkelijkheid, heerst met het 
'zo is het' en met het ' /o is het met' ,2 '5 met het zijn en met het niet-
zijn, maar het zo en-anders, het zijn en-met-zijn, het onoplosbare Te
genover het onscheidbare geheim onscheidbaar staan is de oervoor-
waarde van het heil Dat Boeddha tot degenen behoort die dit ingezien 
hebben, is ¿eker Zoals alle echte ^ 6 leraren wil hij geen mening, maar 
de weg leren Slechts een uitspraak bestrijdt hij, die van de 'dwazen' er 
is geen handelen, er is geen daad, er is geen kracht men kan de weg 
gaan Slechts eén uitspraak waagt hij, de beslissende 'br is, o gij mon
niken,217 iets dat ongeboren, ongeworden, ongeschapen,218 onge-

gehoben hab' ich sie, die fünf Begehrungen Aufgehoben hab' ich sie, die fünf Hemmungen 
Durchschaut hab' ich sie, die fünf Stucke des Anhängern Vollendet hab' ich sie, die vier 
Pfeiler der hinsieht Vollendet hab' ich sie, die vier gewaltigen Kampfe Vollendet hab' 
ich sie, die vier Machtgcbiete Vollendet hab' ich sie, die fünf hahigkciten Vollendet hab' 
ich sie, die fünf Vermogen Vollendet hab' ich sie, die sieben fcrweckungen Vollendet 
hab' ich ihn, den heiligen achtfaltigen Weg Vollendet hab' ich sie, Ruhe und Klarsicht 
Verwirklicht hab' ich es, Wissen und brlosung' (Majjhima Nikaya, XV, 9, К Neumann, I, 1080-
1083) Elders wordt 'der Vollender' aldus omschreven 'ein heiliger Mönch, ein Wahnversieger, 
bridiger, der das Werk gewirkt, die I ast abgelegt, das Heil sich errungen, die Dasemsfesseln ver
nichtet, sich durch vollkommene brkenntnis erlost hat ob er eben geht oder steht, schlaft oder 
wacht, jederzeit hat er die gesamte Wissenklarhtit gegenwartig 'Versiegt ist mein Wahn (Majjhi 
ma Nikaya, VIII, 6, К Neumann, 1, 561) Zie voor Boeddha de 'Vollender' en 'Vollendete' ook 
H Oldenberg, Buddha, Sein Leben, seine Lehre, seine Gemeinde, Stuttgart, 1923, 144-147) 
2 1 1 F Heiler zegt in zijn boek 'Ьrscheinungsformcn und Wesen der Religion' 'Buddha mahnte 
seine Junger 'Zwei Dinge stehen den Jungern in ihrem Zusammensein an das Gesprach über 
die heilige Norm und das edle Schweigen' (Udana, pag 11 , Beckh, Buddhismus, I, 114 ff ) bs 
wird von einem Konig erzahlt, der eine riesige Zahl von Bettelmonchen in völligem Schweigen 
um Buddha sitzend fand (Digha-Nikaya, II, 10)' (1- Heiler, hrscheinungsformen und Wesen der 
Religion, Stuttgart, 1961, 336) Zie ook fc Gonze, Het Boeddhisme, Utrecht, 1970, 17 
Vergelijk 'Ein Irrweg, Lukas, war ihm jene sublime Weisheit, die gebietet, die Welt der Zwei-
heit als die Welt des Scheins abzustreifen 'wie eine Schlangenhaut' und in die Welt der hinhcit 
einzukehren, oder sich vielmehr als in ihr stehend, als sie seiend zu erkennen' (M Buber, Daniel, 
o c , 143) 
2 . 2 Volgt in hs' in der Tal' 
2 . 3 Buber aan Smith 'Antitheíifc (die These und Antithese umfasst)' (MBA) 
2 H Majjhima Nikaya, VII, 3 
2 1 5 Majjhima Nikaya, VII, 3 
216 'rechten'was in hs'wirklichen' 
2 . 7 'Monche'is in hs'Junger' 
2 . 8 'Ungcschaffcncs' is in hs 'Ungemachtes' 
2 1 9 Udana, VIII, 1-3 
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vormd is ' , 2 ' 9 zou dit er met zijn, er zou geen doel zijn, dit is er, de weg 
heeft een doel 

50 19 / o ver mogen we, trouw aan de waarheid van onze tegenkomst Boed
dha volgen een stap verder zou ontrouw betekenen aan de werkelijk
heid van ons leven 

50 20 Want volgens de waarheid en werkelijkheid die we met uit ons halen, 
die ons ingegeven en toebedeeld is, weten we is dat slechts 2 2 0 een 
van de doelen, dan kan het met het onze zijn,221 is het het doel, dan is 
het verkeerd aangeduid Fn 2 2 2 is het een van de doelen, dan kan de 
weg erheen voeren, is het het doel, dan voert hij er slechts 2 2 3 dichter 
naar toe 

50 21 Als het doel omschrijft Boeddha de 'opheffing van het lijden',2 2 5 d ι 
van het worden en vergaan de verlossing 2 2 6 uit het rad van de geboor
ten 'Niet is er van nu af aan wederkeer'2 7 7 zij de formule van hem die 
zich van de begeerte naar het bestaan en daarmee van het steeds op-
meuw-moeten-worden 2 2 e bevrijd heeft Wij weten niet of er weder
keer 2 2 9 bestaat, wij trekken de lijn van deze tijdsdimensie waarin wij 
leven, niet door over dit leven heen 2 Э 0 en proberen niet bloot te leg
gen wat zich aan ons te zijner tijd en met eigen wetmatigheid openba
ren wil, 2 3 1 maar zouden wij weten dat er wederkeer 2 3 2 is, wij zouden 
aan geen enkele proberen te ontsnappen en wel niet naar het groffe be
staan, maar ernaar verlangen in ieder,2 3 3 in diens eigen wijze en spraak, 
het eeuwige ik van het vergankelijke en het eeuwige ji) van het onver
gankelijke te mogen spreken 

50 22 Of Boeddha tot het doel van de verlossing van het moeten-wederke-
ren 2 3 4 voert, weten we niet Tot een tussendoel voert hij zeker, dat 
ook ons aangaat tot het eenworden van de ziel Maar hij voert daar
heen niet enkel, zoals noodzakelijk is, ver weg van het 'struikgewas van 
de meningen' 2 3 5 maar ook van het 'bedrog van de gestalte-gevingen'236 

dat voor ons geen bedrog, veeleer (ondanks alle subjektiverende 2 3 7 

paradoksieen van de. zienswijze die er voor ons juist bij horen) de be-

'nur' ontbreekt in hs 
2 'kann sein' is in hs 'ist' 
2 2 2 Volgde in hs 'weiter' 
2 2 3 'ihm nur' is in hs 'nur ihm' 
2 2 4 Buber aan Smith "so fuhrt er ihm nur naher' bedeutet dasselbe, was auf S 108 ausge

druckt ist 'zu einem Zwischenziel fuhrt er gewiss, das auch uns angeht"(MBA) 
2 2 5 Anguttara-Nikaya, IX, 13 
2 2 6 'brlosung' ís in hs '1 osung' 
2 2 7 'Wiederkehr' is in hs 'Wiedergeburt' Majjhima Nikaya, XIII, 3, Mahavagga, VI, 29 
2 2 8 Immer wieder-werden mussen' was in hs 'ewigen Werdenmussen' 
2 2 9 'Wiederkehr' is in hs 'Wiedergeburt' 
2 3 0 'wir ziehen die Linie dieser Zeitdimension, in der wir leben, nicht über dieses Leben hin

aus werd eerst doorgestreept met potlood, maar daarna weer hersteld 
M' und versuchen nicht aufzudecken, was sich zu seiner hrist und in seinem Gesetz offenba
ren will is met potlood toegevoegd 'versuchen nicht aufzudecken' was 'warten ab' (doorge
streept potlood) 'hr i s t ' i s '7e i t ' 
23' Wiederkehr' is in hs 'Wiedergeburt' 

233 m jedem' wordt in 1958 'in jedem Dasein' 
234 'Wiederkehrenmussen' is in hs 'Wiedergeborenwerden' 
235 Majjhima Nikaya. VIII, 2 
236 Majjhima Nikaya, XIV, 7 
237 'subjektmerenden' is met potlood toegevoegd 
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t rouwbare wereld is, ook zijn weg is een afzien, en wanneer hij ons bij

voorbeeld de gebeurtenissen in ons lichaam heet te doen beseffen, dan 

bedoel t hij daarmee bijna het tegendeel van ons zintuigelijk zekere in

zicht in het lichaam bn hij voert het geeende wezen niet verder to t da t 

hoogste /i;-zeggen, dat hem ontbloten is / i j n beslissing in het binnenste 

schijnt gericht te zijn ^ 8 op de opheffing van het kunnen ¡ij-zeggen 

50 23 Boeddha kent het /»/-zeggen tot de mens - da t blijkt uit de groots supe

rieure, maar 2 3 9 ook groots onmiddelli jke omgang met de leerlingen - , 

maar hij leert het niet want deze liefde, die heet te zijn 'alles wat gebo

ren is, onbegrensbaar insluiten in de bors t ' , 2 4 0 is het eenvoudig tegen

over elkaar staan van we /en to t wezen vreemd Stellig kent 2 4 1 hij in 

de diepte van zijn zwijgen ook het/(/-zeggen to t de oergrond, over al de 

door hem als leerlingen behandelde 'goden ' heen, 2 4 2 - uit een tot sub

stantie geworden betrekkingsgebeuren is zijn daad voor tgekomen, ook 

zij een antwoord aan het/г/, maar hij verzwijgt het 

50 24 De navolging van hem d o o r de volken echter, 'Met G r o t e Voertuig', 

heeft hem heerlijk verloochend Zij 2 4 Э heeft het eeuwige /ι/ van de 

mens aangesproken onder Boeddha ' s n a a m 2 4 4 Ι·η als de k o m e n d e 

Boeddha, de laatste van dit wereldti jdperk, verwacht zij hem die de 

liefde vervullen moet 

50 25 F-Ike vcrzmkingsleer 2 < 5 g rondt in de gigantische waan van de in zich 

teruggebogen 2 4 6 menselijke geest deze zou geschieden in de mens In 

waarheid geschiedt geest 2 4 7 van de mens uit - tussen de mens en dat 

wat hij niet is Doordat de teruggebogen geest deze zijn zm, deze zijn 

betrekkingszin vaarwel zegt, moet hij dat wat met de mens is, in de 

mens b i n n e n t r e k k e n , hij moet wereld en God verzielen 2 4 β Dit is de 

zielewaan van de geest 

50 26 'Ik verkondig, vriend', spreekt Boeddha, 'dat m dit eén vadem grote, 

met gevoelens behepte 2 4 9 ascetenlijf de wereld woon t en het ontstaan 

van de wereld en de opheffing van de wereld en de weg die to t de op

heffing van de wereld voert ' 2 5 0 

2 3 8 'scheint zugehen was in hs'geht'(doorgestreept potlood) 
2 3 9 'doch'was m hs aber'(doorgestreept potlood) 
2 4 0 Sammlung der Bruchstücke, I, 8 in de vertaling van Neumann, III, 39 
241 'Gewiss kennt' was in hs 'Man darf vielleicht vermuten, dass' 
2 4 2 Volgde'kennt aber er spricht das Grundwort nicht aus' 
2 4 3 'Sie' is in hs 'bs' 
244 Buber aan Smith 'gemeint ist dass Buddha nun selbst vergottet und nun als Gott mit dem 

absoluten Du angeredet wird (MBA) 
2 4 5 Volgde in hs 'aber' 
2 4 6 Volgde in hs , des immer wieder' 
2 4 7 'Geist' wordt in 1958 'er' 
2 4 8 Buber aan Smith mit 'Gott und Welt verseelen' ist gemeint beide m die Menschen 
seele einbeziehen sodass Gott und Welt nur noch als Punktionen der Menschenstele behandelt 
werden' (MBA) 
Vergelijk een 'bntwurf zu einem frei gehaltenen Vortrag im Psychologischen Klub /urich geti
teld 'Von der Verseclung der Welt uit het jaar 1923 'Verseelung der Welt Dieser Versuch 
geht darauf zurück, dass der Geist sich auf sich zuruckzubiegen geneigt ist Dann wird 
das Sein verseelt in die Seele des Menschen hineingelegt Die Welt steht nicht mehr der Seele 
gegenüber Das isr der Seelenwahn des Ceistes (M Buber, Von der Verseclung der Welt, in 
Nachlese, 151-152) 
2 4 9 'empfindungbehafteten' en 'beseelten slaan onder elkaar, er werd nog niet gekozen 
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50 27 Dit is waar, maar in laatste instantie is het niet meer waar 
50 28 Zeker, de wereld 'woont' in mij als voorstelling, precies zoals ik in haar 

als ding woon Maar daarom is zij toch niet in mij, precies zoals ik toch 
niet in haar ben Zij en ik zijn wederkerig in elkaar betrokken 251 Deze 
tegenspraak in het denken,252 inherent aan de het verhouding, wordt 
door de /(/-verhouding opgeheven, die mij losmaakt van de wereld om 
mij met haar te verbinden 

50 29 De zelf-zin, dat wat met mee in de wereld betrokken kan worden, draag 
ik in mij De zijns-zin, dat wat met mee in de voorstelling betrokken 
kan worden, draagt de wereld in zich Dit laatste is echter geen 253 

denkbare 'wil',254 maar precies de hele wereldlijkheid van de wereld, 
zoals het eerste niet 255 een 'kennend subjekt'256 maar de hele ifckigheid 
van het ik is Hier is geen verder 'herleiden' mogelijk wie de laatste een
heden met eerbiedigt,257 verijdelt de slechts begrijpbare, met begnppe-
lijke zin 

50 30 Het ontstaan van de wereld en de opheffing van de wereld zijn niet in 
mij, zij zijn echter ook niet buiten mij, ze zijn helemaal niet, ze geschie
den voortdurend, en hun geschieden hangt ook met mij, met mijn le
ven,258 mijn beslissing,259 mijn werk,260 mijn dienst samen, ook ^ ' van 
mij, van mijn leven,262 mijn beslissing, mijn werk, mijn dienst af Maar 
niet daarvan of ik de wereld in mijn ziel 'bevestig' of Ontken', maar 
daarvan hoe ik mijn zielehouding tot de wereld 263 tot leven, tot we
reld-inwerkend leven, tot werkelijk leven worden laat, - en m het wer
kelijke leven kunnen de wegen vanuit zeer verschillende zielehoudingen 
elkaar 264 kruisen 265 Wie echter zijn houding slechts 'beleeft', slechts 
in de ziel voltrekt, die mag nog zo vol van gedachten zijn, hij is zonder 
wereld en alle spelen, kunsten, roezen, enthousiasmes en mysteriën 
die zich in hem afspelen, raken niet aan de huid 266 van de wereld Zo
lang iemand zich slechts in zijn zelf verlost, kan hij de wereld lief noch 
leed doen, hij heeft niets met haar te maken Slechts wie in de wereld 
gelooft, krijgt met haar zelf te doen, en geeft hij zich aan haar, dan kan 
hij ook niet godloos blijven Hebben we de werkelijke lief, die zich 

250 

751 
Anguttara-Nikaya, IV, 45 en 46 
Buber aan Smith 'gemeint ist The world and I are mutually included one in the other' 
(MBA) 

2 5 2 'Denkwiderspruch' was in hs 'Paradoxie' 
Volgde 'irgend', dat werd doorgestreept, hersteld en opnieuw doorgestreept 
Mogelijk speelt hier op de achtergrond 'Die Welt als Wille und Vorstellung' van Arthur 
Schopenhauer, Leipzig, 1819 
Volgde in hs 'irgend 
Bedoeld is waarschijnlijk het cartesiaanse cogito 

2 5 7 'ehrt is in hs 'ehrfurchtet' 
2 5 8 Volgde in hs 'mit' 

Volgde in hs 'mit' 
Volgde in hs 'mit' 
auch wordt in 1958 'hangt auch' 

Volgde in hs 'von 
'meine Seelenhaltung zur Welt was in hs 'mein Bejahen oder Verneinen' 

2 6 4 'auseinander' is in hs 'aus einander' 
'kreuzen was in hs 'begegnen en 'schneiden' (beide doorgestreept potlood) 'auseinander 
kreuzen' wordt in 1958 hersteld in 'aus einander kreuzen' Het eerste was een drukfout 

266 'Haut der' is in hs tussen gevoegd met potlood 

253 

254 

255 

256 

259 

260 

261 

262 

263 
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niet 2 6 7 wil laten opheffen, maar wel werkelijk in al haar afgrijzen, wa

gen wij het slechts de armen van onze geest o m haar heen te leggen en 

onze handen komen de handen tegen die haar houden . 

50.31 Ik weet niets van een 'wereld ' en van een 'wereldleven' , die iemand van 

God scheiden; wat zo genoemd word t , is het leven met een vervreemde 

¿ef-wereld, het ervarende en gebruikende. Wie waarachtig uitgaat to t de 

wereld, gaat to t God uit . Zich bijeenzamelen 2 β β en uitgaan, beide 

waarachtig, het een-en-andcr, d a t het ene is, is nodig. 

50.32 God omvat het al en is het n i e t , 2 6 9 zo echter ook omvat God mijn zelf 

en is het niet. Omwille van dit onbespreekbare kan ik in mijn spraak, 

zoals ieder in de zijne, /f/'-zeggen, omwille van dit is er ik en jij, is er 

tweespraak, is er spraak, is er de geest, wiens oerakt zij is, is er in eeu

wigheid het Woord. 

Par. 5 1 " 0 

51.1 De 'religieuze' situatie van de mens, het aanwezig-zijn in de presentie, 

is d o o r haar wezenlijke en onoplosbare ant inomiek gekenmerkt . Dat de

ze ant inomiek onoplosbaar is, maakt haar wezen uit . Wie de these aan

neemt en de ant i these afwijst, verminkt de zin van de situatie. Wie een 

synthese probeer t te denken, verwoest de zin van de situatie. Wie de 

ant inomiek poogt te relativeren, heft de zin van de situatie o p . Wie o p 

enigerlei wijze anders dan met het leven de tegenstrijdigheid van de an

t inomiek ongedaan wil m a k e n , vergrijpt zich aan de zin van d e situatie. 

De zin van de situatie is, dat ze in al haar ant inomiek wordt geleefd en 

alleen maar w o r d t geleefd en steeds weer, steeds opnieuw, niet te voor

zien, niet vooruit te denken, niet voor te schrijven wordt geleefd. 

51.2 Ken vergelijking van de religieuze met de filosofische ant inomie zal dit 

verduideli jken. Kant moge dan de filosofische tegenstrijdigheid tussen 

noodzakeli jkheid en vrijheid relativeren, d o o r d a t hij de eerste toewijst 

aan d e wereld van de verschijning, de laatste aan die van het zijn, zodat 

d e beide stellingen eigenlijk niet meer tegenover elkaar staan, doch zich 

veeleer m e t elkaar op dezelfde wijze verdragen als de werelden waarvoor 

ze gelden. Maar wanneer ik noodzakeli jkheid en vrijheid niet in gedach

te werelden 2 7 1 bedoel, maar in de werkelijkheid van mijn voor-God-

staan, wanneer ik weet · 'Ik ben op hem aangewezen' en tegelijk 2 7 2 

weet 'Het k o m t o p mij aan ' , dan mag ik aan de paradoks die ik moet 

leven, niet proberen te o n t k o m e n d o o r de elkaar met verdragende stel

lingen toe te wijzen aan twee afzonderlijke geldingsgebieden, dan mag 

ik mij ook d o o r geen enkele theologische kunstgreep tot een begnppe-

lijke verzoening laten brengen, ik moet o p mij nemen beide ineen te 

leven en geleeld zijn ze één . 2 7 3 

2 6 7 'nicht' wordt in 1958 'me'. 
2 'Sammlung' wai in hs 'Versenkung' (doorgestreept potlood) 
2 6 9 Buber aan Smith: 'Der Satz 'Gott umfasst . und ist es nicht' ist ein Paradox, das man 

nicht in der logischen ßegriffssprache ^besprechen' kann' (ΜΒΛ) 
2 7 0 Paragraaf 51 heet in de inhoud van hs 'Die religiose Antinomik' 
2 7 1 'gedachten Welten' was in hs 'der Abgelostheit' 
2 7 2 'zugleich' ontbreekt in hs. 
2 7 3 Hierop volgde in hs een hele alinea die met potlood werd doorgestreept 'Denn wie immer 
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Par. 52 2 7 4 

52 1 De ogen van het dier hebben grote sprekende kracht Zelfstandig, zon
der enige medewerking van klanken en gebaren nodig te hebben, het 
meest sprekend wanneer ze helemaal in hun blik rusten, spreken zij het 
geheim in zijn natuurlijke ingrendeling, dat is in de bangheid van het 
worden,2 7 5 uit 2 7 6 Deze toestand van het geheim kent slechts het dier, 
slechts het dier kan deze voor ons openen die zich nu eenmaal slechts 
Iaat openen, met laat openbaren De spraak waarin het geschiedt, is wat 
ze zegt bangheid - de beweging van de kreatuur " ' tussen de rijken 
van de plantaardige zekerheid en van het geestelijke waagstuk Deze 
spraak is het stamelen van de natuur onder de eerste greep van de geest, 
voor zij zich overgeeft aan hem met het oog op zijn kosmische 2 7 8 

waagstuk 2 7 9 dat wij mens noemen Maar geen spreken zal ooit herha
len wat het stamelen weet mee te delen 2 β 0 

52 2 Ik kijk soms in de ogen van een huiskat 2 8 1 Het getemde dier heeft niet 
bijvoorbeeld van ons, zoals WIJ ons soms inbeelden, de gave van de waar
lijk 'sprekende' blik ontvangen, maar slechts - ten koste van de elemen
taire onbevangenheid - de bekwaamheid 2 8 2 ons, ondieren, deze blik 
toe te wenden Waarbij nu echter hierin, in zijn morgenschemering en 
nog in zijn opkomst, een iets is gekomen vanuit verbazen en vragen dat 
toch wel geheel ontbreekt in de oorspronkelijke, in al zijn bangheid De 
ze kat begon haar blik er onbetwistbaar mee mij met ogen die glinster
den onder de aanblazing van mijn blik, te vragen 'Kan het zijn dat je 
mij bedoelt' Wil je werkelijk niet alleen dat ik grapjes voor je uithaaP 
d a ik je aan' Ben ik voor jou aanwezig' Ben ik aanwezig' Wat is dat 
aanwezig van jou uit ' Wat is dat aanwezig om mij heen' Wat is dat aan 
mij ' Wat is da t ' ' ('J&' is hier een omschrijving voor een woord van de 
i/Sr-loze zelfaanduiding, dat wij niet hebben, 2 8 3 onder 'dat' versta men 
de stromende blik van de mens in de hele realiteit van zijn betrekkings-

'hr', der hs Gott der Kundigen, den ich nicht kenne, vorbestimmt haben soll, du, Gott, willst, 
dass ich wolle, und gibst mich frei Ich trage Verlangen nach deiner Gnade, da vernehme ich, du 
tragest Verlangen nach meiner Freiheit Ich habe es gewusst und weiss es neu du umfassest 
mein Selbst und bist es nicht Du umfassest mein Selbst, und doch sage ich in der Wahrheit 
Du ich ein zerbröckelndes Krumlem und dein Kind Zu mir, zu mir auch sprichst du deine 
Welt' 
2 7 4 Paragraaf 52 heet in de inhoud van hs 'Aktualität und Latenz' 
2 7 5 'Bangigkeit des Werdens' is in hs onderstreept 
276 Vergelijk 'Und es kommt manchmal die Lust aus den Augen eines stummen Tieres 

unser eigenstes Geheimnis zu lesen' (M Buber, Über Jakob Böhme, in 
Wiener Rundschau 15 6 1901) 

2 7 7 'der Kreatur' was in hs 'des Lebendigen' 
2 7 8 'kosmischen' werd toegevoegd met potlood 
2 7 9 Volgde in hs 'dem kosmischen experimentum crucis' (doorgestreept potlood) 
2 6 0 Volgde in hs met potlood 'Bangigkeit im Blick des schwarzen Stiers auf jenen Dolomiten
alpen, Bangigkeit im Blick, Hiobsblick (was Blick des staunenden Blicks des) des Seivenaff 
chens hinter jenen Kafigstangen, о Sprache1 ' (doorgestreept potlood) 
281 Vergelijk een brief van Paula Buber aan Elijahu Rappeport 'brinnern Sie sich noch an den 
kleinen Kater Bei jeder Mahlzeit sitzt er auf meinen Knien und legt die Vorderpfotchen auf 
den Tisch Martin liebt er am respektvollsten mich am zärtlichsten, Eva vertraut er grenzen 
los und vor Raffi hat er mit Grund etwas Angst' (Briefwechsel II, 70) 
2 8 2 'Befähigung' was in hs 'bahigkeit' (doorgestreept potlood) 
2 8 3 "Ich' ist hier eine Umschreibung fur ein Wort der ichlosen Selbstbezeichnung, das wir 

nicht haben' ontbreekt in hs 
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kracht) Daar was de blik van het dier, de spraak van de bangheid, 
groots opgekomen - en daar ging hij reeds onder Mijn blik was welis
waar volhardender, maar het was de stromende blik van de mens met 
meer 

52 3 Op de omwenteling van de wereldas die het betrekkingsgebeuren in
leidt, was bijna onmiddellijk de andere gevolgd, die het beëindigt Zo
juist nog had de het wereld het dier en mij omgeven, uitgestraald was 
een blik lang ;i/-wereld vanuit de grond, nu was ze reeds daarin weer 
terug, uitgedoofd 

52 4 Omwille van de spraak van deze bijna onmerkbare zonsop- en onder
gang van de geest vertel ik dit nietige voorval dat mij ettelijke malen is 
overkomen Aan geen andere heb ik zo diep de vergankelijkheid van de 
aktuahteit in alle betrekkingen tot de wezens ingezien, de verheven 
zwaarmoedigheid van ons lot, het door ons lot beschikte ¿er-worden 
van alle bijzondere ;i; Want anders lag er tussen morgen en avond van 
het gebeuren /ijn zij het korte dag, hier echter vloeiden morgen en 
avond wreed in elkaar, het lichte ]η verscheen en verdween, was de last 
van de ¿t'i-wereld werkelijk een blik lang van het dier en van mij afgeno
men' Ik kon mij daar tenminste nog op bezinnen, het dier echter was 
uit het stamelen van zijn blik in de spraakloze, bijna hennneringsloze 
bangheid teruggezonken 

52 5 Wat is het toch machtig, dat continuum van de ¿ei-wereld en hoe teer 
zijn de verschijningen van het//; ' 

52 6 Zoveel 264 kan door de korst van de dingelijkheid nooit heenbreken' O 
stuk mika,285 dat ik eens bekeek en dat mij voor het eerst deed begrij
pen dat ik niet iets 'in mij' is, - met jou was ik desondanks slechts in mij 
verbonden, slechts m mij, met tussen mij en jou heeft het zich toen
maals voorgedaan 2 β 6 Wanneer echter eens te voorschijn rijst uit de we
reld der dingen een levend iets en voor mij een wezen wordt en in na
bijheid en spraak naar mij toekomt, 2 8 7 hoe onafwendbaar kort is het 
voor mij niets dan ]і]'7аъ Niet de betrekking is het die noodzakelijk 
verslapt, maar de aktuahteit van haar onmiddellijkheid De heide zelf 
kan niet in de onmiddellijke betrekking volharden, zij duurt voort, maar 
in de wisseling van aktuahteit en latentie 2 β 9 Ieder/ι/ in de wereld staat 
naar zijn wezen onder het gebod voor ons ding te worden of toch altijd 
weer in de dingelijkheid binnen te gaan 2 9 0 

2 8 4 'So vieles' is in hs 'Wie vieles' 
2 8 5 Buber aan Smith "Glimmer' ist hier das Mineral, das englisch mica heisst' (MBA) 
2 8 6 'Ich ging an einem trüben Morgen auf der Landstrasse, sah ein Stuck Glimmer hegen, hob 
es auf und sah es lang an, der Tag war nicht mehr trüb, so viel Licht fing sich im Stein Und 
plötzlich, als ich die Augen weghob, merkte ich es ich hatte im Anschauen nichts gewusst von 
'Objekt' und 'Subjekt', in meiner Anschauung waren der Glimmer und 'ich' eins gewesen ich 
hatte in meiner Anschauung die bmheir gekostet Ich sah ihn wieder an, die binheit kehrte 
nicht zurück Aber da brannte es in mir auf wie zum Schaffen, ich schloss die Augen, ich raffte 
meine Kraft ein, ich verband mich mit meinem Gegenstand, ich hob den Glimmer in das Reich 
des Seienden Und da, Lukas, fühlte ich erst Ich da erst war Ich Der Anschauende war noch 
nicht Ich gewesen, erst dieses hier, dieses Verbundene trug den Namen wie eine Krone' (M Bu
ber, о с , 149) 
2 8 7 'zu mir begibt' was in hs 'eintut' 
28a Volgde in hs 'Wie lauen inmagnetischemStrom das Gesetz' 
289 Vergelijk paragraaf 22 1 
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52 7 Slechts in één betrekking, de alomvattende, is de latentie nog 29 ' aktua-
liteit Slechts één jt] houdt naar zijn wezen nooit op voor onsjy te zijn 
Wel kent hij die God kent, ook het ver zijn van God en de pijn en de 
dorheid over het beangstigde hart, maar met de presentieloosheid 292 

Slechts wij zijn niet altijd 293 aanwezig 29* 
52 8 De minnaar van Vita Nova 295 zegt terecht en rechtmatig meestal 

ella 296 en slechts zo nu en dan vot 297 Degene die het Paradiso 2 9 β 

schouwt, spreekt wanneer hij colut 2 9 9 zegt, - uit dichterlijke ontoerei
kendheid - oneigenlijk, en weet d a t 3 0 0 Of men over God als htj of als 
het spreekt, het is altijd allegorie Spreken we echter ¡tj tot hem, dan is 
de ongebroken waarheid van de wereld door sterfelijke zin 301 woord 
geworden 

Par. 53 302 

53 1 ledere werkelijke betrekking m de wereld is uitsluitend, het andere з о э 

breekt in haar binnen en wreekt zijn uitsluiting Alleen in de betrekking 
tot God zijn onvoorwaardelijke uitsluitendheid en onvoorwaardelijke 
insluitendheid één, waarin het al is begrepen 

53 2 ledere werkelijke betrekking in de wereld rust op de individuatie, deze 
is haar zaligheid, want alleen 31M zo is elkaar kennen van de verschillen
de wezens gegarandeerd, en deze is haargrens, want zo is het volkomen 
kennen en gekend worden 305 ontzegd Maar in de volkomen betrekking 
omvat mijn JIJ mijn zelf, zonder het te zijn, mijn beperkte kennen gaat 
op in een onbeperkt gekend worden 

53 3 ledere werkelijke betrekking in de wereld voltrekt zich in de wisseling 
van aktualiteit en latentie, ieder bijzonder 306 ¡ij moet zich tot het ver-

290 Vergelijk paragraaf 22 2 
2 9 1 'die Latenz noch' is in hs 'noch die Latenz' 
2 9 2 Volgde in hs 'Gott ist immer da' (doorgestreept potlood) 
2 9 3 'immer' is in hs tussen gevoegd met potlood 
294 Vergelijk het Mystieke Gebed van Symeon de Nieuwe Theoloog 'Ik dank U dat Gij voor 
mij geworden zijt het licht zonder avond en de zon die met ondergaat want Gij weet niet waar 
U te verbergen, Gij die met uw heerlijkheid het al vervult1 Nee, nooit hebt Gij U voor iemand 
verborgen, maar het zijn wij die ons altijd voor U verbergen, niet willende naar U gaan' (Syme
on Ie Nouveau Theologien, Hymnes I, Paris, 1969, 152 г 31 34) Zie ook echter paragraaf 57 1 
waar Buber zich tegen Symeon de Nieuwe Theoloog afzet Vergelijk verder 'Gott ist allzeit be
ren, aber wir sind sehr unbereit, Gott ist uns nahe, aber wir sind fem ' (Meister Eckharts Mysti
sche Schriften, In unsere Sprache übertragen von Gustav Landauer, Berlin, 1920, 65) 
2 9 5 t e n boek van Dante Alighieri uit 1922 
2 9 6 'ella is het Italiaanse persoonlijke voornaamwoord 'ZIJ' 
2 9 7 'voi' is het persoonlijke voornaamwoord 'gij' 
2 9 9 Het Paradiso is het derde deel van La Divina Commedia van Dante 
2 9 9 'colui' is het persoonlijk voornaamwoord 'hij' 
3 0 0 'und weiss es is in hs tussen gevoegd met potlood 
3 0 , 'Sinn'was'Kehle en'Wesen'(beide doorgestreept potlood) 
3 0 2 Paragraaf 53 heet in de inhoud van hs 'Die Beziehungen und die reine Beziehung' (de pa

gina wordt in de inhoud onjuist aangegeven) 
3 0 3 das Andere' was in hs 'das AH' en 'die Dinglichkeit' 
3 0 4 'nur ontbreekt in hs 
305 Vergelijk de eenheid van de extaticus wil overgaan in de veelheid, 'weil sie schauen und 
geschaut werden, erkennen und erkannt werden, lieben und geliebt werden will' (M Buber, 
Ekstatische Konfessionen, о с , XXV) 
зов 'geeinzelte' is in hs 'einzelne' 
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p o p p e n om weer opnieuw vleugels te krijgen In de zuivere betrekking 

echter 3 0 7 is de latentie slechts het ademhalen van de aktualiteit 

waarin het JIJ present 3 0 B blijft Het eeuwige μ] is het naar zijn we

z e n , 3 0 9 s lechts ons wezen ^ 0 n o o p t ons het in de fcei-wereld en bet-

praat te t rekken 

Par. 54 ^ ' 

54 1 De het wereld heeft samenhang in de ru imte en in de tijd 

54 2 De/i/-wereld heeft in beide geen samenhang 3 ' ? 

54 3 Zij heeft haar samenhang m het 3 1 3 midden, waarin de verlengde lijnen 

van de betrekkingen elkaar snijden 3 1 4 in het eeuwige )i] 

54 4 In het grote privilege van de zuivere betrekking zijn de privileges van de 

het-vieteXà opgeheven Krachtens haar is er het con t inuum van de ]η-

wereld de geïsoleerde momen ten van de betrekkingen verbinden zich 

to t een wereld die leeft van verbondenheid Krachtens haar komt aan 

de ;i/-wereld de gestaltegevende macht toe de geest kan de het wereld 

doordringen en veranderen Krachtens haar zijn we niet aan de ver

vreemding van de wereld en de ontwerkel i jkmg van het ik, zijn we met 

aan de overweldiging door het spookacht ige uitgeleverd Omkeer is het 

weer erkennen van het midden, het zich-weer-toewenden In deze we

zensdaad 3 1 5 staat de bedolven betrekkingskracht van de mens weer op , 

de golf van alle betrekkingss^eren zwelt in levende s t romen en ver

nieuwt onze wereld 316 

54 5 Wellicht met de onze alleen ^ 7 Want als de metakosmische oervorm 

van het tweevoud, die woon t in : " e de wereld als geheel m haar verhou

ding to t dat wat met wereld is en waarvan de menselijke gestalte het 

tweevoud van de houdingen, van de g rondwoorden en van de wereldas-

pekten is, mogen WIJ deze dubbele beweging bevroeden afwending van 

de oergrond krachtens welke het al in het worden stand houdt - heen

wending tot de oergrond, krachtens welke zich het al in het zijn ver

lost 3 I 9 Beide in de tijd als lotsbeschikking on tvouwd, als genade om-

tuind in de tijdloze schepping, die onbegrijpelijk tegelijk loslaten en bc-

3 0 7 'aber' ontbreekt in hs 
3 o e 'präsent' was 'gegenwartig' (doorgestreept potlood) 

Buber aan Smith "By its nature it is the eternal Thou' nicht sinnentsprechend Gemeint 
ist The eternal Thou is by its nature eternally Ihou (МВЛ) 
unser Wesen is in hs'das Unsre' 'Unser Wesen'werd doorgestreept 

Paragraaf 54 heet in de inhoud van hs 'Die geistige Mitte' 
Zie paragraaf 30 1-2 
Volgde in hs 'Mitte' Tweemaal boven elkaar doorgestreept 
Zie paragraaf 29 2 en 44 1 

3 1 6 'Wesenstat'is in hs'Wesensakt' 
3 1 6 Het in 'levende stromen ¿wellen van alle betrekkingssfercn' lijkt veel op het herstel van het 
oorspronkelijke ene goddelijke leven zoals de Kabbala dat zag In die oorspronkelijke toestand 
heet het dat het hogere door bronnen en kanalen ongeremd naar het lagere vloeit en omgekeerd 
(G Scholem, Die Jüdische Mystik in ihren Hauptstromungen, Zurich, 1957 252 en 435), een 
'levensstroom die van sfeer tot sfeer vloeit' (ibid , 253) 
3 1 7 Het idee van meerdere Welten der Schöpfung, in denen das l eben Gottes wogt is even 

eens een kabbalistische idee (ibid ,251) 
3 1 8 einwohnende was in hs betreffende' 
3 , 9 'erlost' was 'erneuert' Volgde in hs 'Die Ausbreitung und die Umkehr, das hnilaufcn und 

die Umkehr' Daarachter volgde opnieuw 'die Ausbreitung und die Umkehr' 

309 

310 

эи 
3 1 2 

313 

314 
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waren, tegelijk vrijgave en binding is Ons weten omtrent het tweevoud 
verstomt voor de paradoksie van het oergeheim 

Par. 55 3 2 0 

55 1 Drie sferen zijn het waarin zich de wereld van de betrekking opbouwt 
55 2 De eerste het leven met de natuur,3 2 1 waarin de betrekking blijft vast

zitten aan de drempel van de spraak 

55 3 De tweede het leven met de mensen, waarin zij de gestalte aanneemt 

van de spraak 
55 4 De derde het leven met de geestelijke wezenheden, waarin ze s ρ raak-

loos, maar spraak-verwekkend is 
55 5 In elke sfeer, in elke betrekkingsakt, door elk ons tegenwoordig wor

dende reiken onze blikken tot aan de zoom van het eeuwige ;y, uit elk 
vernemen WIJ een waaien van hem, in elk /i/ spreken wij het eeuwi
ge 3 " aan, in elke sfeer op haar wijze 

55 6 3 2 3 Alle sferen zijn er in besloten, het zelf in geen enkele 
55 7 Door alle straalt 3 2 4 de ene tegenwoordigheid 
55 8 Wij echter kunnen elke ontheffen aan de tegenwoordigheid 
55 9 Wij kunnen uit het leven met de natuur de 'fysische' wereld heffen, die 

van de konsistentie, uit het leven met de mensen de 'psychische' we
reld, die van de gevoelsmatigheid, uit het leven met de geestelijke we
zenheden de 'noetische' wereld, die van de geldigheid Nu is hen de 
transparantie en daarmee de zin ontnomen, elk is bruikbaar en troebel 
geworden en blijft troebel, ook al begiftigen wij hen met schitterende 
namen - kosmos, eros, logos In waarheid namelijk is er voor de mens 
slechts kosmos, wanneer het al 3 2 5 hem tot thuis wordt met een heilige 
haard waaraan hij offert, en is er voor hem slechts eros wanneer de we
zens hem tot beelden van de eeuwige worden en de gemeenschap met 
hen 3 2 e tot openbaring, en is er voor hem slechts logos wanneer hij het 
geheim aanspreekt met werk en dienst aan de geest 

55 10 Het eisende zwijgen van de 3 2 7 gestalte, het liefhebbende spreken van 
de mens, de mededelende 3 2 6 stomheid van de kreatuur, alle zijn ze 
toegangspoorten tot de presentie van het woord 

55 11 Wanneer echter de volkomen tegenkomst geschieden moet, zijn de 
poorten verenigd 3 2 9 tot de ene ingang van het werkelijke leven, en je 
weet met meer door welke je bent binnen getreden 

3 2 0 Paragraaf 55 heet in de inhoud van hs 'Die Pforte' Vergelijk voor deze paragraaf paragraaf 
9 

3 2 1 'Natur' was in hs 'Schöpfung' 
322 bwige is in hs 'ewige 
323 In 1958 begint hier geen nieuwe alinea 
324 In de /ohar is sprake van 'The radiance of the glory of the Holy One' (Zohar The Book of 

Splendor ed G Scholem, New York, 1963, 78) 
325 'das All'was in hs'die Welt' 
326 'ihnen' is in hs 'ihrem I eben' 
327 Volgde in hs 'erscheinenden' 
3 2 8 'kundgebende' wordt in -1958 'kundtuende 
3 2 9 vereinigt' is in hs 'verschmolzen' 
330 Paragraaf 56 heet in de inhoud van hs 'Das Cileichms' 
331 ausgezeichnet in de dubbele zin van het woord 'voortreffelijk' en 'boven de andere uit

stekend' 
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Par. 56 З Э 0 

56 1 Onder de drie sferen is er een ui ts tekend ^ ' het leven m e t de mensen 

Hier voleindt zich de spraak als volgorde, in woord en wederwoord 

Hier alleen k o m t het tot spraak gevormde 3 3 2 woord ¿ijn 3 3 3 ant

woord tegen Slechts hier gaat het g rondwoord in gelijke gestalte heen 

en weer, in één taal zijn dat van 3 3 4 de aanspraak en da t van het weer

woord levend, tk en /ι/ staan niet enkel in d e b e t r e k k i n g , 3 3 5 - o o k in de 

vaste 'bespreekbaarheid ' De bet rekk ingsmomenten zijn hier, en slechts 

hier, verbonden d o o r het e lement van de spraak, waarin ze zijn onder

gedompeld Hier is het tegenover t o t de volle werkelijkheid van het )t] 

opengebloeid Hier alleen is er dan ook als met te verliezen werkelijk

heid schouwen en geschouwd worden, kennen en gekend worden, be

minnen en bemind worden 

56 2 Dit is het hoofdportaal , m welks omvangende opening de beide 3 3 6 zij

poor ten binnengaan 

56 3 'Wanneer een man met zijn vrouw samen 3 3 7 is, zijn ze door het verlan

gen naar de eeuwige heuvelen 3 3 e omwaaid ' 3 3 9 

56 4 De betekenis t o t de mens is de eigenlijke gelijkenis van de betrekking 

t o t God waarin waarachtige aanspraak waarachtig a n t w o o r d deelach

tig w o r d t Met dit verschil dat in Gods a n t w o o r d zich al les, 3 4 0 zich het 

al als spraak openbaart 

Par. 57 ^ ' 

57 1 — Maar is niet ook de eenzaamheid een p o o r t ' O p e n t zich niet soms in 

het stilste alleen zijn een onvermoed s c h o u w e n ' Kan met de omgang 

met zichzelf o p geheimzinnige wijze in een m e t het geheim v e r a n d e r e n ' 

Ja, is niet pas degene die aan geen enkel wezen meer verkleefd i s , 3 4 2 

waardig o m tegenover het wezen te k o m e n s t a a n ' ' K o m , eenzame, tot 

de eenzame' , roept Simeon de Nieuwe Theoloog zijn God t o e ^ 3 

57 2 - hr is tweeërlei eenzaamheid, gelet op datgene waarvan zij zich af

keert Betekent dit eenzaamheid dat men zich uit de ervarende en ge

bruikende omgang met de dingen losmaakt deze is steeds nodig alleen 

al om to t de akt van de betrekking, niet eens de hoogste, te komen Be

doelt eenzaamheid echter betrekkmgloosheid 3 4 4 hij die door de we

zens to t wie hij het ware/г/ sprak, verlaten werd, wordt d o o r God opge

n o m e n , dit is met zo voor hem die de wezens verliet Verkleefd 3 4 5 aan 

3 3 2 

333 

336 

337 

'sprachgefornue' wa-s in hs 'sprathentbluhte' 
'seiner' was in hs 'der gleichen 

3 3 4 'das der' was in hs 'Du und' 
3 3 5 Volgde in hs sondern 

'm dessen umfangende Öffnung die beide' is in hs 'in dem die zwei' 
'beisammen' wordt in 1958 'innig beisammen' 

ззв 'Hügel' was in hs 'Berge' 
3 3 9 7ohar, Mantua, 1 ed , 1558-1 560, 1, 49b 
3 4 0 'alles' was in hs 'das All 
341 Paragraaf 57 heet m de inhoud van hs 'Die Einsamkeit' 
342 'Verhaftete' was in hs 'Verfallene' 
3 4 3 Symeon le Nouveau Theologien, Hymnes, Pans, 1961, I, 150 Vergelijk 'Komm, fcinsa 

mer, zum binsamen' (M Buber, Ekstatische Konfessionen, о с , 40) 
'Meint Einsamkeit aber Beziehungslosigkeit' is in hs 'Aber wenn Einsamkeit Beziehungslo-
sigkeit meint' 

344 
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ettelijke onder hen is slechts hij die de begeene heeft hen te gebruiken, 
wie in de kracht van de vertegenwoordiging leeft, kan slechts met hen 
verbonden zijn De verbondene echter, hij alleen is het die voor God ge
reed is Want hij alleen brengt de werkelijkheid van God een menselijke 
tegemoet 

57 3 En andermaal is er tweeërlei eenzaamheid, gelet op datgene waartoe Э 4 в 

ze zich wendt 3 4 7 Is eenzaamheid de plaats van de reiniging, zoals ook 
de verbondene die nodig heeft voor hij het allerheiligste 3 4 e betreedt, 
zoals hij haar echter ook midden in zijn beproeven, tussen het onver
mijdelijke falen en het opstijgen tot het waarmaken nodig heeft daar
toe zijn wij gedisponeerd Is ze echter 3 4 9 de burcht van de afzondering, 
waar de mens met zichzelf tweespraak houdt, met om zich met het oog 
op wat 3 B 0 te wachten staat te toetsen en te beheersen, maar in het in 
zichzelf genieten van de konfiguratie van de ziel dit is het eigenlijke 
verval van de geest tot geestelijk leven Zo iemand kan opstijgen tot de 
laatste afgrondelijkheid, waar de zichzelf verdwaasde waant God in zich 
te hebben en met hem te spreken Maar zo waar God ons omvat en in 
ons woont in ons hebben we hem nooit En wij spreken met hem 
slechts, wanneer het in ons niet meer spreekt 

Par. 58 3 S 1 

58 1 Een modern filosoof 35 ï is van mening,353 dat ieder mens noodzakelijk 
ofwel in God ofwel in een 'afgod' gelooft d w z 354 in een of ander 
eindig goed - zijn natie, zijn kunst, de macht, het weten, het verwerven 
van geld, de 'steeds nieuwe overweldiging van de vrouw'3S5-dat voor 
hem tot de absolute waarde geworden is en zich geplaatst heeft tussen 
hem en God, men hoeft voor hem slechts de voorwaardelijkheid van dit 
goed aan te tonen,356 de afgod te 'verbrijzelen',357 en de ontspoorde 
religieuze akt keert vanzelf tot de hem passende tegengesteldheid te-
rug 

345 'Verhaftet' was in hs 'Verfallen' 
348 'wozu' was in hs 'was' 
347 Vergelijk 'Einsamer, zwei Einsamkeiten sind in deinem Leben verflochten Nur eine sollst 
du ausrotten das Sich Verschliessen, das Sich Zurückziehen, das Sich-Gegenuberstellen die 
Einsamkeit des Gememschaftsunfahigen Die andere sollst du erst wahrlich gründen und festi
gen, das notwendige Immerwieder-emsam werden des Starken, der seine Strahlen von Mal zu 
Mal, um neue Kraft zu sammeln, heimberufen muss in eine Einsamkeit, wo er in der Gemein
schaft des Gewesenen und Kommenden ruht und von ihr genährt wird, dass er in neuer Kraft 
zur Gemeinschaft des Seienden ausgehen kann' (M Buber, Was ist zu tun' а с ) 
3 4 8 'Allerheiligste' was in hs 'Adyton' 
3 4 9 'jedoch'ontbreekt in hs 
3 5 0 Volgt in hs 'ihn' 
3 5 1 Paragraaf 58 heet in hs 'Die 'Substitution' 
3 5 2 Bedoeld is Max Scheler in Vom bwigen im Menschen,Gesammelte Schriften Max Schelers, 

Band V, Bern, 1954 (eerste uitgave 1921) 
3 5 3 meint' was in hs 'sagt' 
3 5 4 'heisst' is in hs 'ist' 
355 'Weibes' , das' wordt in 1958 'Weibes' - ein Gut, das' Ibidem, 263 
356 ' z u erweisen' is in hs 'aufzuzeigen' 
357 'zerschmettern' staat in hs zonder aanhalingstekens Ibidem, 262 
358 Deze passage uit Schelcrs 'Vom Ewigen im Menschen' wordt ook besproken in 'Religion 
als Gegenwart' (RaG, III, 10 11) Het betoog is vnjwel volkomen identiek aan dat in par 58 
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58.2 Deze—opvatting veronderstelt dat de verhouding van de mens tot de 
door hem 'verafgode' 3 5 9 eindige goederen in wezen gelijk is aan die tot 
God en slechts verschillend is wat betreft de tegengesteldheid, want 
slechts dan zou de loutere substitutie van de juiste tegengesteldheid 
voor de onjuiste de dwalende redden Maar de verhouding van een mens 
tot het 'bijzondere iets ' 3 6 0 dat voor zich de hoogste waardetroon van 
zijn leven opeist en de eeuwigheid 361 verdringt, is steeds op het ervaren 
en gebruiken van een het, een ding, een genotsobjekt gericht. Want 
slechts deze verhouding kan het uitzicht op God versperren door de 
ondoordringbare het-\vcTe\á; de /»/-zeggende betrekking opent het steeds 
weer. Wie door de afgod die hij krijgen,362 hebben en behouden wil be
heerst, door een willen-bezitten bezeten is, heeft geen andere weg tot 
God dan de omkeer, die een verandering niet van het doel alleen, maar 
van de wijze van bewegen is. Men geneest de bezetene doordat men hem 
tot de verbondenheid opwekt en opvoedt, niet doordat men zijn beze
tenheid naar God toe leidt. Wanneer iemand in de toestand van bezeten
heid blijft, wat betekent 3 6 3 het dat hij niet meer de naam van een de
mon of van een voor hem demonisch verwrongen wezen, maar die van 
God aanroept? Het betekent dat hij voortaan lastert Het is lastering 
wanneer iemand, nadat de afgod achter het altaar in elkaar is gestort, 
het op het ontwijde altaar opgestapelde, onheilige offer aan God wil 
opdragen 

58.3 Wie een vrouw, haar leven in het eigen 36* leven vertegenwoordigend, 
bemint· het /y van haar ogen laat hem in een straal van het eeuwige ¡ij 
schouwen Maar wie begerig is naar de 'steeds nieuwe overweldiging',365 

- wilt u zijn begeerte een fantoom van de eeuwige 3 6 6 aanreiken' Wie 
een volk, gloeiend in de onmetelijke lotsbeschikking, dient: wanneer hij 
er zich aan wil opofferen,3 6 7 bedoelt hij God. 3 6 8 Voor wie echter de 
natie een afgod is, waaraan hij alles dienstbaar zou willen maken, om
dat hij in het beeld ervan het eigen 3 6 9 beeld verheft - bent u van me
ning dat u het slechts voor hem hoeft te vergallen om hem de waarheid 
te doen zien? Fn wat moet het dan wel niet betekenen dat iemand het 
geld, het onwezen in levende lijve, behandelt 'als ware het G o d ' ' 3 7 0 

359 'vergotzen' staat in hs niet tussen aanhalingstekens Ibidem, 262 
3 6 0 Ibidem, 263. 
361 Volgde in hs 'davor' 
362 'gewinnen' was in hs 'erlangen' (dooigestreept potlood). 
3 6 3 'bedeutet' was in hs 'besagt' 
364 'eignen' was in hs 'seinen'. 
3 6 5 Ibidem, 263. 
366 'Ewigen' en 'Seienden' staan in hs nog onder elkaar Er werd nog niet gekozen. 
3 6 7 'hingeben' was in hs 'opfern' 
зев Vergelijk 'Nur wer - mit dunklem oder lichtem Trieb - Gott meint, wenn er Vaterland 

sagt, ist der Kampfer' (Briefwechsel, I, 379). 
3 6 9 'eigne' is in hs 'seine' 
3 7 0 M. Scheler, о с , 262. 
Vergelijk wat Buber in 1911 aan Rappeport schrijft 'Geistiges Werk und Geldwert sind in der 
Empirie der gesellschaftlichen Verfassung, in der wir leben, verknüpft (in einer scheusslichen 
und unleidlichen Weise), aber in der Wahrheit haben sie mit einander nichts zu schaffen und je
des von beiden hat ein eigenes Gesetz, das geistige Werk das Gesetz eines Dinges, das in seinem 
Wesen Substanz und in seiner Entstehung Überfluss ist, der Geltwcrt das Gesetz eines Dinges, 
das in seinem Wesen Nichtigkeit und in seiner Entstehung Notdruft ist' (Briefwechsel I, 301). 

226 



Wat heeft de wellust van het bijeengaren Э 7 1 en schatbewaren 3 7 2 met 
de vreugde in de tegenwoordigheid van de tegenwoordige gemeen' Kan 
de knecht van de mammom tot 3 7 Э het geld μ) zeggen? Fn wat moet 
hij met God aanvangen, wanneer hij niet in staat is/i/ te zeggen? Hij kan 
met twee heren dienen - ook niet de een na de ander , 3 7 4 hij moet eerst 
anders leren dienen 3 7 5 

58 4 De door de substitutie bekeerde 'heeft' nu een fantoom, dat hij God 
noemt God echter, de eeuwige tegenwoordigheid laat zich niet hebben 
Wee de bezetene die God meent te bezitten 3 7 e 

Par. 59 3 7 7 

59 1 Men 3 7 8 spreekt van de 'religieuze' mens als van iemand die in geen en
kele betrekking tot de wereld en tot de wezens behoeft te staan, omdat 
het stadium van het sociale, dat van buiten af bepaald wordt, hier door 
een alleen van binnenuit werkende kracht overstegen is Maar onder het 
begrip 'sociaal' worden tweeërlei grondig verschillende zaken 379 door 
elkaar gehaald 3 β 0 de zich uit de betrekking 3 β ' opbouwende gemeen
schap 3 e 2 en de massifikatie van de betrekkingloze mens eenheden, de 
tastbaar geworden betrekkingloosheid van de moderne mens з в з De 
lichte bouw van de gemeenschap echter, waarheen ook nog 3 e * vanuit 
de kerker van de 'socialiteit' een bevrijding voert, is het werk van dezelf
de kracht, die in de betrekking tussen mens en God werkt Toch is dit 
niet de ene betrekking naast de andere, ze is de al-betrekking, waarin 
alle 3 β 5 stromen zich uitstorten 3 8 6 zonder daarom uit te drogen 7ee 
en stromen - wie wil hier scheiden en grenzen bepalen Daar is slechts 
het ene vloeien van ik naar μ] steeds onemdiger, de ene grenzeloze 
stroom van het werkelijke leven Men kan zijn leven niet tussen een wer
kelijke betrekking tot God en een onwerkelijke ik bet verhouding tot de 
wereld opdelen, - tot God waarachtig bidden en de wereld benutten 
Wie de wereld als het te benuttene kent, kent ook God niet anders Zijn 

3 7 1 'Erraffens' was in hs 'Erwerbens' (doorgestreept potlood) 
3 7 2 'Schatzhutens' was in hs 'Besitzens' (doorgestreept potlood) 
3 7 3 ' zum'was in h s ' z u seinem' 
^ ' 'einem nach dem andern' was in hs 'hinter einander' (doorgestreept potlood) 
3 7 5 Vergelijk Ma I te us 6 2 4 'Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en 
de ander liefhebben of zich aan de ene hechten en de ander minachten, gij kunt niet God die 
nen en de Mammon 7ie Lukas 16 13 
3 7 6 'zu besitzen meint' is in hs 'besitzt wie Hafner sein Gold und Juan das Weib1' Vergelijk 
'Die Menschen mochten Gott haben, aber er gibt sich ihnen nicht, denn er will nicht besessen, 
sondern verwirklicht werden' (M Buber, Worte an die Zeit, II, о с , 26) 
3 7 7 Paragraaf 59 heet in hs 'Der Soziale, der Sittliche und der Religiose' 
3 7 8 Bedoeld is Kierkegaard 
3 7 9 'wird zweierlei Grundverschiedenes' is in hs 'werden zwei grundverschiedene Realitäten' 
зво Verquickt' was in hs 'verknüpft' 
3 8 1 'Beziehung' was in hs onderstreept, daarboven stond 'unmittelbare Beziehung', dit laatste 

werd doorgestreept en 'Beziehung' werd hersteld 
3 8 2 'Gtmemschaft' was in hs 'Gememschaftlichkeit' 
3 8 3 Volgde in hs 'blicklos und sprachlos Die Beziehung aber zwischen den Wesen' 
3 8 4 Volgde in hs 'aus der stumpfen hinsternis der blick und sprachlosen Sozialität' 
3 8 5 'alle Strome' is in hs 'alle die Strome' 
3 8 6 'ausgiessen' was in hs 'munden' en 'ergiessen' 
3 8 7 'Fntlastungsprozedur' is m hs 'hntlastungsvornchtung' 

227 



gebed is een ontlastingsprocedure,387 het valt in het oor van de leegte 
Ihj - niet de 'atheïst' die vanuit de nacht 3 β β en het verlangen van het 
venster van zijn kamer 3 8 Э het naamloze 3 9 0 aanspreekt - is de godloze 

59 2 Voorts zegt men dat de 'religieuze' mens als eenling, als enige, als losge
maakte 3 9 ' voor God treedt, omdat hij ook het stadium van de 'e-
thische' 3 9 2 die nog in de plicht en de schuld van de wereld staat, over
schreden zou hebben Deze echter zou nog met de verantwoording voor 
het handelen van de handelende beladen zijn, omdat hij namelijk hele
maal bepaald zou zijn door de spanning tussen zijn en moeten-zijn, en 
in de niet te dempen kloof tussen beide zou hij in een uitzichtloze of
fervaardigheid het ene stuk van zijn hart na het andere werpen De 
'religieuze' mens echter zou die spanning in die tussen wereld en God 
ontstegen zijn, daar zou het gebod heersen : l 9 3 de onrust van de verant
woording en ook die van het zichzelf-eisen-stellen van zich af te stro
pen, daar zou geen eigen willen 3 9 4 zijn, slechts nog het in de voeging 
gevoegd zijn,395 daar zou al het moeten opgaan in het onvoorwaarde
lijke zijn, en de wereld 3 9 6 zou nog wel bestaan, maar ze zou geen gel
ding meer hebben, men zou het zijne in haar te verrichten hebben, 
maar 3 9 7 om zo te zeggen met bindend, in het aspekt van de waarde
loosheid van alle doen Maar dat betekent van mening zijn 3 9 s dat God 
de wereld voor de schijn en zijn mens voor de roes geschapen heeft Wel 
heeft hij die voor het aangezicht treedt, zich boven plicht en schuld 
verheven - maar niet omdat hij zich van de wereld verwijdert omdat hij 
haar waarachtig genaderd is Verplicht en verschuldigd is men slechts de 
vreemdeling de vertrouwde is men genegen en liefdevol Wie voor het 
aangezicht treedt in de volheid van de tegenwoordigheid wordt hem 

3 8 8 Buber aan Smith 'statt gloom night (oder darkness), gemeint ist die wirkliche Nacht' 
(MBA) 

3 8 9 Buber aan Smith 'Kammer hier = Dachkammer, of his garret window (es ist ein armer 
Student, der in einer Mansarde wohnt, nachts macht er das Fenster weit auf und sieht in das 
unendliche Dunkel hinaus) (MBA) Tweemaal elders spreekt Buber over het uitzien in de nacht 
vanuit zijn venster Eenmaal in 1914, in zijn essay 'An das Gleichzeitige' 'binst sass ich in 
stahlblauer Einsamkeit meiner Abende, da öffnete ich das Fenster, und hereingeflogen kamst 
du, anzusehn wie einen mondfarbenen Vogel, mit hurchtbarem und Süssem beladen, und ich 
fühlte in diesem Augenblick Die Gegenwart war in mich getreten und der Unendlich 
keit dieses Augenblicks standhaltend, wusste ich nicht, ob sie mich, ob ich sie regierte ' (M 
Buber, An das Gleichzeitige, in Hinweise, 118) Later, in 'Das Problem des Menschen', stelt hij 
deze eenzaamheidservanng van zijn jonge jaren tegenover de 'oplossing' in het systeem van He 
gel 'Der junge Mensch, den seit der kopernikamschen Achsendrehung die Bangigkeit des Un 
endlichen überströmte, wenn er nachts das Fenster seines Kämmerleins öffnete und einsam in 
der Finsternis stand, soll die Beruhigung erfahren (nl van het denksysteem van Hegel) Die 
Einsamkeit ist überwunden und die Frage nach dem Menschen ausgetilgt' (M Buber, Das Pro
blem des Menschen, in Werke I, 332-333) 
390 'Namenlose' is in hs (doorgestreept), daarboven 'Unbekannte' 
391 'Abgelöster' is in hs 'Gelöster' 
392 'des Sitdichen" wordt in 1958 'des sittlichen' Menschen' 
393 'herrsche' was in hs 'sei' 
394 Voigt in hs 'mehr' 
395 Buber aan Smith 'fitted into a certain arrangement ist nicht das was gemeint ist, nämlich 

das Gefugtsein in das von Gott Gefugte (MBA) 
396 Volgde in hs'gelte nicht mehr' 
397 'doch' was in hs 'aber' 
399 'meinen' wordt in 1958 'wähnen' 

228 



eerst, door de eeuwigheid verlicht, de wereld helemaal tegenwoordig en 
hij kan in één spreuk tot de wezenheid van alle wezens ;y-zeggen Daar 
is geen spanning meer tussen wereld en God, slechts de ene werkelijk
heid Van de verantwoording is hij niet ontslagen - hij heeft voor de pijn 
van de eindige die de werkingen naspeurt, de veerkracht van de oneindi
ge ingeruild, de hevigheid van de lief desverantwoording voor het hele, 
onnaspeurlijke wereldgebeuren, het diepe in de wereld betrokken zijn in 
het aangezicht van God Het ethische oordelen heeft hij weliswaar voor 
altijd afgelegd de 'kwade', dat is alleen maar juist de hem tot dieper 
verantwoording aanbevolene,399 de mens die meer liefde nodig 
heeft 4C0 maar het beslissen zal hij in de diepten van de spontaneiteit 
moeten oefenen tot aan de dood, het gelaten altijd weer beslissen tot 
het juiste doen,40 ' daar is het doen niet waardeloos, het is bedoeld, het 
is opgedragen, het wordt gebruikt, het behoort tot de schepping, maar 
dit doen legt zich niet meer op 402 aan de wereld, het groeit aan haar 
weg, als was het metdoen 

Par. 60403 

60 1 Wat is het eeuwige het in het nu en hier tegenwoordige oerfenomeen 
van dat wat wij openbaring noemen' Het is dit dat de mens uit het mo
ment van de hoogste tegenkomst niet als dezelfde tevoorschijn komt als 
hij er in gegaan is 404 Het moment van de tegenkomst is niet een 'bele
venis' die in de ontvankelijke ziel wordt opgewekt en zalig wordt afge
rond er geschiedt daar iets aan de mens Dit is soms als een adem
tocht,405 soms als een worsteling,406 hoe dan ook het geschiedt De 
mens die uit de wezensakt van de zuivere betrekking treedt, heeft in 
zijn wezen een meer, iets dat er bijgegroeid is, waarvan hij voordien niet 
wist en waarvan hij de oorsprong niet goed kan aanduiden 407 Hoe de 

3 9 9 'ihn zu tieferer Verantwortung bmpfohlene' is in hs tussen gevoegd met potlood 'Verant
wortung fcmpfohlene'was'Verantwortungsbetontere'(Doorgestreept potlood) Volgde 'Das ist' 
400 Vergelijk 'Fur den religiös erschlossenen Menschen, der aus seiner Religiosität auch han
delt, fur den gilt gerade den Bösen lieben, dem Bösen leben, mit dem Bösen sein' (RaG, II, 9a) 
Vergelijk 'bines der chassidischen Grundworte ist dieses mehr lieben Wenn ein Mensch 
sieht, dass sein Gefahrte ihn hasst, soll er ihn mehr lieben' (M Buber, Vom leben der Chassi-
dim, in Werke 111,43) 
4αι Vergelijk 'Fur die (religiose) Entscheidung gibt es nur das Unbegrenzte, innerhalb dessen 
entschieden wird Die einzige Begrenzung dieses Unbegrenzten ist das ewige Sichentscheiden' 
(RaG, 11,8) 
4 0 2 'legt auf' was in hs 'tut an' (doorgestreept potlood) 
4 0 3 Paragraaf 60 heet in de inhoud van hs 'Offenbarung' 
404 Vergelijk 'Was ist das Urphanomen, das ewige, allgegenwärtige Urphanomen, das im Jetzt 
und Hier Gegenwartige Urphanomen dessen, was wir Offenbarung nennen' bs ist dies, dass der 
Mensch aus dem Moment der reinen Beziehung nicht als der Gleiche hervorgeht, als der er in 
ihn eingetreten ist' (RaG, VII, 1) 
405 Vergelijk de openbaring van Jahweh aan Elia in 'het suizen van een zachte koelte' (1 Kon 

19 12) 
406 Vergelijk Jakobs worsteling bij de Jabbok 'En een man worstelde met hem, totdat de dag 
aanbrak En hij zeide uw naam zal niet meer Jakob luiden, maar Israel, want ge hebt gestre
den met God en de mensen' (Gen 32 24 28) 
407 Vergelijk 'Dieser Moment der Beziehung zum absoluten Du ist nicht ein Durchgang, nicht 
ein Tor, aus dem der Mensch herausträte als der, als der er darein eintrat, sondern es ist ein 
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weteWschappelijke wereldoriëntatie in haar bevoegde streven naar 
een 408 oorzakelijkheid zonder leemten de herkomst van het nieuwe 
ook steeds inpast voor ons, die het gaat om de werkelijke beschouwing 
van het werkelijke, kan geen onderbewustzijn en geen ander ziele-appa
raat deugen De werkelijkheid is dat wij ontvangen wat WIJ ervoor niet 
hadden, en het zo ontvangen, dat we <09 weten het is ons gegeven 4 '0 

In de spraak van de bijbel 'Die naar God uitzien, zullen hiervoor op hun 
beurt kracht ontvangen'41 ' In de spraak van Nietzsche, die de werkelijk
heid in zijn mededeling nog 412 trouw is 'Men neemt, men vraagt met 
wie er geeft' ^ 3 ' 

60 2 De mens ontvangt, en hij ontvangt niet een 'inhoud' maar een tegen
woordigheid, een tegenwoordigheid als kracht Deze tegenwoordigheid 
en kracht sluiten drieërlei in, ongescheiden,414 en toch zo, dat wij het 
als drie dingen afzonderlijk mogen beschouwen Ten eerste de hele vol 
heid van de werkelijke tegemnnigheid, van het opgenomen worden,4 '5 

van het verbonden zijn, zonder dat men ergens aan zou kunnen ge
ven 416 hoe het gesteld is 4 ' 7 met dat waarmee men verbonden is en 
zonder dat het verbonden zijn iemand het leven op een of andere ma
nier zou verlichten - het maakt het leven zwaarder, maar maakt het 
zwaar van zijn Fn dat is het tweede de onuitsprekelijke bevestiging van 
de zin Zij IS gewaarborgd Niets, niets kan meer zinloos zijn De vraag 
naar de zm van het leven is met meer aanwezig Maar wanneer ze aan 
wezig zou zijn, zou ze weer 4 ' e met te beantwoorden zijn Je weet de 
zin met aan te tonen en je weet hem niet te bepalen, je hebt geen for
mule en je hebt geen beeld voor haar, en toch is ze voor jou zekerder 
dan de gewaarwordingen van je zinnen Wat bedoelt ze toch met ons, 
wat verlangt ze van ons, de geopenbaarde en geborgene' Niet verklaard 
dat kunnen wij niet slechts gedaan wil ze door ons worden Dit is het 
derde het is met de zin van een 'ander leven' maar van dit ons leven, 

wirkliches Geschehen, es geschieht etwas am Menschen, mit dem Menschen Und der Mensch , 
der jeweilig aus der reinen Beziehung hervortritt, hat in seinem Wesen, in seinem I eben, in sei
ner Person ein Mehr, ein Hinzugetretenes, das er zuvor nicht hatte, von dem er zuvor nicht 
wusste und dessen Ursprung er nicht zu bezeichnen vermag' (RaG, Vili, 2) 
4 0 8 Volgde in hs 'Darbietung' 
4 0 9 Voigt in hs 'zuinnerst' 
4 , 0 Vergelijk 'Die Wahrheit und Wichtigkeit des Vorgangs ist, es geschieht uns etwas, wir emp 
fangen etwas, was wir zuvor nicht hatten, und wir emfangen es so, dass wir zuinnerst wissen, es 
ist uns etwas gegeben worden' (RaG, VIII, 2) 
411 Jesajah 40 30-31 
4 , 2 'der Wirklichkeit in seinem Bericht noch' is in hs 'in seinem Bericht noch der Wirklichkeit' 
413 F Nietzsche, Ecce Homo, in Nietzsche Werke, Kritische Gesamtausgabe, hrsg Giorgio 
Colli und Mazzino Montinari, Berlin, 1969, VI, 3, 3 37 
Vergelijk 'Biblisch gesprochen heisst es das Auf Gott-Harren, jach lifu chauch, die werden eine 
neue Kraft eintauschen Oder in der Sprache eines modernen Philosophen, es ist briednch 
Nietzsche, der einmal diesen Vorgang, und zwar mit aller Wirklichkeitstreue des religiösen Men
schen, beschreibt, ohne ihn zu psychologisieren Nietzsche schliesst seine Beschreibung mit den 
Worten Man nimmt, man fragt nicht, wer da gibt' (RaG, VIII, 3) 
414 Voigt in hs 'in einem' 
4 1 5 'des Aufgenommenwerdens' was in hs 'das Nicht mehr abgetrennt-(sein)' 
4 1 6 'man irgend anzugeben vermochte' werd in hs doorgestreept en weer hersteld 
4 . 7 'sei' is in hs 'ist' 
4 . 8 'etwa' is in hs tussen gevoegd met potlood 
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niet die van een 'daarginds' maar van deze onze wereld, en zij wil in 
dit leven, aan deze wereld door ons worden waargemaakt ^ 9 De zin kan 
ontvangen worden, maar ze kan niet ervaren worden, ze kan met erva
ren worden, maar ze kan gedaan worden, en dit bedoelt ze met ons.420 

De waarborg wil met in mij opgesloten, maar door mij de wereld in ge
boren worden Maar zoals de zin zelf zich niet laat overdragen, met in 
een algemeen geldig en algemeen aanvaardbaar weten laat uitdrukken, 
zo kan het waarmaken ^ ' ervan niet als een geldend moeten worden 
overgeleverd, het is niet voorgeschreven, het staat op geen tafel gegrift, 
die boven alle hoofden zou kunnen worden opgericht * " Waarmaken 
kan iedereen de ontvangen zin slechts met de uniciteit van zijn wezen 
en in de uniciteit van zijn leven.423 Zoals ons tot de tegenkomst geen 

4 , 9 Vergelijk het is inherent aan de Erlebnis van de exscase 'es einzutun in die Tat ihres Le
bens, es einzuwirken in ihr Werk' (M Buber, Ekstatische Konfessionen, o.e., XXV) 

420 Vergelijk 'Der Mensch empfangt, aber er empfangt nicht einen Inhalt, sondern eine Ge
genwart, eine Gegenwart als Kraft. Und diese Gegenwart, diese Kraft, die in den Menschen ein
tritt, schhesst dreierlei ein, aber in einem, nicht drei Dinge neben einander. Sie schliefst dreier
lei ein Sie schhesst ein die ganze Fülle der wirklichen Gegenseitigkeit, das Nicht-mehr-Abge-
trennt-, Nicht-mehr-Aufsichangewiesen-, Nicht-mehr-Preisgegebensem, obwohl man nicht an
zugeben vermag, was das ist, wie das beschaffen ist, an das man geknüpft, mit dem man verbun
den ist Es schhesst zum zweiten ein-es ist eigentlich dasselbe, nur von einer anderen Seite be
trachtet die Bestätigung des Sinns, also gibt es unverbrüchlich einen Sinn, aber nicht einen 
aufzeigbaren und aussagbaren Sinn, sondern einen Sinn der einem so bestätigt und verbürgt 
wird, den man nicht übertragen kann Und zum dritten schhesst diese Gegenwart und diese 
Kraft ein einen Anruf zur Bewahrung dieses Sinns im Leben des Menschen, durch die Tat des 
Menschen Dass dies, dieser Sinn, dessen Burgschaft er empfangen hat, nicht etwas sei, was in 
ihm beschlossen, in ihm eingesperrt bleibe, sondern das aus ihm nun als Wirklichkeit heraustrete 
in die Welt und in der Welt, an der Welt bewahrt werde Der Sinn kann empfangen, aber er 
kann nicht erkannt werden Er kann nicht erkannt werden, aber er kann getan werden, emp 
fangen und getan, nicht erkannt, aufgezeigt, ausgesprochen' (RaG, VIII, 34) 
421 Buber aan Smith 'nicht confirmation, Bewährung proving true'(MBA) 
422 Hierachter gaat een polemiek met het jodendom schuil, voorzover dit gelooft dat openba
ring en wetgeving identiek zijn Buber is, zoals we in onze uitleg laten zien, de mening toege
daan, dat de openbaring betekent de mens, tot in zijn wezen geraakt door Zijn Tegenwoordig
heid als kracht, draagt deze kracht uit vanuit zijn geraakt-wezen in het leven De wet is nu voor 
Buber een algemene uitdrukking van dit geraakt-wezen en dus iets van de mens én iets se kun-
dairs, want het primaire is het levende geraakt wezen Duidelijk spreekt Buber dit uit in een 
konflikt met Rosenzweig dat hen beiden tot in de kern van hun jood-zijn raakte 'Ich glaube 
nicht, dass Offenbarung je Gesetzgebung ist, und in der Tatsache, dass aus ihr immer Gesetzge
bung wird, sehe ich die Tatsache des menschlichen Widerspruchs, die Tatsache des Menschen' 
schrijft hij op 24 6 1924 aan Rosenzweig (Briefwechsel II, 198) En in een volgende brief van 
1 7 1924 ' mir geht . zwischen Offenbarung und Gebot die entscheidende Linie der Ver
wandlung durch die Tatsache des Menschen' (Briefwechsel II, 198) HIJ hoopt uitvoerig over 
deze problematiek te schrijven 'im vorletzten Band', 'und das auszufuhren, was ich in den letz
ten Abschnitten von Ich und Du nur andeuten konnte, und auch jetzt nur andeuten kann' 
(Briefwechsel II, 198) Op 3 6 192S schnjft híj 'Offenbarung ist nicht Gesetzgebung Fur die
sen Satz wurde ich in einer Judischen Weltkirche mit Inquisitionsgewalt hoffentlich zusterben 
bereit sein' (Briefwechsel II, 222) Het lag in Bubers bedoeling om over de verhouding tussen 
openbaring en wet/gebod uitvoerig te spreken in Band IV van zijn aanvankelijk geplande vijfde
lige werk Dan zou hij komen te spreken 'über diese Wahrheit der innersten Kammer' (Brief
wechsel II, 198) 
423 Vergelijk 'Ergeben sich aus der reinen Beziehung nicht auch ein Wissen und ein Tun? 
Geht der Mensch aus der Beziehung zum absoluten Du nicht auch mit einem Wissen und einem 
Gebot hervor, aus jedem religiösen Akt, aus jedem Vorgang der reinen Beziehung^ Das Wis
sen, das aus der reinen Beziehung hervorgeht, ist das Wissen um den Sinn, das heisst dieses ganz 
Einfache Wer die reine Du-Beziehung kennt, fur den ist die Frage nach dem Sinn des Lebens 

231 



voorschrift voeren kan, zo voert ons er ook geen uit haar weg Zoals er 
voor het tot haar-komen slechts de akseptatie van de tegenwoordigheid 
nodig is, zo in een nieuwe zin voor het uit haar-gaan Zoals men met 
het naakte μ] op de lippen 4 2 4 in de tegenkomst geraakt, zo wordt men 
het hem op de lippen uit haar naar de wereld teruggestuurd 4 2 5

л 

60 3 Dat waarvoor we leven, dat waarin we leven, waaruit en waarnaarbmnen 
we leven, het geheim het is gebleven "* wat het was Het is ons tegen
woordig geworden en heeft zich met zijn tegenwoordigheid ons bekend 
gemaakt als het h e i l / 2 7 we hebben het 'leren kennen' 4 2 8 maar we 
hebben er geen kennis van die ons zijn geheimmskarakter zou minderen 
- zou milderen We zijn God nabij gekomen, maar een ontraadseling, 
ontsluiering van het zijn met nader gekomen Verlossing hebben we be
speurd, maar geen 'oplossing' Wat we ontvangen hebben, daarmee kun
nen we met naar de anderen gaan en zeggen dit moet je weten, dit 
moet je doen 4 2 9 We kunnen slechts gaan en waarmaken F_n ook dit 
'moeten' we niet we zijn er toe in staat - we kunnen het met laten 

60 4 Dit is de eeuwige, de in het nu en hier tegenwoordige openbaring Ik 
weet van geen enkele die met m het oerfenomeen dezelfde zou zijn, ik 
geloof in geen enkele Ik geloof met in een zelfbenoeming van God, met 
in een zelfbepaling 4 3 0 van God tegenover de mensen Het woord van 
de openbaring is Ik ben die ik ben 4 Э 1 liet openbarende is het openba
rende Met zijnde is,432 verder mets De eeuwige krachtbron stroomt, 
de eeuwige aanraking ziet uit, de eeuwige stem klinkt, verder mets 4 3 3 

gar nicht mehr da, und sie ware, wenn sie da ware, nicht zu beantworten br kann ihn nicht 
aufzeigen und er kann ihn nicht definieren, er kann keine Formeln dafür finden Aber er kann 
eher an seinem Korper und an seinen Korperempfindungen zweifeln als an dem Sinn Das Wissen 
um den unbestimmbaren Sinn, das ist das Wissen, das aus der reinen Beziehung hervorgeht Und 
das Tun, vielleicht kann man auch sagen, das Sollen, aber das Wort 'Sollen' ist mir irgendwie zu 
schwach dafür, das Mussen, das Können, das Tun, das aus der reinen Beziehung hervorgeht, das 
ist das Tun in der Bewahrung des Sinns, in der Bewahrung, die nicht vorgeschrieben werden 
kann, die nicht fur alle gilt, die nicht in einem über den Köpfen Aller aufzustellenden Gesetz 
aufgeschrieben werden kann Jeder muss es bewahren mit seiner Kraft, nach seiner Art, in sei 
nen Grenzen, in seiner Sprache, in seinem Leben an dem Ort, wo er steht und in dem Augen
blick, in dem er steht, in der Einzigkeit seines Lebens' (RaG, VII, 10) 
4 2 ί Volgde in hs 'Geheimnis und Heil 
4 J 5 De hele zin werd eerst doorgestreept met pen en later met potlood hersteld 
4 2 6 'geblieben was in hs 'nicht überwunden' 
4 2 7 Zie paragraaf 23 3 
4 2 8 Vergelijk het steeds terugkerende refrein in de eerste brief van Johannes 'Hieraan weten 
wij, dat WIJ hem kennen ' (1 Joh 2 3), 'Hieraan weten wij dat wij in hem zijn ' (1 Joh 
2 6), 'Hieraan hebben wij de liefde leren kennen ' (1 Joh 3 16), 'Hieraan weten wij, dat hij 
in ons blijft ' (1 Joh 3 24) , 'Hieraan kennen WIJ de geest der waarheid en de geest der dwa 
ling ' (1 Joh 4 6), 'Hieraan weten WIJ, dat wij in hem blijven en hij in ons (1 Joh 4 13), 
'Ln wij hebben de liefde leren kennen ' (1 Joh 4 16) 

429 Vergelijk 'Das worin wir Menschen stehen, das Geheimnis ist nicht überwunden in Wissen 
und wird nicht überwunden durch Gebot, es bleibt, wir haben es nicht durchbrochen, wir haben 
es nicht enträtselt, wir haben keine Losung, wir haben keine Formel und wir wissen nicht, wie 
wir es anzuwenden haben, sodass einer zum andern gehen konnte und sagen Bruder, oder zu 
mehrerer Brüdern und Schwestern, also sollt ihr tun' (RaG, VII, 10) 
4 3 0 Buber aan Smith 'Selbstbestimmung ist hier self definition'(MBA) 
4 3 1 fcxodus 3 14 Deze zin 'Ich bin der ich bin' wordt in 1958 'Ich bin da als der ich da bin 

7ie voor een bespreking van deze nitt geringe wijziging de uitleg van paragraaf 60 4 
'Das Seiende ist' wordt in 1958 Das Seiende ist da 7ie eveneens de uitleg van paragraaf 
6 0 4 
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Par. 6 1 " 4 

61 1 Het eeuwige ]i) kan naar zijn wezen niet tot bet worden; 4 3 5 omdat het 
naar zijn wezen niet geplaatst kan worden binnen maat en grens, ook 
niet binnen de maat van het onmetelijke en de grens van het onbegrensd 
zijn, omdat het naar zijn wezen niet als een som van eigenschappen, ook 
niet als een oneindige som van tot transcendentie verheven eigenschap
pen gevat kan worden, omdat het noch in noch buiten A3S de wereld ge
vonden kan worden, omdat het niet ervaren kan worden; omdat het 
niet gedacht kan worden, 4 3 7 omdat we ons aan hem, de zijnde, bezon
digen, wanneer we zeggen 'Ik geloof dat hij is' - ook 'hij' is nog een 
metafoor, 'JIJ' echter m e t . 4 3 9 

61.2 En toch maken wij het eeuwige JIJ steeds weer tot bet, tot tets, maken 
we God tot ding - naar ons wezen 4 3 9 Niet uit willekeur 4 4 0 De dinge-
lijke geschiedenis van God, de gang van het God-ding door de religie en 
haar randvormen,4 4 1 door haar verlichtingen en verduisteringen, haar 
levensverhogingen en -verwoestingen, de gang weg van de levende God 
en weer naar hem toe , 4 4 2 de veranderingen van tegenwoordigheid, in-
dnjving van de gestalte, zich-tegen-stellmg, verbegnppelijking, ontbin
ding, vernieuwing zijn een weg, zijn de weg 

61 3 Het uitgesproken weten en het vastgestelde doen van de godsdiens
ten 4 4 Э -waar komen ze vandaan' De tegenwoordigheid en kracht van 
de openbaring (want alle beroepen ze zich noodzakelijk 4 4 4 op een of 
andere soort van openbaring, in het woord, ¡n de natuur, in de ziel -
er zijn 4 4 5 slechts openbanngsreligies), de tegenwoordigheid en kracht 

433 Vergelijk 'Es gibt keine Selbstbenennung Gottes, es gibt keine Selbstbestimmung Gottes 
vor den Menschen. Das Wort der Offenbarung ist Aeje Ascher Aeje, das heisst, das Offenbarende 
ist der Offenbarende ('der' is geen drukfout) Das Seiende ist, nichts weiter Der ewige Kraft
quell strömt, die ewige Berührung harrt, die ewige Stimme tont, nichts weiter' (RaG, VIII, 11) 
434 Paragraaf 61 heet in de inhoud van hs 'Das Eswerden Gottes' Paragraaf 61 begint met een 
alinea die later met potlood werd doorgestreept 'Gott ist nicht der Gegenstand seiner Offenba
rung Seine Offenbarung hat keinen Gegenstand Sie ist reine Gegenwart, sie ist ja nur die Be
stätigung und Entsendung, die uns in der Begegnung widerfahrt Die Offenbarung als das Offen
barwerden hat keinen Gegenstand Aber als das Offenbartsein unsere Offenbarung hat, die Of
fenbarungen die der Menschengeist besitzt haben Gott zum Gegenstand'. 
«5 Vergelijk 'Gott ist das absolute Du, das seinem Wesen nach nicht mehr Es werden kann' 

(RaG, V, 12) 
436 'in noch ausser' is in hs 'ausser noch in' 
437 Volgde in hs 'weil von ihm nicht geredet werden kann (auch dieses habe ich nicht eigent

lich von ihm geredet)' 
438 Vergelijk 'Wenn an Gott glauben bedeutet, von ihm in der dritten Person reden können, 
dann glaube ich wohl nicht an Gott, oder zumindest, ich weiss nicht, ob ich sagen darf, dass ich 
an Gott glaube' (RaG, VII, 4 5) 
439 Vergelijk 'Nicht mehr dem Wesen des Du nach, aber unserem Menschenwesen nach wird 

Gott in die hs-Welt, wird das absolute Du in die bs-Welt versetzt' (RaG, VII, 7) 
4 4 0 Vergelijk 'Ich sagte es schon und bitte Sie, dies recht zu verstehen Willkür ist die Objek
tivierungstendenz nicht, sondern sie ist eine Notwendigkeit der Menschengeschichte, sie gehort 
notwendig zum Weg des Menschen' (RaG, VIII, 9) 
441 Vergelijk 'Die Religionen in der Geschichte . bedeuten zunächst und vor allem die 

Versetzung Gottes in die Es-Welt' (RaG, VII, 6) 
442 Buber aan Smith 'gemeint ist der Weg des 'Dings' von Gott weg und zu ihm zurück' 

(MBA). 
443 Vergelijk 'Was bedeuten Religionen' Was enthalten sie' Ganz vereinfacht zwei Dinge aus

gesagtes Wissen und gesetztes Tun' (RaG, VII, 9) 
444 'notwendig' ontbreekt in hs 
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die de mens in de openbaring ontvangt, hoe worden ze tot ' inhoud' ' < 4 6 

61 4 De verklaring heeft twee lagen, de buitenste, psychische, leren we ken
nen, wanneer we de mens op zich, losgemaakt van de geschiedenis be
schouwen, de binnenste, faktische, het oerfenomeen van de religie, 
wanneer we hem vervolgens weer in de geschiedenis plaatsen, beide ho
ren bij elkaar 

61 5 De mens verlangt God te hebben, hij verlangt naar een kontinuiteit van 
het God hebben in de tijd en in de ruimte Hij wil geen genoegen nemen 
met de onuitsprekelijke bevestiging 4 4 7 van de zin, hij wil haar uitge
breid zien als iets dat men steeds weer voor zich kan nemen en hanteren 
kan, een tijdelijk en ruimtelijk continuum zonder gaten, dat zijn Ie 
ven < 4 8 op ieder punt en op ieder moment verzekert AA9 

6 1 6 Het levensritme van de zuivere betrekking, de wisseling van " 0 aktuali-

teit en een latentie, waarin slechts onze betrekkingskracht en daarom de 
tegenwoordigheid, niet echter de oerpresentie afneemt, is voor de kon-
tinuiteitsdrift van de mens niet voldoende Hij verlangt naar uitbrei
ding in de tijd, naar duur 4 5 1 7o wordt God tot geloofsobjekt4 5 2 Oor
spronkelijk vult het geloof in de tijd de betrekkingsakten aan 4 5 Э Lang
zamerhand vervangt het deze In plaats van de steeds vernieuwde we-
zensbewcging van het zich bijeenzamelen en het uit zichzelf treden 
komt het rusten in een geloofd bet H e t < 5 4 'en toch'-vertrouwen van de 
strijder,ASS die Gods ver zijn en Gods nabij zijn kent, verandert steeds 
vollediger m de zekerheid van de vruchtgebruiker, hem kan mets gebeu-

*A5 'es gibt' wordt in 1958 'es gibt genau genommen' 
44β Vergelijk 'Wie entsteht dieses Wissen und dieses Tun in den Religionen, aus jenem Wissen 
und Tun, oder statt jenes Wissens und Tuns' Diese brage bedeutet das Urphanomen, die trage 
nach dem Urphanomen der Religionen, der geschichtlichen Religionen'' (RaG, VII, 11) 
Vergelijk ook 'Wie wird nun das, was der Mensch empfangt, aus einer Kraft zu einem 'Inhalt" 
(RaG, VIII, 4) 
4 4 7 'unaussprechlichen Bestätigung was in hs 'Burgschaft' (doorgestreept potlood) 
448 'sein Leben' wordt in 1958 'ihm das Leben' 
4 4 9 Buber aan Smith "versichern' ist hier ironisch gemeint insures? (wie eine Versicherungs 
gesellschaft)' (MBA) 
Vergelijk 'Jede Religiosität entartet zu Religion und Kirche, wenn sie zu orientieren beginnt 
wenn sie statt des binen, das not tut eine zu glaubende Übersicht des Dies und Jenseits gibt 
und statt des Werdens das Haben, statt der Gefahr die Sicherheit verspricht (M Buber, Daniel, 
o c , 73) 
Vergelijk ook 'Ich habe schon angedeutet, dass im Menschen unmittelbar notwendigerweise 
eine Objektivierungstendenz waltet Der Mensch verlangt danach, das absolute Du zu haben und 
es zusammenhangend in Raum und 7eit zu haben Der Mensch verlangt nach einer Konnnuitat 
des Gotthabens in 7eit und Raum br will sich nicht mit der Burgschaft begnügen, sondern er 
will sie ausgebreitet sehen als etwas, was man immer wieder vornehmen und handhaben kann, 
als etwas, was keine Lücke hat im Raum und in der Zeit, was ein Kontinuum bildet und sein 
Leben an jedem Punkt und in jedem Moment versichert' (RaG, VIII, 5) 
450 'von' was in hs 'der' 
451 Vergelijk 'Religiosität relativiert sich immer zur Religion und muss sich notwendig relati
vieren Insofern nämlich hat sie Dauer und insofern stellt sie Zusammenhang von Menschen dar' 
(RaG, I, 9) 
452 Vergelijk 'Der Mensch verlangt danach, ihm Dauer zu geben, ihn in der Zeit auszubreiten 

So wird Gott zum Glaubensobjeki' (RaG, VIII, 5) 
453 'Ursprünglich ergänzt der Glaube in der /eit die Beziehungsakte' was in hs 'Der Glaube er 

ganzt zunächst die Beziehungsakte in der Zeit' (verandering met potlood) 
454 Volgde 'gewaltige'(doorgestreept potlood) 
455 'Kampfets' was in hs 'Mannhaften' (doorgestreept potlood) 
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ren, omdat hij gelooft dat er een is die 4 S 6 hem niets laat overko-
men 

61 7 Ook de levensstruktuur van de zuivere betrekking, de 'eenzaamheid'4 5 8 

van het tk voor het ji/, de wet dat de mens, hoe hij ook de wereld in de 
tegenkomst betrekt, toch slechts als persoon tot God uitgaan en hem te
genkomen kan, is niet genoeg voor de kontinuiteitsdorst van de mens 
Hij verlangt naar uitbreiding in de ruimte, naar de voorstelling waarin 
de gemeenschap van de gelovigen zich met haar God verenigt Zo wordt 
God tot objekt van de kultus 4 5 Э Ook de kultus vult oorspronkelijk 4 e 0 

de betrekkingsakten aan doordat zij het levende gebed, het onmiddel
lijke jtj zeggen, in een ruimtelijke samenhang van grote beeldende 
kracht invoegt en met het leven van de zinnen verbindt, en ook zij 
wordt langzamerhand tot surrogaat, doordat het persoonlijke gebed niet 
meer gedragen wordt door het gebed van de gemeente, maar verdrongen 
en, omdat de wezensdaad 4 S 1 nu eenmaal geen regel toelaat, de gere 
gelde godsdienstoefening in haar plaats treedt 4 β 2 

61 8 In waarheid echter kan de zuivere betrekking slechts tot een tijd-ruimte-
lijke bestendigheid worden opgebouwd, doordat ze zich in de gehele 
materie van het leven belichaamt Ze kan niet bewaard, slechts waarge
maakt, ze kan slechts gedaan, slechts in het leven ingedaan worden De 
mens kan de betrekking tot God, waaraan hij deelachtig is geworden, 
slechts recht doen, wanneer hij overeenkomstig zijn kracht, naar de 
maat van iedere dag opnieuw God in de wereld verwerkelijkt 4 β 3 Daar
in ligt de enige echte waarborg voor de kontmuiteit De echte waarborg 
voor de duur bestaat hierin, dat de zuivere betrekking vervuld kan wor
den in het JIJ worden van de wezens, in hun verheffing tot JIJ, dat het 
heilige grondwoord 4 β 4 uitklinkt 4 6 5 in alle, zo vormt zich de tijd van 
het mensenleven tot een volheid van werkelijkheid omhoog, en al kan 
en moet het ook de het verhouding niet overwinnen, het mensenleven is 

4 5 6 'der' is in hs 'und' 
4 5 7 Volgde in hs 'Das ist die Zeitskontinuitat des Religionsmenschen' 
«se Wellicht transformeert Buber hier het eenzaamheidsbegnp zoals Kierkegaard dat gebruik
te Voor Kierkegaard begeeft de gelovige zich in het wegloze, en hij heeft slechts, zoals we bij 
onze bespreking van paragraaf 59 zullen zien, 'de verschrikkelijke verantwoording van de een
zaamheid' (S Kierkegaard, Furcht und Zittern, uitgave Hirsch, 129, 131, 137). 
459 Vergelijk 'Der Beziehungsakt besteht in der tinsamkeit, in der Einsamkeit der Person, des 
Ich mit dem Du Der Mensch verlangt nun nach Gemeinschaft Wie er nach Dauer verlangt, 
verlangt er nach Gemeinschaft, nach einer Gemeinschaft der Beziehung Und so wird Gott zum 
Kulturobjekt Der Glaube gibt den Zusammenhang in der Zeit, der Kult den im Raum' (RaG, 
VIII, 5) 
4 6 0 'ursprunglich' is in hs 'zunächst' 
46' 'die Wesenstat' is in hs 'der Wesensakt' 
4 6 2 Volgde in hs 'Das ist die Raumkontinuitat des Religionsmenschen' (doorgestreept pot 
lood) 
Vergelijk 'Die religiose Wirklichkeit geht niemals von einem Wir aus, sie kommt zum Wir Sie 
geht immer aus von dem Ich, das allein der eine Trager der Du Beziehung, aller Du-Beziehungen, 
also auch der reinen Du-Beziehung ist' (RaG, VII, 3) 
4 6 3 Deze idee stamt uit de tijd van'Daniel'(1913) zie hiervoor de inleiding pag 61 w 
Vergelijk "Gott verwirklichen' bedeutet Gott die Welt zu einem Ort seiner Wirklichkeit be
reiten. der Welt beistehen, dass sie gottwirklich werde, mit anderm, heiligem Wort die Wirk
lichkeit einen' (M Buber, Reden über das Judentum, о с , XVIII) 
464 'heilige Grundwort' was in hs 'grosse Dusagenkonnen' 
4 65 'austont' was in hs 'auswirkt' 

235 



dan 4 β β zo van betrekking doorwerkt, dat ze in hem een stralende, door
stralende bestendigheid wint, de momenten van de hoogste tegenkomst 
zijn dan geen 4 6 7 bliksemflitsen in de duisternis, maar als de opkomen
de maan in een heldere sterrennacht F η zo bestaat de echte waarborg 
van de ruimte bestendigheid daarin, dat de betrekkingen van de mensen 
tot hun ware μ], de stralen die van alle iè-punten tot het midden uit
gaan, cen kring scheppen Niet de periferie,468 met de gemeenschap is 
het eerste, maar de stralen, de gemeenschappelijkheid van de betrekking 
tot het midden /i j alleen waarborgt het echte voortbestaan van de ge-
meente , ° 3 

61 9 Slechts wanneer deze beide ontstaan en slechts zolang ze bestaan, de 
binding van de tijd in het heilsleven overeenkomstig de betrekkin
gen 4 7 0 en ^ ' binding van de ruimte in de met het midden verenigde 
gemeente, slechts dan ontstaat en slechts zolang bestaat om het onzicht 
bare altaar, uit de wereldstof van de aeon in de geest samengevat, een 
binnen eigen vormen en grenzen gerealiseerde menselijke 472 kosmos, 
een als eigen heem en huis beleefde wereld, een wereldbchuizing van de 
mens 4 7 3 

466 'ist das Menschenleben dann' is in hs 'ist es doch' 
<67 Volgde in hs 'mehr' (doorgestreept potlood) 
46β ¿ìe Peripherie' was in hs 'der Kreis 
«9 Vergelijk 'Sie (nl een aantal in Bubers ogen echte Zionisten) leben ja doch von der Mitte 
und nicht von der Peripherie aus, beides gehort zusammen, aber es ist nicht gleicher Ordnung' 
(M Buber in een brief gepubliceerd in het Sonderheft zu Martin Bubers 50 Geburtstag Der Ju
de Sonderheft zu Martin Bubers 50 Geburtstag Berlin, 1928, 154 157) 
Vergelijk 'Die reine Beziehung kann nicht festgehalten werden, sie kann nur Objekt werden, 
nur verwirklicht werden an der ganzen Materie des Lebens Sie kann nicht als reine Beziehung 
festgehalten, sozusagen bewahrt werden, sie kann nur bewahrt werden, erfüllt, verwirklicht, be
stätigt Sie kann nicht geäussert werden, sondern sie kann nur getan werden, eingetan werden 
in das Leben Der Mensch, der aus der reinen Beziehung hervortritt, kann, wenn er ihr gerecht 
werden, wenn er ihr Gebot erfüllen will, nichts anderes tun als Gott in der Welt verwirklichen 
Wer das recht versteht, sieht, dass dann die wahre, die einzig wahre Burgschaft des Zusammen
hangs liegt, die einzig wahre Burgschaft der Dauer in der Zeit und im Raum, der gegenüber alle 
Versuche, Kontinuität in der Zeit und im Raum zu schaffen, Scheinversuche sind und bleiben 
mussen Die wahre Burgschaft der Dauer liegt dann, dass die reine Beziehung universal erfüllt 
werden kann, in der Welt erfüllt werden kann im Du Werden jedes fcs, in der Erhebung jedes 
Dings und Wesens zum Du, dass das grosse Du Sagen-Konnensich in allen Wesenauswirkt Durch 
diese Auswirkung der Beziehung in der Welt, in der Gemeinschaft, in der ganzen bulle des wirk
lichen Lebens, dadurch kann, muss ein Zusammenhang der Beziehung in der Zeit entstehen, aus 
der die reine Beziehung, die Beziehung zum absoluten Du immer wieder aufleuchten kann 
Und wie die Burgschaft, die wahre Bürgschaft des Zusammenhangs in der Zeit gegeben ist, so 
ist die wahre Burgschaft des Zusammenhangs im Raum der Gemeinschaft, die Burgschaft der 
wahren Gemeinschaft gegeben dadurch, dass sich zwischen den Menschen stiftet nicht die Ge
meinsamkeit eines Bewusstseins, nicht die Gemeinsamkeit einer Handlung, nicht Glaubensge
meinsamkeit und Kultgemeinschaft, nicht all dies ist das Entscheidende, sondern dass, wenn 
ich das Bild gebrauchen darf, dass die Linien der reinen Du Beziehungen der Menschen zusam
mentreffen in Gott, dass jeder Mensch aus sich selbst in die reine Beziehung tritt und dass diese 
Beziehungen zusammenströmen in dem einen absoluten Du Die wahre Menschengemeinschaft 
ist nur in Gott möglich, nur eben dadurch, dass die wahren Beziehungen der Menschen zum ab
soluten Du, zum Zentrum, all diese Radien, die von den Ichs der Menschen ausgehen zur Mitte, 
einen Kreis schaffen Nicht zuerst ist der Kreis, sondern zuerst sind die Radien, die zur Mitte 
fuhren Dadurch ist der Kreis wirklich' (RaG, VIII, 6 7) 
^70 'beziehungsgemassen' was in hs 'weltgemassen (doorgestreept potlood) 
471 'und' is in hs een komma 
472 'ein grenzhafter, formhafter, menschlicher' wordt in 1958 'ein menschlicher' 
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61 10 De tegenkomst van God overkomt de mens niet, opdat hij zich met God 
zou bezig houden, maar opdat hij de zin aan de wereld zou waarmaken 
Alle openbaring is roeping en zending Maar keer op keer voltrekt de 
mens in plaats van de verwerkelijking een terugbuiging op de openba 
rende, hij wil zich met God in plaats van met de wereld bezig houden 
Alleen staat er nu tegenover hem, de teruggebogene, geen /ι; meer, hij 
kan niets anders dan een God-bet binnen de dingelijkheid plaatsen, van 
God als van een bet menen te weten en over hem * 7 4 spreken Zoals de 
jfc-zuchtige mens, in plaats van iets, een waarneming, een toeneiging on
middellijk A7S te leven, op zijn waarnemend of toegenegen tk reflek-
teert en daarmee de waarheid van het gebeuren mist, zo reflekteert de 
God zuchtige mens (die zich overigens met eerstgenoemde zeer wel in 
éen ziel verdraagt) op het gevende in plaats van de gave zich te laten 
uitwerken en mist beide 4 7 6 

6 1 1 1 4 7 7 In het uitgezonden zijn blijft God jou 4 7 β tegenwoordigheid, wie in de 
zending wandelt, heeft God steeds voor zich, hoe trouwer de vervulling 
des te sterker en bestendiger de nabijheid, bezighouden met God kan 
hij zich weliswaar niet, maar met hem spreken kan hij wel De terugbui-

4 7 3 Deze hele alinea staat in potlood boven aan de pagina Op de kontrapaginastaat in potlood 
'So (was wie) der christliche Kosmos, kreuzhaft fundiert, der wagerechte Zeitbalken mit der 
Weltschopfung als linken, dem jüngsten Gericht als rechten Ende, die Erlösung in der Mitte, der 
senkrechte Raumbatken mit dem Dreifaltigkeitshimmel oben, mit der Holle unten, das Herz des 
sundigen Menschen (was armen Sunders) in der Mitte, so dass die Zeitmitte die Raummitte 
deckt' Deze passage werd met potlood doorgestreept 
'eine heimische, haushafte Welt, eine Weltbehausung des Menschen' valt in 19S8 m zijn geheel, 
om met geheel begrijpelijke redenen, weg Wellicht vond Buberde opeenstapeling wat overdre
ven Wellicht heeft hij later toch meer voorkeur gekregen voor de 'Hauslosigkeit' Vergelijk bv 
in 'Das Problem des Menschen' 'In der Geschichte des Menschengeistes unterscheide ich Epo
chen der Behaustheit und Epochen der Hauslosigkeit In den einen lebt der Mensch in der Welt 
wie in einem Hause, in den andern lebt er in der Welt wie auf freiem Feld und hat zuweilen nicht 
einmal vier Pflocke, ein Zelt aufzuschlagen' (M Buber, Das Problem des Menschen, in Werke I, 
317) 
474 Volgde in hs 'so auch' 
4 7 5 'unmittelbar' is in hs 'einfach' 
476 Vergelijk 'Der Mensch wird in dem Sinn gefasst und zu seiner Bewahrung ausgesandt 
Diese Berufung, diese Sendung dahin, ins Bewahren, in die Tat, in die Menschheit, in die Welt, 
in das Wir, an den Ort der Verwirklichung, das ist die Kraft, das ist es, was die Offenbarung 
gibt Nun kann es aber geschehen und geschieht es je und je wieder, dass der Mensch, statt die 
Richtung einzuhalten, statt dahin zu gehen, wohin er gesandt ist, aus den Gründen, die ich vor
hin dargelegt habe, aus diesem natürlichen Verlangen, das sich schnell und leicht befriedigen will, 
sich ruckbiegt auf die Aussendung, auf den Aussendenden, dass der Mensch, statt die Offenba
rung an der Welt zu bewahren, sich mit der Offenbarung befassen, sich mit dem Offenbarenden 
befassen will, und das kann nun nicht anders, als dass er es als ein Es in die Welt der Dinge ein
stellt und wie von einem Es nun von ihm zu wissen glaubt und von ihm redet Es ist vielleicht 
nach einer Analogie zu verstehen aus dem einfachen Vorgang, den Sie alle kennen Der Mensch 
nimmt etwas wahr, irgend ein Stuck Welt, er fühlt etwas, empfindet etwas, er will etwas, und 
statt nun einfach diesem Vorgang ganz zu folgen, diese Empfindung, dieses Gefühl, diesen Wíl 
len ganz und gar sich auswirken zu lassen, reflektiert der Mensch auf sich selbst, er befasst sich 
mit seiner Empfindung, mit seinem Gefühl, mit seinem Willen, er macht die Empfindung, den 
Willen, das Gefühl zum Gegenstand Er biegt sich zurück auf sein Ich und verfahrt die Wahrheit 
des Vorgangs Der Vorgang wirkt sich nun nicht in seiner Wahrheit aus in einer gewissen 
Analogie steht dazu dieser Vorgang der Ruckbiegung auf das Gebende, statt die Gabe sich aus 
wirken zu lassen' (RaG, VIII, 7-8) 
477 Hier begint in hs geen nieuwe alinea 
4 7 8 'dir' is in hs 'einem' 
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ging daarentegen maakt God tot tegengesteldheid Haar schijnbare 
hcenwending tot de oergrond behoort in waarheid tot de wereldbewe
ging van de afwending, zoals de schijnbare afwending van degene die de 
zending vervult, in waarheid tot de wereldbeweging van de heenwending 
behoort 4 7 9 

61 12 Want de beide metakosmische grondbewegingen van de wereld de uit
breiding m het eigen-7ijn en de omkeer tot de verbondenheid4 e ovinden 
hun hoogste menselijke gestalte, de eigenlijke geestesvorm van hun 
strijd en vergelijk, van hun vermenging en ontmenging ^ ' in de geschie
denis van de menselijke verhouding tot God In de omkeer wordt het 
woord op aarde geboren,4 8 2 in de uitbreiding verpopt het zich tot reli 
gie, in nieuwe omkeer wordt het wedergeboren met nieuwe vleugels 4 в э 

61 13 Niet willekeur heerst hier,4 8 4 ook al gaat de beweging tot het 4 8 5 het 
soms zo ver, dat ze die van het opnieuw uitgaan tot het ]i] er onder 
houdt en dreigt te verstikken 

61 14 De geweldige openbaringen waarop de religies zich beroepen, zijn in we
zen gelijk aan de stille 4 e 6 die op alle plaatsen en alle tijden plaats 
vndt 4 7 De geweldige openbaringen, die aan het begin van grote ge
meenschappen,4 8 8 in 4 β 9 de keerpunten van de mensentijd staan, zijn 

4 7 9 Vergelijk 'In dem ausgesandten Sein ist Gott Gegenwart, in dieser Ruckbiegung wird er 
zum Gegenstand Aber m einem mochte ich zuallcrmindest missverstanden werden Das wahre 
Gebet ist keine Ruckbiegung, das wahre Gebet ist eben nichts anders als eben das Indergegen-
seitigkeit-Stehen, das Du-Sagen, also das ganz rechtmassig in der reinen Beziehung К ingeschlos
sene Denn der Ausgesandte geht nicht von Gott weg, sondern der Ausgesandte hat stets Gott 
vor sich So kann er sich nicht wahrhaft mit Gott befassen fcx kann nur zu ihm sprechen, er 
kann ihn anreden, er kann zu ihm beten Die Ruckbiegung gehort notwendig zum Weg des 
Menschen Sie hat eine Urbedeutung, die mit der Bedeutung der Schöpfung zusammenhangt 
fcs gibt zwei Welttendenzen, die in dem Weltgeschehen, in der Dynamik des Weltgeschehens mit 
einander verbunden sind Ls gibt ganz real die Weitausbreitung und ganz real die Gottumkehr 
Die Umkehr ist nicht etwas, wozu nur der Mensch aufgerufen wird, sondern es ist etwas, was 
eingetan ist als ewiger Anruf in das ganze Geschehen der Welt Die Welt will immer wiederGott 
entlaufen in ein fur sich seiendes bs und sie mochte immer wieder Gott noch in dieses t · , Hin
einziehen und sich damit die Umkehr zu Gott verschliessen, und immer wieder lebt auch über 
ihr und in ihr, in sie eindringend und sie bewegend der Ruf zur Umkehr, jener Gottesruf Ge
nug' Halt ein' Kehre um'' (RaG, VIII. 9 10) 
«so Buber aan Smith 'reversal to connexion (nämlich der Welt mit Gott)' (MBA) 
481 Vergelijk ' und die Mischungen und fcntmischungen, die das Leben der Lebendigen 
kochen ' (M Buber, Vom I eben der Chassidim, in Werke III, 39) Wellicht zinspeelt dit op 
het zeventiende fragment van de pre-sokraticus bmpedokles 
4 8 2 'wird geboren' werd doorgestreept en weer hersteld 
«вэ Vergelijk So gewaltig deutlich wie nirgendwo anders, so in ihrer Nacktheit deutlich wie 
nirgendwo anders stehen einander diese zwei Welttendenzen gegenüber im Werden der Religion 
selbst Die Geschichte der Religion und der Religionen ist die Geschichte des ewigen Kampfes 
und Ausgleiches der Gegenemander-Bewegung und des Miteinanderverbundenscins beider Ten 
denzen Das Gott-bntlaufen hat seinen Platz in der Religion selbst, und die Umkehr, das Immer 
Wieder-Du-Sagen-Konnen hat seinen wahren Platz in der Religion selbst' (RaG, VIII, 10) 
4 8 4 Vergelijk 'Die Geschichte der Religionen, die Geschichte der Versetzung Gottes in die bs 
Welt (sehe ich) nicht als Willkur, sondern als schicksalmassige, nicht menschcnschicksalmas-
sige, als weltschicksalmassige, als geschichtliche, nicht einfach menschengeschichtliche, als kos-
mischgeschichtliche, als wahrhaft weltgeschichtliche Notwendigkeit' (RaG, VII, 8) 
4 8 5 'zum t s ' was in hs 'des Lswcrdens' 
4 8 6 Vergelijk Ь Nietzsche, Zarathustra, deel 2 'Over grote gebeurtenissen' 
4 8 7 'begibt is in hs 'begeben' 
Vergelijk 'Die Offenbarungen der Religionen sind in ihrem Grundwesen nichts anderes als die 
ewige, allgegenwärtige Offenbarung, die Offenbarung des Jetzt und Hier' (RaG, VIII, 10) 
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niets anders dan de eeuwige openbaring 4 9 0 Maar de openbaring giet 
zich natuurlijk niet door haar ontvanger als door een trechter in de we
reld, zij bekleedt hem met zichzelf, ZIJ grijpt zijn hele element in al zijn 
zo-zijn aan en versmelt daarmee Ook de mens die 'mond' is, is juist dit, 
geen spreekbuis,491 - geen werktuig, maar orgaan, een volgens eigen wet
ten klinkend orgaan, en klinken betekent anders klinken 

61 15 hr is echter een kwalitatief verschil tussen de tijden van de geschiede
nis 4 9 2 br is een rijp worden van de tijd, waarin het er onder gehouden, 
bedolven element van de mensengeest tot ondergrondse gereedheid 
komt, in zulk een aandringen en zulk een spanning, dat het slechts uit
ziet naar een aanraking van de aanrakende om los te breken De open
baring die dan verschijnt, grijpt het hele gereedgemaakte element in 
heel zijn hoedanigheid,493 ze smelt het om en drijft daarin 494 een ge
stalte, een nieuwe gestalte van God in de wereld 4 9 5 

61 16 Zo echter wordt op de weg van de geschiedenis, in de veranderingen 
van het menselijke element steeds nieuw gebied van de wereld en de 
geest in de gestalte verheven, tot goddelijke gestalte opgeroepen Steeds 
nieuwe sferen worden tot plaats van de theofame Met is niet eigen
machtigheid van de mens die hier werkt, het is ook met zuivere door
tocht van God,496 het is vermenging van het goddelijke en het mense
lijke De in de openbaring uitgezondene 4 9 7 neemt in zijn ogen een 
godsbeeld mee - hoe bovenzinnelijk het ook is, hij neemt het in het 

4 8 8 Volgde in hs 'im Anfang der Volker und der religionenhaften Ubervolker' (doorgestreept 
potlood) 

4 9 9 'in' wordt in 1958 'an' 
490 Vergelijk 'Aber die Offenbarungen, auf die sich die Religionen berufen und die ich viel
leicht die gewaltigen nennen darf im Gegensatz zu jenen stillen Offenbarungen, die sich jetzt 
und hier allerorten und allerzeit ereignen, die gewaltigen Offenbarungen, die zum Anfang gros
ser Gemeinschaften, zum Anfang von Volkern, von Religionen, von Weitzeiten werden, sind 
nichts anders als die ewige Offenbarung' (RaG, VIII, 1112) 
491 Vergelijk "Er also rede fur dich zum Volk,/ und so sei's / er werde dir zu einem Mund 
und du werdest ihm zu einem hlohim' Nabi eines Elohim sein heisst also sein 'Mund' sein Sein 
Mund, nicht sein Sprachrohr der Nabi tragt nicht eine fertige, schon vernehmlich gewesene Re
de weiter, er lautet vielmehr eine heimliche, im Menschensinn vorwortliche, im Gottessinn vor-
wortliche, eine lautlose aus, wie der Mund einer Person die heimliche, lautlose Rede ihrer Inner
lichkeit auslautet' (M Buber, Sinnbildliche und sakramentale Existenz, in Werke III, 831) 
4 9 2 Vergelijk 'Aber es gibt eine Geschichte, es gibt trotzdem eine qualitative Verschiedenheit 
der Geschichtszeiten Ich will das zu erklaren versuchen Es gibt die Offenbarung, die ewige 
Offenbarung, und es gibt die Freiheit des Menschen und der Mensch ist in die Freiheit gestellt' 
(RaG, VIII, 10) 
4 9 3 'seiner Beschaffenheit' is in hs 'seinem Sosein' 
494 'dann' was in hs 'daraus' (doorgestreept potlood) 
4 9 5 Volgde in hs een aparte alinea 'Die ewige Stimme wird am Menschen, an der Flache des 
lebenden Menschen, den sie berührt, an seinem Ohr zum 'Wort Gottes', aber sie wird (tot zover 
werd het doorgestreept met pen, het hs gaat verder) Das Wort Gottes wird erst im Menschen zu 
einem Wort von Gott' 
Vergelijk 'Es gibt eine qualitative Verschiedenheit der Geschichtszeiten, es gibt ein Reifwerden 
der Zeit, das heisst, es sammelt sich die Materie des Menschengeistes je und je so ungeheuer an, 
dass es nur noch des einen Anrufs bedarf, um umgeschmolzen zu werden in die Schöpfung, in 
das neue Wort Die gewaltige Offenbarung ergreift die ganze Materie des Menschengeistes, 
schmilzt sie um und schafft aus ihr eine neue Gestalt, eine neue Gestalt Gottes in der Welt' 
(RaG, VIII, 12) 
496 Voigt in hs'sondern' 
4 9 7 Volgde in hs 'Mensch' 

239 



oog fan zijn geest mee, in de in het geheel niet metaforische, heel wer

kelijke 4 9 β kracht van het oog 4 9 Э van zijn geest De geest antwoordt 
ook door een schouwen, door een beeldend schouwen Ook al schou 
wen wij, aardse sterfelingen, nooit God zonder wereld, slechts de we
reld in God, 5 0 0 schouwende vormen we eeuwig een beeld van Gods ge
stalte *>* 

6 1 1 7 Gestalte is vermenging ook van;(; en het Ze kan in geloof en kultus tot 
tegengesteldheid verstarren, maar uit de essentie van de betrekking die 
in haar voortleeft, wordt ze steeds weer tot tegenwoordigheid God is 
zijn gestalten nabij, zolang de mens ze niet aan hem ontrukt In het wa
re gebed verenigen en reinigen zich kultus en geloof tot de levende 5 0 2 

betrekking Dat het ware gebed in de religies leeft, is het getuigenis van 
hun ware leven, zolang het in hen leeft, leven zij 5 0 3 Ontaarding 5 0 4 van 
de religies betekent de ontaarding 5 0 5 van het gebed in hen de betrek
kingskracht wordt in hen steeds meer onder de tegenstelbaarheid be
dolven,5 0 6 het wordt in hen steeds moeilijker met het hele ongedeelde 
wezen jt] te zeggen, en de mens moet tenslotte 5 0 7 om het te kun
nen 5 o e uit de valse geborgenheid in het waagstuk van het oneindige, uit 
de slechts nog door de tempelkoepel niet ook door het firmament over
welfde gemeenschap in de laatste eenzaamheid 5 0 9 binnentrekken S 1 0 

4 9 6 'wirklichen' wordt in 1958 'realen' 
4 9 9 'Augenkraft'was in hs 'Sehkraft' 
5 0 0 'nur die Welt in Gott' werd doorgestreept met pen en weer hersteld 
5 0 1 Vergelijk 'Der Mensch schafft, ganz gewiss nicht Gott Aber er schafft immer wieder 
Gottes Gestalt' (RaG, VIII, 12) 
Vergelijk ook 'Dadurch (ni door het scheppen van Gods gestalte door de mens) wird in der 
Geschichte, im Weg der Geschichte immer neuer Bezirk der Welt und des Geistes in die Gestalt 
hinaufgehoben, zur göttlichen Gestalt berufen, zur gleichsam Verleiblichung Gottes berufen 
Immer neue Sphären werden in die Theophame einbezogen Das ist nicht Eigenmacht und 
Eigenmächtigkeit des Menschen, die hier wirkt, und es ist auch nicht reiner Durchgang Gottes 
durch die Menschen, sondern es ist Mischung, Vermischung von Gottlichem und Menschlichem, 
von Du und Es' (RaG, VIII, 12 13) 
502 'lebendigen' werd russen gevoegd met potlood 
503 Het lag in Bubers bedoeling in de tweede Band van zijn vijfdelige Werk te spreken over het 
gebed Vandaar dat hij in een brief aan Rosenzweig van 19 9 1922 zegt 'Der zweite Band wird 
am Schluss des ersten angezeigt' (Briefwechsel, II, 130) 
504 'Entartung' was in hs 'Erstarrung' (doorgestreept potlood) 
506 Hetzelfde als aantekening 504 
506 'die Beziehungskraft wird in ihnen immer mehr von der Gegenständlichkeit verschüttet' 

werd toegevoegd met potlood 
507 'endlich' werd russen gevoegd met potlood 
508 Volgde in hs 'will er sich das Objektivum der Einen Wirklichkeit nicht in die freie Einsam 

keit fluchten' 
509 vergelijk 'Nur aus dem Geheimnis der grossen Einsamkeit redet der Mensch das Abso

lute an' (M Buber, Worte an die Zeit I, о с 7) 
5 , 0 Vergelijk 'Hier (ni in de religie) ist Gott Gegenstand geworden, aber die Essenz lebt fort 
Gott kann immer wieder Gegenwart werden und wird es immer wieder in den Religionen, im 
wahren Gebet, in dem sich Kult und Glauben vereinigen und (r)einigen zur reinen Beziehung 
Dass das wahre Gebet in den Religionen lebt, ist eine Burgschaft ihres wahren Lebens Solange 
es in ihnen wahrhaft lebt, solange leben sie wahrhaft Wenn wir von der Erstarrung von Religio
nen sprechen, so meinen wir damit zuinnerst, dass das wahre Gebet in ihnen erstarrt, dass es in 
ihnen immer schwerer wird, wahrhaft Du zu sagen mit dem ganzen und ungeteilten Wesen, dass 
der Mensch, um Du sagen zu können, aus ihnen in die Freiheit der Beziehung zu fluchten be
ginnt (RaG, VIII, 13) 
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Het betekent een ten diepste miskennen van deze drift, wanneer men 
haar rekent tot het 'subjektivisme' het leven in het aangezicht 5 1 1 is 
leven in de ene werkelijkheid, het enige ware 'objektivum', en de uit 
trekkende 5 1 2 mens wil 5 , э zich in het waarlijk zijnde objektivum redden 
van het schijnbare, illusoire, voor het hem zijn waarheid ontwricht 
heeft 5 1 4 Subjektivisme is God tot zielsinhoud maken, objektivisme 
hem tot tegengesteldheid maken, het laatste een valse vastlegging, het 
eerste een valse bevrijding, beide een afbuiging van de weg ̂ 5 van de 
werkelijkheid, beide een poging om haar door een surrogaat te vervan
gen 

61 18 God is zijn gestalten nabij, wanneer de mens ze hem met ontrukt Wan
neer echter de uitbreidende beweging van de religie de omkerende er 
onder houdt en de gestalte aan God ontrukt, verbleekt 5 1 β het gelaat 
van de gestalte, haar lippen zijn dood, 5 ' 7 haar handen hangen slap om
laag, God kent ze niet meer, en het wereldhuis, dat om haar altaar ge
bouwd is, de in de geest gevatte 5 1 8 kosmos, valt uit elkaar Fn bij dat 
wat geschiedt, hoort dat de mens in de ontwrichting van zijn waarheid 
met meer ziet wat daar geschied is 

61 19 Ontbinding van het Woord is geschied 5 1 9 

61 20 Het Woord is in de openbaring wezend,5 2 0 in het leven van de gestalte 
werkend,5 2 ' in de heerschappij van de gestorven gestalte wordt het gel
dend 5 2 2 

61 21 Zo is de baan en de tegenbaan 5 2 3 van het eeuwige en eeuwig tegen
woordige 5 2 4 Woord in de geschiedenis 

61 22 De tijden waarin het wezende 5 2 5 Woord verschijnt, zijn die waarin zich 
de verbondenheid van tk en wereld vernieuwt, de tijden waarin het wer
kende 5 2 e Woord regeert,5 2 7 zijn die waarin de verstandhouding tussen 

5' 1 'im Angesicht' was in hs 'in der Beziehung' 
su 'ausziehende' was in hs 'fluchtende' 
S'S 'wil l 'was in hs 'sucht ' 
514 Volgde in hs 'Denn' 
5'5 'vom Weg' was in hs 'von dem ο δ ό ς ' 
516 'verlischt' is in hs 'erlischt' 
51' 'sind tot ' was in hs 'welken' 
5 " 'geistgefasste' wordt in 1958 'menschliche' 
5 1 9 'Zersetzung des Worts ist geschehen' was in hs 'Geschehen ist die Entwandlung (was Auf

losung) des Worts' 
520 'wesend' is in hs 'faktisch' 
52' 'wirkend'is in hs'real' 
522 'geltend' is in hs 'fikov' Buber aan Smith 'statt influence currence (oder validity), Gel

tung hier wie Gültigkeit einer Geldsorte' (MBA) 
5 2 3 'die Bahn und Widerbahn' was in hs 'der Weg und Widerweg des Worts in der G(eschichte)' 
Hier staat wellicht het begnp 'Tao' (=Ьаал, weg) op de achtergrond Vergelijk 'Das Wort 'Tao' 
bedeutet den Weg, die Bahn, da es aber auch den Sinn von 'Rede' hat (vergelijk het spreken van 
Buber over de baan en de tegenbaan van het Woord), ist es zuweilen mit 'Logos' wiedergegeben 
worden' (M Buber, Die Lehre vom Tao, in Minweise, 64) En iets daarboven zegt Buber 'Die 
Welt, sagt Tschuang-Tse, steht wider die Bahn, und die Bahn steht wider die Welt, die Bahn 
kann die Welt nicht anerkennen, und die Welt kann die Bahn nicht anerkennen' (ibid , 64) Zie 
ook ibid , 53 65 72 

524 'des ewigen und ewig gegenwartigen' is tussen gevoegd met potlood 
525 'wesende' is m hs 'faktische' 
526 'wirkende' is in hs 'reale' 
62' 'regiert' was in hs 'waltet' (doorgestreept potlood) 
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ik en wereld zich staande houdt; de tijden waarin het Woord geldend 
wordt, zijn die waarin zich de ontwerkclijking, de vervreemding tussen 
ik en wereld, het worden van het noodlot zich voltrekt - tot de grote 
huivering komt, en het de adem inhouden in het donker,528 en het ge
reedmakende zwijgen.529 

61.23 Maar de baan is geen kringloop. Ze is de weg.530 Het noodlot wordt in 

iedere nieuwe aeon meer neerdrukkend, de omkeer meer openbrekend. 
En de theofanie komt steeds nader, zij nadert steeds meer de sfeer tus
sen de wezens: nadert het rijk dat zich in ons midden, in het er-tussen 

bergt. De geschiedenis is een geheimnisvolle toenadering.53' ledere spi
raal van haar weg voert ons in dieper verderf en in grondiger 5 3 2 om
keer tegelijk.533 Het gebeuren 5 3 4 echter dat van de kant van de we
reld 5 3 5 omkeer heet, heet van de kant van God verlossing.536 

5 2 8 'Dunkel' was in hs 'Abgrund' (doorgestreept potlood). 
5 2 9 Vergelijk onze tijd heeft het 'Charakter des Schweigens, den Charakter des angehaltenen 
Atems' (RaG, 1, 4). 
Vergelijk ook 'Immer wieder kommen Zeiten der Befreiung, des Atemhaltens, des Schweigens 
zwischen Wort und Wort, zwischen Offenbarung, zwischen gewaltiger Offenbarung und gewal
tiger Offenbarung. Und immer wieder fuhrt die Offenbarung zur Gestalt' (RaG, Vili, 13-14). 
530 Vergelijk: 'Weg in Gestalt hinein, zugleich Weg in das Gefängnis . . . zugleich aber Weg 
in . . . Gestalt . . . Weg aus dem Gefängnis heraus in die nackte, freie Beziehung, in die Freiheit 
und Einsamkeit der Gestaltlosigkeit, das heisst, der Wortlosigkeit, des Schweigens, des Harrens, 
der Bereitschaft. Und durch all dies hindurch geht ein Weg, all dies ist nicht ein in sich wieder
kehrender Kreis . . . sondern durch all dies geht ein Weg, ein wahrhafter Weg irgendwohinein' 
(RaG, VII, 9). 
5Эі Vergelijk. 'Aber dies (zie vorige parallel) ist nicht ein Kreislauf . . . sondern durch diese 
Gestalten, durch die Gestaltungen Gottes in den Religionen, durch sie hindurch fuhrt der Weg. 
Das ist der wesenhafte Unterschied zwischen Religionen und Reich Gottes. Der Weg fuhrt 
durch die Religionen, notwendig dieser Weg durch diese Gestalten in etwas, was nicht mehr Ge
stalt ist. Gemeinschaft war bisher, insoweit wir's fassen können, immer durch Gestalt und in 
Gestalt möglich. Und dennoch können wir vielleicht sagen, durch die Gestalten fuhrt es irgend
wie nicht bloss in das, was wir nicht ahnen können, sondern auch in die Nächste, Uebernachste, 
hin zu einer Form der Gemeinschaft, wo die Menschen verbunden sind dutch die Reinheit ihrer 
Beziehung. Auch da waltet noch, wird noch irgend das Gcstalthafte walten, aber es wird immer 
reiner. Immer starker gebietet das Du dem Es. Wir dürfen wohl sagen, die Geschichte ist eine 
geheimnisvolle Annäherung. Wir Menschen kommen irgendwie durch all das hindurch naher. 
Diese Perspektive, die ich hier nur andeuten kann, ist das, wozu wir in diesen paar Schritten, die 
wir gemeinsam gemacht haben, gelangen konnten' (RaG, VIII, 14). 

Vergelijk ook: 'Die Theophanie zeugt die Geschichte' (M. Buber, Reden über das Judentum, 
o.e., XII). 
5 3 2 'grundhaftere' was in hs 'innerlichere'. 
5 3 3 Voigt in hs ', bis in die grundhafte und unerhörte, den Durchbruch in das Reich'. 
53', 'Das Ereignis' is in hs 'Das Namenlose'. Daarboven met potlood als alternatief 'Die Wende'. 
535 'Weltscite' was in hs 'Menschenseite'. 
536 Vergelijk een brief van Buber aan H. Bergmann van 4 2.1917: 'In der erlosenden Funktion, 
der erlosenden Tat messianischer Menschen bereitet sich die absolute Zukunft in der Gegen
wart, in aller Gegenwart. Ihre Vollendung ist unsrem Bewusstsein entruckt - wie Gott, ihr Voll
zug ist unserem Bewusstsein zuganglich - wie das Erlebnis Gottes im Menschen. Ich glaube an 
die Erfüllung am Ende des Tages, der nichts Vergängliches vorgreifen, aber alles Vergängliche 
vorarbeiten darf und soll . . . Aber eben daraus geht hervor, dass die Vollendung nichts Ge
schehenes, nichts an einem bestimmten Fleck der geschichtlichen Vergangenheit Lokalisierbares 
sein kann' (Briefwechsel I, 516) Volgen in hs acht lege pagina's. Op pagina 92 staat de inhoud-
'Inhalt 
Die zwei Grundworte 3 - Das Sprechen der Grundworte 3 - Das zwiefaltige Ich 3 - Es und Du 
(was: Das Sprechen d(er Grundworte)) 4 - Die Beziehung 4 - Erfahren 5 -Welt und Erfahrung 
5 - Die drei Stufen 5a - Die Kreatur (was: der Baum) 7 - Der Mensch 6 - Die Gestalt 9 - Nichts 
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Ontwerp van het werk, waarvan dit boek het begin is: lente B37 1916; eerste versie 
van dit boek: herfst 53B 1919; definitieve redaktie·539 lente S40 1922 *" 

und alles 11 - Der Wesensakt 11 - Unmittelbarkeit 12 - Die Grenze 12 - Gegenwart und Gegen
stand 12 - Die Ideen 13 - Das Wirken 14 - Liebe und Hass 15a - Gegenseitigkeit 15 - Das Eswer-
den 15 - Das Ursprüngliche (was: Der Primitive) 16 - Die Ablösung des Ich 20 - Geist und Wer
den 21 - Das'Urparadies'21 - Verbundenheit und Beziehung 21 - Das eingeborene Du (was: Das 
Beziehungsstreben des Kindes) 23 - Die Entstehung der geordneten Welt 25 - Eswelt und Du-
welt 27 - Die Privilegien der Eswelt 29 - / Die Zunahme der Eswelt 30 - Geist und Beziehung 
32 - Gefühle und Einrichtungen 36 - Geist und Gemeinleben 39 - Freiheit und Verhängnis 42 -
Der Freie und der Willkürliche 46 - (In den eigenen Mund 49 -) Person und Eigenwesen 50 -
Das Ichsagen 52 - Das dämonische Ich 54 - Der Selbstwiderspruch 56a - Die Wandbilder 56 - / 
(was: Die grosse Zwiefalt 58 - Das Gleichgewicht 58 -) Das ewige Du 60 - Der Name 60 - Wessen 
es bedarf 60a - Ausschliesslichkeit und Einschliesslichkeit 61 - Die Erfüllung des Du-Sinns 62 -
Die Abhangigkeitslehren 63 - Die Versenkungslehren 65 - Die religiose Antinomik 73 - Aktuali
tät und Latenz 74 - Die Beziehungen und die reine Beziehung 75 - Die geistige Mitte 77 - Die 
Pforten 78 - Das Gleichnis 78 - Die Einsamkeit 79 - Die Substitution 80 - Der Soziale, der Sitt
liche und der Religiose 81 - Offenbarung 83 - Das Eswerden Gottes 86'. 

Op pagina 100 staan de twee schema's van het 'werk' en dus ook van 'Ich und Du' die we be
spraken in de inleiding op pagina 110-111 en 115. 
537 'Frühling' was in hs 'Sommer' en daarna 'Frühjahr'. 
S 3 e 'Herbst' was in hs 'Sommer'. 
5 3 9 'Fassung' was in hs 'Niederschrift'. 
5 4 0 'Frühling' was in hs 'Frühjahr'. 
541 Dit postscriptum werd geschreven in oranje inkt en bevindt zich vóór in het handschrift 
van 'Ich und Du'. Daar staat boven dit postscriptum dat als volgt luidt 'Dieses Buch stellt (was· 
ist) der Anfang eines Wegs dar, den ich weiter zu geh η und weiter zu führen versuchen will. Der 
erste Entwurf des ganzen Itinerars stammt aus dem Mai 1916, diese Niederschrift des Anfangs 
habe ich erst im Mai 1922 beendet. Moge die Ahnung eines Auftrags, die mir in dieser Zeit, 
nicht immer aber immer wieder, beistand, bei mir bleiben'. In de uitgave van 1958 valt het post
scriptum weg. 
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UITLI'Ci VAN 'ICH UND DU' 

I Ontleding van 'Ich und Du' 
II Uitleg van deel 1 van 'Ich und Du' 
III Ontleding van de afzonderlijke onderdelen 
111.1 Uitleg van de paragrafen 1-2 
111.11 Ondeding 

Paragraaf 1 1 'Ich und Du' begint met een uitspraak over de wereld 'De wereld is 
de mens tweevoudig naar ¿ijn tweevoudige houding' (1 1) Het woord 'wereld' be
tekent hier aan het begin van 'Ich und Du' globaal de leefwereld van de mens, het 
geheel van zijnden dat hem omgeeft planten, dingen, dieren, mensen, kunstvoor
werpen, wat te denken en te handelen geeft, enz ' In paragraaf 9 zal dit geheel van 
zijnden worden ingedeeld in drie sferen de sfeer van de natuur, de sfeer van de me
demensen en de sfeer van het geestelijke (het denken, het handelen en de kunst) 
Het is de mens die door de wereld wordt omringd Evenals het woord 'wereld' heeft 
ook het woord 'mens' hier een globale betekenis de konkrete aanwezigheid van een 
tk in de wereld Nog niet wordt onderscheiden tussen het zijn van het ik, het wezen 
van het tk, tussen i/fc-spreken en ik bedoelen Ook de verschillende houdingen van 
het ik blijven impliciet 
Van de wereld wordt nu gezegd dat zij in relatie met de mens tweevoudig is Ook 
het woord 'tweevoudig' dat in 'Ich und Du' een alle werkelijkheid doortrekkende 
kwalifikatie zal blijken te zijn,2 blijft op dit moment nog vaag Niet aangegeven 
wordt bijvoorbeeld of die tweevoudigheid een voorgegeven onderscheid is of een 
onderscheid dat achteraf wordt gekonstateerd, of het een uiteengaan van twee is 
of juist een dialektische verwevenheid, m welke mate er sprake is van een tegenstel
ling tussen twee, enz Heel 'Ich und Du' zal nodig zijn om de konkrete gestalten van 
de tweevoudigheid te artikuleren en te funderen Op dit moment kunnen we heel 
algemeen zeggen dat de wereld zich tegenover de mens op twee wijzen ontvouwt 
De ene ontvouwmgswijze zal Buber de JIJ wereld noemen, de andere ontvouwings-
wijze noemt hij de ¿et-wereld Bij /y-wereld denkt Buber konkreet aan de werkelijk
heid zoals die hem in de jaren 1912 1919 levend tegemoet gekomen was in het on
middellijke kontakt met zijn vrouw Paula Winkler, zijn kinderen, zijn vriend 
Landauer, in de omgang met artiesten en mensen die met hem meedachten over de 
vernieuwing van de maatschappij, in de konfrontatie met de grote gestalten van het 
chassidisme en in zijn verkeer met de natuur BIJ Aet-wereld denkt hij aan het verval 
van de organische vormen van direkt menselijk samenleven, de vervreemding van het 
denken in het rationalisme, de ontluistering van de natuur door de techniek en het 
voortschrijdende nihilisme э Wat deze twee ontvouwingswij¿en van de wereld bin
nen 'Ich und Du' inhouden, wordt verder uitgewerkt in de paragrafen 6-13 
Welke van deze twee zijnswijzen de wereld ontvouwt hangt met af van de wereld 
zelf, maar van de houding van de mens De houding is een wezenlijk aspekt van het 
menszijn De houding is de gerichtheid van de mens op al zijn niveaus Op het ni
veau van het mens-zï/w is de houding het betrekkingsstreven, het verlangen naar het 
yi;, dat de mens ís Op het niveau van het aanweztg-z\]T\ is de houding kiezen met 
het hele wezen Op het niveau van de tastbare werkelijkheid is de houding verwer-

1 'Here in paragraph 1 Buber uses it in the sense of the real totality of beings'(R Wood, Martin 
Buber's Ontology, Evanston, 1969, 34, zie M Theunissen, Bubers negative Theologie des Zwi 
sehen, m Philosophisches Jahrbuch, 71 (1964) 323) 
2 Zie het systeem 
3 Zie voor een uitvoerige beschrijving van beide werelden de inleiding 
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keiijken Met is nu de houding die bepaalt op welke wijze de wereld zich geeft aan 
de mens De mens kan een houding aannemen waardoor de /¡/-wereld zich aktuali-
seert en hij kan een houding aannemen waardoor de ¿ez-wereld zich verwerkelijkt 
ben uitwerking van de/e tweevoudige houding vindt plaats m de paragrafen 4-5 

Paragraaf 1 2 Werd zojuist de feitelijke ontvouwing van de wereld afhankelijk ge
steld van de houding die de mens tegenover de wereld aanneemt - een /ï/-houding of 
een At'i-houding - nu wordt de/e houding precies in zijn tweevoudigheid afhankelijk 
gesteld van 'het tweevoud van de grondwoorden die hij (de mens) kan spreken' 
(1 2) 7oals uit het vervolg blijken /al, zijn grondwoorden verhoudingsgehelen die 
opgebouwd zijn uit vier elementen de wereld, het ik, de houding en de nexus tus
sen mens en wereld Fr zijn nu twee van zulke verhoudingsgchelen het grondwoord 
tk )t) en het grondwoord ik-bet Meel deel 1 /al nodig /ijn om de/e beide grond
woorden in hun tijdloze tegenstelling (paragraaf 3-22) én in hun historische verwe
venheid (paragraaf 23-28) te beschrijven 
Voor de houding betekent dit alles dat de/e tweevoudig is, omdat er slechts twee 
van zulke verhoudingsgehelen mogelijk zijn liet is de houding die één van beide ver 
houdingsgehelen aktualisercn kan het is de houding die 'het grondwoord spreken 
kan' (12) Binnen het tweevoudige verhoudingsgeheel bepaalt de houding welke 
van de twee werelden zich ontvouwt 

Paragraaf 1 3 berst wordt nu kort gesteld wat een grondwoord is, eerst negatief 
dan positief 
Negatief grondwoorden zijn geen woorden als 'substantie', 'zijn', 'het goede', enz 
Met zijn geen woorden die apart en op zichzelf staan 
Positief grondwoorden zijn verbindingen van twee woorden zoals 'mens-en we
reld', 'zijn-en-worden', enz 

Paragraaf 1 4-5 Vervolgens wordt ge/egd welke de twee grondwoorden /ijn 
liet ene grondwoord wordt gevormd door de verbinding van de twee woorden 'ik' 
en 'JIJ' die samen het grondwoord ik JIJ vormen 
Het andere grondwoord wordt gevormd door de woorden 'ik' en 'het' die samen het 
grondwoord ik het vormen Buber voegt hier aan toe dat het woordje 'het' in deze 
kombinatie niet moet worden verstaan als het on/ijdig persoonlijk voornaamwoord 
tegenover het mannelijke 'hij' en het vrouwelijke 'zij' Het woordje 'het' staat hier 
symbolisch voor 'hij', 'zij' en 'het' en typeert de objektieve werkelijkheid van de 
derde persoon tegenover de vokatieve werkelijkheid van de tweede persoon 

Paragraaf 1 6-7 Gesteld werd dat de tweevoudigheid van de wereld en de twecvou-
digheid van de houding opgenomen zijn in een omvattender tweevoudig systeem 
het tweevoudige grondwoord ik pj en jk bet (1 1-2) Omdat ook het ¡k - /oals blij
ken zal via zijn houding (3 3) - onverbrekelijk één is met een van beide verhoudings 
gehelen, deelt het ik ook onmiddellijk in de tweevoudigheid van dit verhoudingsge
heel Daardoor heeft het ofwel de gestalte van het ik van het grondwoord !¿ JIJ of 
wel de gestalte van het ik van het grondwoord ik het De participatie van het ik in 
het tweevoudig grondwoord is het fundament van Bubers konklusie zo is dus ook 
het ik van de mens tweevoudig 

Paragraaf 2 1 Nadat in de eerste paragraaf het tweevoudige grondwoord is aange
wezen als verklaring voor de tweevoudigheid van de wereld, de houding en het ik, 
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tast paragraaf 2 de verschillende elementen af die, ieder op eigen wijze, het geheel 
van het grondwoord vormen 
In paragraaf 1 3 was reeds gezegd dat een grondwoord niet uit één woord bestaat, 
maar uit twee woorden is opgebouwd Hiermee was impliciet reeds een belangrijk 
element in het grondwoord aangeduid nl de relatie tussen deze twee Waar er twee 
zijn die een geheel vormen is er sprake van relatie. Dit element van relatie is het 
eerste element dat Buber expliciet in het grondwoord aanwijst 'Grondwoorden be
tekenen geen dingen (m de zin van afgeronde, slechts op zichzelf betrokken zijn-
den) maar verhoudingen' (2 1) 
Het grondwoord is het op-elkaar-betrokken-zijn van twee een verhoudings geheel 
Dit element van de relatie-zèlf, het tussen ik en-jij en het tussen-ik en het, noemt 
Buber ook het tussen (zie 19 2 , 6 1 23) Wat dit element van het tussen - in 7ijn 
tweevoudigheid - inhoudt wordt uitgewerkt in de paragrafen 14-22 

Paragraaf 2 2 Een tweede element binnen het verhoudingsgeheel is de wereld -
waarmee 'Ich und Du' begon Gesteld wordt dat deze wereld tot in zijn bestaan 
zelf is opgenomen in het verhoudingsgeheel Grondwoorden zijn geen vrijblijvende 
registraties van een werkelijkheid die reeds op zichzelf buiten enig verhoudingsge
heel om zou bestaan, maar zij zijn konstitutief voor het bestaan en de gestalte van 
de wereld * 

Paragraaf 2 3 Reeds tweemaal kwamen we de uitdrukking tegen 'het grondwoord 
spreken' (1 2 en 2 2) Daarmee werd bedoeld het aktuahseren van het verhoudings
geheel Uit paragraaf 1 2 bleek dat het de mens is die het grondwoord spreekt Nu 
wordt daar aan toegevoegd dat de mens het grondwoord met het wezen spreekt 
Het 'we/en' betekent twee dingen 
Het is de aanwezigheid van het ik, de inhoud van zijn bestaan het wezen waarin 
het ik bestaat Maar het is ook de houding van de mens op het niveau van zijn be 
staan zelf, op het niveau van zijn aanwezigheid het wezen waarmee het ik kiest De 
uitspraak 'Grondwoorden worden met het wezen gesproken' (2 3) artikuleert dan 
ook twee aspekten van éen gebeuren Van de ene kant raken de grondwoorden de 
mens in zijn bestaan zelf als onmiddellijke gestalte van het ik (vergelijk wat in para
graaf 2 2 van de wereld werd gezegd) Van de andere kant is het door ditzelfde we
zen - maar nu verstaan als de houding van de mens op zijn wezenlijke niveau - dat 
de grondwoorden worden gcaktualiseerd In het eerste geval is het wezen passief, 
in het tweede geval is het wezen aktief liet eerste aspekt wordt uitgewerkt in para
graaf 2 4-5, het tweede in paragraaf 2 6-7 

Paragraaf 2 4-5 Dat een bepaalde aktualisatie van het verhoudingsgeheel noodza
kelijk een bepaalde aktualisatie van de mens tot in zijn bestaan zelf, tot in zijn ik 
impliceert, verwoordt Buber aldus wanneer 'JIJ' gesproken wordt, is het ik van het 
woordenpaar tk-jij meegesproken 
Wanneer 'het' gesproken wordt, is het Í¿ van het woordenpaar ik het meegespro-

4 Vergelijk 'In Grundwort is iets te horen van gründen, begründen, funderen het woord 
gründet, consmutert de verhouding' (M A Beek/J Sperna Weiland, Martin Buber, Baarn, 1964, 
70) Hetzelfde wordt ook onderkend door A de Jong ' Grundworte Het zijn grundende 
Worte zij beschrijven geen bestaande realiteit maar stichten een realiteit' (A de Jong, Is het 
gij in Bubers 'Ich und Du' met essentieel', in Nederlands Theologisch Tijdschrift, 25 (1971) 
54) 
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ken' (2 4-5) 5 Het ik wordt m het spreken van het g rondwoord we¿en lijk meege-

sproken 

Hiermee heeft een derde element binnen het verhoudingsgehcel zijn plaats gekre
gen het ik dat noodzakelijk mee-geaktualisecrd word t ín de aktualisatie van het 
verhoudingsgeheel 

Paragraaf 2 6-7 In paragraaf 2 3 zagen we dat het wezen van de mens - in de zin 

van de menselijke houding op zijn wezen lijke niveau - een van de beide grond 

woorden aktuahseer t Hieraan moet echter ters tond worden toegevoegd dat het 

wezen dat het g rondwoord ik ¡ij aktuahseert , grondig verschilt van het wezen dat 

het g rondwoord ik-bet aktuahseert 

De aktualisatie van het g rondwoord ik JIJ impliceert nl noodzakelijk de inzet van 

het hele wezen bij de verschijning van het Jij zet de mens heel zijn bestaan op het 

spel en laat zichzelf geheel opnieuw worden aan het verschijnende ¡ij (zie vooral 

paragraaf 14) 

Bij de aktualisatie van het g rondwoord ik het daarentegen is de inzet met het hele 

wezen positie/ uitgesloten iets als een het benaderen be tekent zichzelf vastleggen 

op bepaalde ervaringen die men in het verleden heeft opgedaan en deze ervaringen 

opleggen aan de werkelijkheid Deze zelf-beperking is de aktualisatie van het grond 

woord ik het 

Aldus verschijnt een nieuw element binnen het verhoudingsgeheel de tweevoudige 

houding van de mens op zijn wezenlijke mxeau 

111.12 Samenhang 

In de paragrafen 1-2 vallen drie dingen op 

1 Lr is voor tdurend sprake van e t n tweevoudigheid 

- De wereld is de mens tweevoudig naar zijn tweevoudige houding ( 1 1 ) 

- De houding van de mens is tweevoudig naar het tweevoud van de grondwoorden 

die h ij spreken kan ( 1 2 ) 

- l ie t ene g rondwoord is het woordpaar ik ¡ij Het andere g rondwoord is het 

woordpaar ik het (1 4-5) 

- Dus is ook het ik van de mens tweevoudig ( 1 6 ) 

- I let ik van het g rondwoord ik-jij is een ander dan dat van het grondwoord ik-het 

( 1 7 ) 

- In paragraaf 2 4-5 wordt de participatie van de beide ikken in de beide grond 

woorden geformuleerd in kontrast met elkaar 

- In paragraaf 2 6-7 worden de beide houdingen diametraal tegenover elkaar ge

steld het g rondwoord i& ¡η wordt slechts met het hele wezen gesproken, terwijl het 

5 Rosenzweig levert hier kritiek op Volgens hem wordt 1 met dit bs geen Ich meegesproken, 
maar meegedacht, 2 het grondwoord Ich bs is geen grond woord, maar een grondgedachte, 
'ach nein ein Spitzengedanke, eine Gedankenspitze, eine philosophische Pointe (Briefwechsel 
II, 125) Rosenzweig heeft hier ongetwijfeld gelijk, als hij wijst op een taalprobleem bij Buber 
voorzover deze nl , althans in eerste instantie, hetzelfde woord 'Ich' gebruikt voor twee wezen
lijk verschillende ikken, en hetzelfde woord 'Grundwort' voor wezenlijk verschillende struktu 
ren Ongelijk heeft Rosenzweig o ι echter, als het gaat om de werkelijkheid die Bubcr bedoelt, 
en dan niet gelezen enkel vanuit de eerste drukproeven die Rosenzweig toen (de brief is onge 
dateerd, maar is vermoedelijk geschreven voor 14 9 1922) had Voor Buber is immers het tk 
van het grondwoord ik bet het ik dat slechts zichzelf spiegelt en dus op geen enkele wijze 
spreekt, in betrekking staat fcn inderdaad is het grondwoord Ich bs geen verhoudingsgeheel, 
maar eerder een niet verhoudingsgeheel 
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grondwoord ik-het nooit met het hele wezen wordt gesproken 
2. Er wordt veelvuldig gesproken over het grondwoord 

— Grondwoorden kan de mens spreken (1 2) 
— De grondwoorden zijn niet alleenstaande woorden, maar woordparen (1 3) 
— l iet ene grondwoord is het woordpaar ik-jtj (1 4) . 
— Het andere grondwoord is het woordpaar tk-bet (1.5) 
— Het grondwoord ik-het verandert niet als;j/ of ZÍJ voor het worden ingevuld (1 5) 

— Het tk van het grondwoord ik-jtj verschilt van het tk van het grondwoord ik-het 

(1.7) . 
— Grondwoorden betekenen niet dingen, maar verhoudingen (2.1) 
— Grondwoorden zeggen niet iets uit wat los van hen zou bestaan (2 2) 
— Grondwoorden worden met het wezen gesproken (2.3) 
— Het grondwoord ik jt} kan slechts met het hele wezen worden gesproken (2 6) . 
— Het grondwoord ik-het kan nooit met het hele wezen worden gesproken (2 7). 
3. br worden verschillende elementen genoemd die opgenomen blijken te zijn bin
nen het verhoudingsgeheel dat het grondwoord is 
— De wereld is de mens tweevoudig naar zijn tweevoudige houding ( 1 1 ) . 
— De houding van de mens is tweevoudig naar dat tweevoud van de grondwoorden 
( 1 2 ) . 
— Dus is ook het ik van de mens tweevoudig Want het ik van het grondwoord ik-jij 
is een ander dan dat van het grondwoord ik het (1 7). 
— Grondwoorden betekenen niet dingen, maar verhoudingen (2 1). 
— Grondwoorden zeggen niet iets uit wat buiten hen bestaan zou, maar vestigen een 
bestendigheid (2.2) . 
— Grondwoorden worden met het wezen gesproken 

— Wanneer μ] gesproken wordt, is het ik van het grondwoord г£ ¡η meegesproken 

(2 4) 

— Wanneer het gesproken wordt, is het ik van het grondwoord ik-het meegesproken 

(2 5) 

— Het grondwoord ik-ji/ kan slechts met het hele wezen gesproken worden Het 

grondwoord ik het kan nooit met het hele wezen gesproken worden (2 6-7) 

De idee die deze elementen tot een samenhang verbindt laat zich logisch aldus ont

wikkelen 

1 De wereld, de houding, het ik en de nexus tussen mens en wereld zijn de vier ele

menten die samen een onverbrekelijk verhoudingsgeheel vormen 6 

2 Lr zijn twee van zulke verhoudingsgehelen het grondwoord ik JIJ en het grond

woord ik het 

3 Welnu, omdat alle elementen onverbrekelijk verbonden zijn met het verhoudings

geheel én omdat er twee van zulke verhoudingsgehelen zijn, daarom zijn er een 

6 Ten onrechte versmalt В Lang 'Ich und Du' tot een verhandeling over de houding, over 'die 
zwei grundsatzlich verschiedenen Arten des ln-der Welt-Seins' (B Lang, Martin Buber und das 
dialogische Leben, Bern, 1963, 46) Dat is slechts één van de aspekten van het grondwoord Zo 
kan men van het grondwoord ook niet zonder meer zeggen 'Die Phänomenologie nennt diesen 
Sachverhalt die Intentionalitat' (ibid , 46) Het grondwoord is een verhoudingsgefree/ waarbin
nen de verhouding én de houding elementen zijn En zo is het ook niet de houding die door het 
ik wordt mogelijk gemaakt - 'Was ermöglicht denn dem Menschen diese zwiefaltige Haltung? 
Buber antwortet die Tatsache, dass das Ich des Menschen selber zwiefaltig ist' (ibid., 47) -
maar zoals reeds in de eerste paragraaf werd gezegd vindt de houding een verklaring voor zijn 
tweevoudigheid in het tweevoudige grondwoord, evenals het ik (zie paragraaf 1 2 en 1 6-7) 
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tweevoudige houding, een tweevoudige wereld, een tweevoudig ik en een tweevou
dige nexus 
Buber ontwikkelt de¿e idee echter in een andere volgorde 
berst laat hij in paragraaf 1 zien hoe het tweevoudige grondwoord de verklarings
grond is voor de tweevoudige houding, de tweevoudige wereld en het tweevoudige 
ik1 

1 Het gaat er om de tweevoudighetd van de wereld te verklaren 
2 ben verklaring voor de tweevoudigheid van de wereld is gelegen in de tweevoudig 
beid van de houding 
3 De tweevoudigheid van de houding berust in de tweevoudigheid van het grond 
woord 
4 Dezelfde tweevoudigheid van het grondwoord verklaart ook de tweevoudigheid 
van het ik 
Aldus voert Buber op een manier die doet denken aan het begin van het Johannes-
evangelie de lezer trapsgewijze binnen in het tweevoudige grondwoord 
Vervolgens laat hij in paragraaf 2 zien hoe de afzonderlijke elementen (de wereld, 
de houding, het ik en de nexus tussen mens en wereld) onverbrekelijk samenhangen 
binnen een rclatiegeheel 
1 Het verhoudingsgeheel is een verhoudmgs geheel 
2 Het verhoudingsgeheel is konstitutief voor de wereld 
3 Het verhoudingsgeheel wordt geaktualiseerd door de houding 
4 Het ik wordt in de aktualisatie van het verhoudingsgeheel meegeaktualiseerd 

Beide paragrafen samen laten zien dat er een tweevoudige wereld, een tweevoudige 
houding, een tweevoudig ik en een tweevoudige verhouding zijn, omdat deze ele
menten onverbrekelijk verbonden /ijn in een tweevoudig verhoudingsgeheel 

111.2 Uitleg van de paragrafen 3-22 
111.21 Ontleding van de paragrafen 3-22 
111.211 Uitleg van paragraaf 3 
111.211.1 Ontleding 

Paragraaf 3 1 In aansluiting op paragraaf 2 3-4 wordt opnieuw de noodzakelijke 
verbondenheid van het ik met het grondwoord verwoord, eerst negatief daarna posi 
tief 
Negatief tegenover het 'Ich an sich' van het Duits idealisme stelt Buber 'hs gibt 
kein Ich an sich' (3 1), want het is onmogelijk /ich een ik te denken buiten enig 
verhoudingsgeheel 
Positief het ik moet noodzakelijk gedacht worden binnen een verhoudingsgeheel 
Omdat er slechts twee verhoudingsgehelen zijn, zijn er ook slechts twee ikken 'het 
ik van het grondwoord ik ¡η en het ik van het grondwoord ik hel' (3 1) 

Paragraaf 3 2 Vervolgens wordt aangeknoopt bij het tweevoudige ik zoals dat in 
paragraaf 1 7 was gesteld 'Het ik van het grondwoord ik ¡i] is een ander dan dat van 
het grondwoord ik het' (1 7) Hieraan worden nu twee dingen toegevoegd 
Ten eerste welke van de twee ik ken m Jene wordt geaktualiseerd hangt af van de 

7 Ten onrechte vat R Wood paragraaf 1 samen onder de noemer 'World' (R Wood, Martin 
Buber's Ontology, Fvanston, 1969, 34 36) en vervolgens de paragrafen 1-3 onder de noemer 
'Word' (Ibid , 36-38) en 'hormation of the Γ (Ibid , 3840) 
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bedoeling van de mens wanneer hij 'ik' zegt of 'jij' of 'het'. Op de achtergrond staat 
hier een driedeling binnen de houding van de mens De houding van de mens op het 
zijnsmveau is het betrekkingsstreven, het verlangen naar het JIJ dat de mens ís De 
houding op het Daseinsniveau van de mens is de wezenskeuze - we zagen dit reeds 
bij de uitleg van paragraaf 2 3 - . En de houding op het daadniveau is de verwerkelij
king de keuze wordt geaktualiseerd in konkrete daden Welnu, de uitspraak welke 
van de twee ikken geaktualiseerd wordt hangt af van de bedoeling van de mens wan
neer hij 'ik', 'JIJ' of 'het' zegt, moet aldus verstaan worden welke van de twee ikken 
— op het zijnsmveau - wordt geaktualiseerd - d w.z. 'da ist' - hangt af van de houding 
op het niveau van de keuze en met van de houding op het niveau van het doen, 
want het ware gehalte van het doen wordt bepaald door de keuze 
Ten tweede de houding op het niveau van de keuze aktuahseert altijd slechts één 
van de beide ikken 'Wanneer de mens ik spreekt, bedoelt hij een van beide . het ik 
van het ene of dat van het andere grondwoord' (3 2). 

Paragraaf 3.3 Was in paragraaf 3.1 gesteld dat het ik noodzakelijk verbonden is 
met het verhoudingsgeheel, nu wordt geëxpliciteerd hoe het ik met het grondwoord 
is verbonden. De verbindingsschakel die het ik en het grondwoord met elkaar ver
bindt is het spreken. Want van de ene kant geeft het spreken via de wezenlijke be
doeling uitdrukking aan het zijn van het tk (zie 3 2) Van de andere kant wordt 
door het spreken van de mens het verhoudingsgeheel geaktualiseerd (zie 1.2, 2.3, 
2 6-7) 
Op deze wijze is het zijn van het ik met de aktuahteit van het grondwoord verbon
den. 

Paragraaf 3.4 Tenslotte stelt Buber dat het zijn van het ik - dat zich via de bedoe
ling van het spreken verenigt met het spreken van het grondwoord - zich nu via dit 
spreken van het grondwoord verenigt met het Woord. Het 'Woord' is binnen 'Ich 
und Du' het verhoudingsgeheel dat God en het al omvat. Met het al is dan bedoeld 
het geheel van mens en wereld Zoals de beide grondwoorden verhoudingsgehelen 
zijn die mens en wereld omvatten, zo is het Woord het verhoudingsgeheel dat God 
en de beide grondwoorden omvat. Welnu, met dit alomvattende verhoudingsgeheel 
God-al verenigt zich het ik tot in zijn zi]n door het spreken van het grondwoord 

111.211.2 Samenhang 

Door paragraaf 3 lopen 4 draden 
1. De verhouding tussen het ik en het grondwoord wordt verwoord 
— Er is geen ik op zich, maar alleen het ik van het grondwoord ik-)i] en het ik van 
het grondwoord tk-bet (3 1) 
— Wanneer de mens JIJ of het spreekt is het tk van het ene of dat van het andere 
grondwoord aanwezig (3 2). 
— ¡k zijn en i& spreken zijn één. Ik spreken en een van de grondwoorden spreken 
zijn één (3 3). 
In vergelijking met de vorige paragraaf valt het op dat hier niet alleen beschreven 
wordt dat het ik verbonden is met het grondwoord (zoals in paragraaf 2 4-5) maar 
ook hóe het zi/n van het ik komt aanwezig (3 2) in de bedoeling (de keuze), de be
doeling is bepalend voor het spreken, het spreken is het spreken van het grond
woord 
2 De tweevoudigheid van het ik komt ter sprake 
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— Het ik van het g rondwoord ik-]i] en het ik van het g rondwoord ik het (3 1) 

— Wanneer de mens ik spreekt , bedoelt hij éen van beide (3 2) 

- Wanneer de mens ƒ г/ of het spreekt, is het ik van het ene of d a t van het andere 

g r o n d w o o r d aanwezig (3 2) 

Werd in paragraaf 1 6-7 gesteld dat het ik tweevoudig is omdat het deelt in de twee

voudigheid van het g rondwoord, nu wordt gezegd waar en hoe elk van de twee tk-

ken w o r d t geaktualiseerd het is de houding op het niveau van de keuze (de bedoe

ling) die het zijn van het ik a.2.T\wezig doet /ijn als ik van het g rondwoord ik-ji) of als 

ik van het g rondwoord ik-het 

3 We treffen het i£ aan op verschillende niveaus het zijn van het ik, het spreken 

van het ik, het bedoelen van het ik, het aanwe/ ig zijn van het ik 

— Wanneer de mens ik spreekt, bedoelt hij één van beide (3 2) 

— Het ik dat hij bedoelt, dat ÍS aanwezig, wanneer hij ik spreekt (3 2) 

— Ook wanneer hij JIJ of het spreekt, is het ik van het ene of dat van het andere 

grondwoord aanwezig (3 2) 

— Ik zijn en ik spreken zijn éen, ik spreken en een van de grondwoorden spreken 

/ijn één (3 3) 

Deze niveaus van het ik hangen onderling samen Met eerste is het onbepaalbare 

zijnsvermogen van het ik het ' ik-/ijn' (3 3) Dit ¡njn van het ik veraanwezigt zich op 

t w t e wijzen als ik van het grondwoord ik JIJ of als ik van het grondwoord ik-het 

Dit is het 'aanwezig zijn' van het ik (3 2) Welke van de / e twee aanwezig kwam 

hing af van de houding op het niveau van de keuze. Dit is het 'ik dat de mens be

doel t ' (3 2) De bedoeling tenslot te verwerkelijkt zich in het spreken het 'ik spre

ken' (3 2 ( 2 x ) , 3 3 ( 2 x ) ) e 

4 Tens lo t te wordt er gewc/en op het a lomvat tende verhoudingsgeheel van het 

Woord waarin het ik ' b innent reedt ' en 's taat ' doorda t het één is met het spreken 

van het g rondwoord Het blijft bij een aanduiding In deel 3 wordt de samenhang 

van het Woord met de beide grondwoorden en de plaats daarin van het ik expliciet 

ontwikkeld 9 

De grondgedachte die deze vier draden verbindt, is de gelede s t ruk tuur van het ik 
ik-/\)T\, ik aanwezigheid, г/г-bedoelen en i/r-spreken 

1 Via deze gelede s t ruktuur van het ik is h t t ik verbonden m e t het g rondwoord 
het zijn van het ik veraanwezigt zich in het bedoelde spreken en het bedoelde spre
ken is één met het g rondwoord (3 1 en 3 3) , 0 

2 Via de/e l fde s t ruktuur wordt de tweevoudigheid van het ik geaktualiseerd de be
doeling van het spreken veraanwezigt het zijn van het ik to t het г£ van het grond
woord ik ¡ij of het ik van het grondwoord ik-het (3 2) 

3 Via de s t rukturele participatie aan het g rondwoord part icipeert het ik aan het al-

8 Deze hele boog van Meinung naar Tat beschrijft Buber in 1914 als Kinesis in een brief aan 
Fredenk van heden 'dass das, was er meint und will, nicht in seinen Gedanken stecken bleibt, 
sondern breignis wird Diese Gewalt nenne ich (nach dem Aristotelischen Ausdruck, der den 
Übergang von dem Potentiellen zum Aktuellen bezeichnet) die Kinesis In ihr bewahrt, in ihr 
offenbart sich das Absolute Jeder kann nur in seiner eigenen Kinesis, in seinem eigenen Ver 
wirklichen den Gott erleben' (Briefwechsel I, 378) 
9 / ie de uitleg van deel 3 
io Vergelijk 'Was ich meine, ist, dass, wenn der Mensch sich zur 'Welt oder überhaupt zum 
Anderen stellt, wenn er eine 'Haltung' einnimmt, wenn er 'ein Grundwort spricht', es entweder 
das eine oder das andere ist - und dass er dann entweder das eine oder das andere Ich aktuali 
siert' (M Buber, Antwort, in Martin Buber, hrsg Schlipp/Friedman, Stuttgart, 1963, 591) 
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omvattende verhoudingsgeheel dat het Woord is (3 4) 

Samenvattend het gaat in paragraaf 3 om de strukturele positie van het tk in zijn 
tweevoudigheid binnen het grondwoord en het Woord " 

111.212 Uitleg van paragraaf 4-5 
111.212.1 Ontleding 

Paragraaf 4 1 Paragraaf 4 begint met een uitspraak over 'het leven van het mense
lijk wezen' (4 1) Dit leven van het menselijk wezeti duidt, in aansluiting op para
graaf 3, de twee diepste niveaus van het ik aan het menselijk wezen is het bestaans-
niveau waarin zich het zijnsmveau van het tk - het leven van het menselijk wezen -
veraanwezigt 
Van dit leven van het menselijk wezen wordt nu gezegd dat het met enkel bestaat 
'temidden van overgankelijke werkwoorden' 'Overgankelijke werkwoorden' zijn 
werkwoorden met een lijdend voorwerp Met deze uitdrukking 'overgankelijke 
werkwoorden' worden twee dingen bedoeld het gaat om werkwoorden en om over
gankelijke werkwoorden 
Met 'werkwoorden' wordt de houding aangeduid op het niveau van het doen Met 
'overgankelijke werkwoorden' zijn die daden bedoeld die een objekt bij zich heb
ben of, zoals in de parallelle zin van deze alinea gezegd wordt, 'aktiviteiten die een 
iets zich tegen gesteld hebben' (4 1), aktiviteiten dus die een objekt gesteld hebben 
(afgegrensd, samengesteld, vastgesteld, ingekaderd, enz ) en op die manier dit ob
jekt naar zichzelf toe hebben gehaald in een heb-verhouding (zich tegengesteld héb
ben ob-jekt) 
Van deze objektiverende houding wordt nu in aansluiting op paragraaf 2 6 - 'Het 
grondwoord ik het kan nooit met het hele wezen gesproken worden' (2 6) - gezegd 
dat het leven van het menselijke wezen niet alleen bestaat in zulk een objektiveren-
de houding De reden hiervoor is intrinsiek de objektiverende houding is namelijk 
altijd een benadering van de werkelijkheid vanuit ervaringen die tn het verleden zijn 
opgedaan (zie 17 2, 28 2) Welnu, dit betekent dat de het-\\ouàmg een zichzelf tot 
het verleden inperkende benaderingswijze is Dit kan nooit heel de mens zijn 

Paragraaf 4 2 Buber artikuleert nu in zes zinnen de objektiverende houding 'Ik 
neem iets waar Ik word iets gewaar Ik stel iets voor Ik wil iets Ik voel iets Ik 
denk iets' (4 2) Zesmaal horen we 'ik', zesmaal 'iets' en daartussen zes verschillende 
overgankelijke werkwoorden Hiermee bereikt Buber drie dingen 
1 Door het zesmaal herhaalde 'ik' komt op impliciete wijze naar voren dat het bij 
de objektiverende houding om een zichzelf ponerend ik gaat, want het ik van de ob-
jektiverende houding is een ik dat 'van zichzelf bezit heeft genomen' (28 2) en 'ik-
kig geworden' (28 2) zich van de wereld meester maakt 
2 Het zesmaal herhaalde 'iets' laat de tegenpool van deze 'ikkig geworden mens' 
(28 2) zien Zoals in paragraaf 5 1 duidelijk zal worden, bedoelt Buber met 'iets' 
een afgegrensde en daardoor begrensde en van zichzelf vervreemde werkelijkheid 
3 De zes verschillende overgankelijke werkwoorden artikuleren de objektiverende 

11 Hoezeer de stijl van paragraaf 3 ook lijkt op die van de paragrafen 1-2, o ι trekt R Wood 
deze paragraaf ten onrechte bij de paragrafen 1 2 (R Wood, Martin Buber's Ontology, bvanston, 
1969, 3640) Hetzelfde bij A Kohanski, An Analytical Interpretation of Martin Buber's I and 
Thou, New York, 1975, 4 5 4 6 
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houding Opvallend is dat deze objektiverende houding niet alleen door aktieve 
werkwoorden als 'voorstellen', 'willen' en 'denken' wordt geartikuleerd, maar even
zeer met meer passief-receptieve werkwoorden als 'waarnemen', 'gewaarworden' en 
'voelen' , 2 

Van deze aldus geartikuleerde het houding zegt Buber nu opnieuw dat daarin met 
alleen het leven van het menselijk wezen bestaat 
Op de achtergrond van deze beide alinea's staat waarschijnlijk de moderne psycho
logie sinds Descartes De stelling dat bet leven van het menselijk wezen alleen be
staat in objektiverende handelingen, doet denken aan de associatiepsychologic 
die in haar uitgewerkte vorm voortkomt uit het Engels empirisme (Hartley, Hume 
en Stuart Mill) Zo reduceert Hume bijvoorbeeld het tk tot een bundel associaties 
De konkrete artikulatie daarentegen van de objektiverende handelingen doet den
ken aan de vermogenspsychologie zoals die zich sinds Leibniz ontwikkelt 'Deze 
analyseert het bewustzijn met in zijn inhouden, maar in zijn funkties en komt zo 
tot een klassifikatie der bewustzijnsverschijnselen (ken- en begeervermogen bij 
Wolff, denken, gewaarworden en willen bij Tetens, kennen, gevoelen en begeren 
bij Kant)' 13 

Paragraaf 4 3 De objektiverende houding, waarin het wezen van het menselijk le
ven zich slechts begrensd uitdrukt (4 1-2) waardoor de werkelijkheid tegenover het 
ik wordt afgegrensd tot een iets (4 2) en die te artikuleren is in vele overgankelijke 
werkwoorden (4 2), noemt Buber vervolgens konstttutief voor de het wereld 'Dit 
alles en dergelijke samen (nl de in paragraaf 4 1-2 beschreven objektiverende hou
ding) grondt het rijk van het het' (4 3) Wat in paragraaf 2 2 algemeen was gesteld 
- Grondwoorden zeggen met iets uit, wat buiten hen zou bestaan, maar, gesproken, 
vestigen ze een bestendigheid' - wordt aldus voor het grondwoord ik het konkreet 
gemaakt Hetzelfde vinden we in paragraaf 31 3 expliciet aldus verwoord 'De 
grondverhouding van de mens tot de het wereld omvat het ervaren (technische term 
voor de objektiverende houding) dat haar (ni de bt'í-wereld) altijd weer konstttu-
eert'(il 3) 

Paragraaf 4 4 De objektiverende houding m al zijn vormen is grondend voor het 
rijk van het het, 'maar', zo gaat Buber verder, 'het rijk van het ¡i] heeft een andere 
grond' (4 4) Welke de grond is van het rijk van het ¡ij, wordt gezegd m paragraaf 5 

Paragraaf 5 1 Zich een iets tegen gesteld hebben (iets tot ob-jekt tegenover zich 
maken en houden) is de houding die de ^ei-wereld konstitueert (4 1) 
Hiertegenover wordt de houding die de jij wereld konstitueert, het JIJ spreken ge
noemd 'Wie JIJ spreekt ' (5 1), 'Waar JIJ gesproken wordt ' (5 1), 'Wie JIJ 
spreekt ' (5 2) Dit ;i/-spreken wordt in paragraaf 5 1 eerst negatief gedefinieerd 
'Wie JIJ spreekt, heeft geen i m zich tegen gesteld' (5 1) JIJ spreken is dus het tegen
deel van een houding die een werkelijkheid vaststelt (afgrenzen, samenstellen, in
kaderen, enz ) tot iets (afgegrensd, samengesteld, ingekaderd, enz ) en dit aldus 
vastgestelde wts zichzelf tegenstelt, dit is in een heb-verhouding tot zichzelf houdt 

12 Vergelijk 'Hier ist das bs durch die gleichen Ausdrucke gekennzeichnet, deren sich Husserl 
zur Bezeichnung des intentionalcn Gegenstandes bedient' (I· Lévinas, Martin Buber und die br-
kenntnistheone, in Martin Buber, hrsg Schilpp/Fnedman, Stuttgart, 1963, 122) Ook Ь Stras
ser wijst hierop (S Strasser, De dialogische philosophic van Martin Buber, college-diktaat, Nij
megen, 1966, 136 138) 
1 3 J Linschoten, Psychologie, in Grore Winkler Prins, deel 15, 1972, 756 
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De reden waarom het ¡i] spreken tegengesteld is aan een tets zich tegengesteld heb
ben is het μ] verschilt wezenlijk van het iets Het iets wordt bepaald door drie ei
genschappen 
1 Iets is altijd iets naast andere letsen het zegt veelheid en verdeling 'Waar iets is, 
is een ander iets' (5 1) 
2 Deze vele letsen maken dat ieder tets een beperkt iets is het moet ophouden 
waar andere tetsen beginnen 'Ieder het (of iets) grenst aan andere betten'(5 1) 
3 Dit begrensd worden door het andere geeft aan het iets een vorm die beschouwd 
gaat worden als het zijnsprinciep van dit tets 'Met (bet of iets) is slechts daardoor 
dat het aan andere betten grenst' (5 1) 
Het wezenlijke in deze drie eigenschappen is het pnnciep van de grens het iets 
grens-t omdat het in zichzelf wordt afgegrensd, door het andere wordt begrensd en 
door zijn grens ís 
Het ]i] daarentegen is geen tets omdat het met bepaald kan worden vanuit het pnn
ciep van de grens 'Waar echter μ] gesproken wordt, is geen iets Ji] grenst met' 
(5 1) 
Buber houdt aldus ook in de bepaling van het;«; de negatieve omschrijving vol Pas 
in paragraaf 9-12 zal de/»/-wereld positief worden bepaald Dan zal bijvoorbeeld de 
met begrensdheid van het menselijke ;i/ aldus worden uitgedrukt 'Zonder muren en 
zonder voegen is hij μ] en vult het hemelrond Niet alsof er niets anders zou zijn dan 
hij maar al het andere leeft in zijn licht' (11 2) 
Welnu, omdat het ]i] niet iets dat-grenst is, is het;i/-spreken niet een leis-zich-tegen-
gesteld-hcbben 

Paragraaf 5 2 In paragraaf 5 1 heeft Buber het /y spreken negatief bepaald als 
geen iets zich tegen gesteld hebben en deze bepaling negatief gemotiveerd het/y is 
geen tets, omdat het niet grenst Deze negatieve bepaling en negatieve motivatie 
herhaalt hij in paragraaf 5 2 'Wie μι spreekt, heeft geen tets, heeft mets' Deze 
woordspeling 'heeft geen iets' en 'heeft niets' drukt de dubbelzinnige inhoud uit 
van 'een iets zich tegen gesteld hebben' Van de ene kant wordt daarin nl uitge
drukt dat een werkelijkheid wordt vastgesteld binnen zijn grens een tets (zich te
gen gesteld) hebben Van de andere kant wordt er mee bedoeld dat het ik dit vast
gestelde iets naar zichzelf toehaalt en in bezit houdt een tets (zich tegen gesteld) 
hebben 

Het ]i] spreken staat hier diametraal tegenover 'Wie /y spreekt, heeft geen tets, 
beeft mets' ( S I ) ' 4 

1 4 Onjuist lijkt het ons in ieder geval om in de zin 'Vlie jtj spreekt, heeft geen iets, heeft niets' 
de nadruk te leggen op 'mets' zoals M Theumssen doet (M Theumssen, Der Andere, Berlin, 
1966, 301 302), en daaruit te konkluderen 'Im Abheben vom Es als 'Etwas' wird hier das Du 
als nichts' bezeichnet' (ibid , 301, zie ook 302 303) Vanuit de kontekst van paragraaf 4-5 waar 
het gaat over de houding, moeten we besluiten dat de nadruk ligt op het 'hebben' tegenover het 
'in betrekking staan' Jtj spreken is geen hebben 'wie jtj spreekt heeft niets Hij staat in 
de betrekking' Vergelijk ook par 58 4 1 eest men echter zoals Theumssen doet, dan kan men 
tot de vreemdste konklusies komen zoals bv 'Indes fallt auf, dass nicht das Sein, sondern das 
Nichts in Bubers Theorie des Du dominiert' (ibid , 307), ook al zegt Buber expliciet dat het 
niets het perspektief van het bet is (zie par 29 3) h Wagner levert Theumssen op dit punt 
kritiek 'Michael Theumssen misversteht Martin Bubers Philosophie, wenn er einerseits ihr 'Du' 
lediglich als ein vom Ich Entworfenes begreift und, sobald er hierin widerlegt ist, es kurzweg als 
ein Nichts bestimme sieht In Wahrheit hat dieses 'Du', das wird von Martin Buber klar genug 
gesagt, dort seine volle Realität, wo es nicht zum bloss noematischen Etwas geworden ist und 
als solches keine Wirklichkeit mehr hinzugewinnt' (F Wagner, Michael Theumssens Kritik an 
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Positief omschrijft Buber nu het /iy-spreken als m-de-betrekkmg staan 'Wie JIJ 

spreekt staat in de betrekking ' (5 2) 

'In de betrekking staan' is een fase in de /»/-houding die volgt op 'het in de betrek

king gaan s taan' Fen mens gaat in de betrekking staan wanneer hij een/i/ dat hem 

tegemoet t reedt ook van zijn kant tegemoet t reedt en een onmiddelli jke betrekking 

met hem aangaat M Iet/г/ k o m t mij tegen Maar ik treed in de onmiddelli jke betrek

king t o t h e m ' (14 2) De konkrete inhoud waarmee het ik dit verschijnende/i/ tege

m o e t t reedt is dat het tk zichzelf geheel opnieuw geboren laat worden aan het ver 

schijnende /i/ en met deze wedergeboorte het /i/ groet 'Ik word aan het /i/ Ik wor

dend spreek ik/;/' (14 3) Het ik staat in de betrekking wanneer het ik het antwoord 

van zijn wording-aan-het-/!/ binnen de onmiddelli jke betrekking doorzet het deelt 

m e t zijn gewordcn-zijn-aan-het-/(/ het samenzijn met dit /г/ In de betrekking staan 

is zich bestendig onmiddelli jk laten raken d o o r het ]i¡ en met dit onmiddellijke ge-

raakt-zijn bestendig he t / i / aanraken ' 5 

111.212 .2 Samenhang 

Zien we terug op de paragrafen 4-5 dan vallen de volgende punten op 

1 De tweevoudige menselijke houding wordt veelvuldig aangeduid 

Van de ene kant de het houding 

— Overgankelijke werkwoorden (4 1) 

— Aktivitei ten die een iets zich tegengesteld hebben (4 1) 

— Iets waarnemen, iets gewaarworden, iets voorstellen, iets willen, iets voelen, iets 

denken (4 2) 

— Gronden van het rijk van het het (4 3) 

— Iets zich tegengesteld hebben (5 1) 

— Iets hebben (5 2) 

Van de andere kant de / / / houding 

— ./»/-spreken (5 1,5 2) 

— Gronden van het rijk van he t / i / (4 4) 

— Geen iets zich tegengesteld hebben (5 1). 

— Geen iets hebben (5 2). 

— Niet hébben (5 2) 

— In de betrekking staan (5 2) 

2 De tweevoudige houding wordt hier duidelijk niet omschreven op zijn diepere 

niveaus (het niveau van het zijn en het wezen) maar op het niveau van de verwerke

lijking werkwoorden (waarnemen, gewaarworden, voorstellen, willen, voelen, den 

ken) , aktivi tei ten, gronden, hebben, spreken, in de betrekking staan 

3 Deze tweevoudige houding wordt geartikuleerd m nauwe samenhang met het ik 

— Het leven van het menselijk wezen bestaat niet te midden van overgankelijke 

werkwoorden alleen (4 1) 

— Ik neem iets waar Ik word ¡ets gewaar Ik stel iets voor Ik wil iets Ik voel iets 

Ik denk iets (4 2) 

— Uit dat alles alleen bestaat het menselijk wezen met (4 2) 

Martin Bubcrs Ontologie des Zwischen, in Salzburger Jahrbuch fur Philosophie, 9 (1965) 301) 
15 Het lijkt ons verwarrend bij Buber te spreken over een tegenstelling tussen 'hebben' en 
'rijn', zoals M A Beek en J Sperna Weiland doen (M A Beek/J Spcrna Weiland, Martin Buber, 
Baam, 1964, 72) Bij Buber staat 'hebben' tegenover 'm de betrekking staan' (zie de uitleg van 
paragraaf 4-5) en 'zijn' tegenover 'worden' (zie de uitleg van paragraaf 25 en 54) 
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Het valt daarbij op dat alleen de verhouding van de het houding tot het leven en 
het wezen van het ik wordt geartikuleerd de fof-houding artikuleert het leven en 
het wezen van de mens perse ten dele 
Door de wt]ze echter waarop Buber dit verwoordt het leven van het menselijk we
zen is met alleen ¿ei-houding - roept a h w noodzakelijk deyj; houding op waarvan 
in paragraaf 2 6 werd gezegd dat zij 'slechts met het hele wezen' (2 6) het grond
woord ik jtj spreekt, terwijl van de bet-houding werd gezegd dat zij 'nooit met het 
hele wezen' (2 6) het grondwoord ik het spreekt 
4 Ook wordt de samenhang tussen de houding en de wereld verwoord 
— Een iets zich tegengesteld hebben (4 1) 
— Ik neem iets waar Ik word iets gewaar Ik stel iets voor Ik wil iets Ik voel iets 
Ik denk iets (4.2) 
— Dit alles grondt het rijk van het het (4 3) 
— Het ri¡k van het JIJ heeft een andere grond (4 4) 
— VIie μ/ spreekt heeft geen iets zich tegengesteld (5 1) 
— Waar tets is, is een ander iets, ieder het grenst aan andere betten, het is slechts 
daardoor, dat het aan andere grenst (5 1) 
- Waar;i/ gesproken wordt, is geen iets (5 1) 

— Wie;i; spreekt, heeft geen iets (5 2) 
De verhouding tussen de houding en de wereld wordt hier grondend genoemd De 
Aei-houding op het niveau van de verwerkelijking zich een iets tegengesteld heb
ben grondt de wereld van het het De JIJ houding op het niveau van de verwerke
lijking - in de betrekking staan - grondt de wereld van het ]i¡ Op deze wijze wordt 
in paragraaf 4-5 verdiept wat in paragraaf 1 1 reeds werd uitgesproken 'De wereld 
is de mens tweevoudig naar zijn tweevoudige houding' (11) 

De spil waar het in al deze punten om draait en die aan de paragrafen 4-5 hun sa
menhang geeft is de tweevoudige houding op het niveau van de verwerkelijking 16 

het /y-zeggen en het ¿?<?i-zeggen 
Doorgaande op paragraaf 3 wordt van dtze twee houdingen gezegd dat de het-hou-
ding het zijn en het wezen van de mens perse op beperkte wijze realiseert, daarbij 
suggererend dat de/y-houding perse het hele wezen en zijn van het ik realiseert 
Maar het belangrijkste is dat de tweevoudige houding op het niveau van de verwer
kelijking grondend blijkt te zijn voor de wereld ben tets zich tegengesteld hebben 
grondt de wereld van het het Staan in de betrekking grondt de wereld van het JIJ 
Doordat aldus de tweevoudige houding wordt beschreven in samenhang met het le
ven en het wezen van het ik én met deyjy-wercld, resp ¿ef-wereld, wordt bovendien 
impliciet de funktie van de houding binnen het verhoudingsgeheel van het grond
woord geartikuleerd 

Dat deze twee houdingen op het niveau van de verwerkelijking worden beschreven 
in kontrast met elkaar bepaalt de literaire struktuur van deze twee paragrafen In 

16 Ten onrechte vat R Wood paragraaf 4 8 samen onder de titel 'The structure of the other' 
(R Wood, Martin Buber's Ontology, Evanston, 1969, 4042) Daarbij wordt de struktuur van 
de Haltung (paragraaf 4-5) over het hoofd gezien en wordt de Du Welt (paragraaf 9-12) in feite 
buiten beschouwing gelaten 
Kohanski trekt de paragrafen 4-9 bij elkaar onder de titel 'bxpenence and Relation' (A Ko-
hanski, о с , 46-48) Daardoor worden met alleen ten onrechte de paragrafen 4 5 bij de volgende 
paragrafen getrokken, maar bovendien wordt paragraaf 9 losgerukt uit het verband van para
graaf 8 2 13 
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paragraaf 4 staat de het houding centraal - in spanningsverhouding met de ;i/-hou-
ding, want de ¿ei-houding is met alles - en in paragraaf 5 staat de]t] houding cen
traal - in kontrast met de Aei-houding, want de ;iy-houding heeft geen iets, hééft 
niets -

111.213 Uitleg van paragraaf 6-13 
111.213.1 Ontleding 

Paragraaf 6 1 'Men zegt dat de mens zijn wereld ervaart' (6 1), aldus begint para
graaf 6 Met 'men' bedoelt Buber waarschijnlijk het Engels empirisme van Locke, 
Hume en Berkeley, dat als richtlijn volgde 'afwijzing van alle spekulatie en onwrik
baar steunen op de ervaring als fundament van alle weten en van alle filosofie' , 7 

Buber wil deze uitspraak, dat de mens zijn wereld ervaart, kritisch onderzoeken 
Zoals uit het vervolg blijken zal, draait dit onderzoek niet zozeer rond de vraag 
wat betekent ervaring eigenlijk' in deze paragraaf vat 'ervaring' eenvoudig de m 
paragraaf 4-5 geartikuleerde ¿»ef-houding samen - maar eerder rond de vraag wat 
voor wereld wordt door de ervaring opgeroepen ' Wat voor wereld brengt de erva
ring naar de mens toe (zie 6 3 ) ' 
Paragraaf 6 2 brvaren is niets anders dan het bevaren van de oppervlakte van de 
dingen, zegt Buber Met deze woordspeling wil hij uitdrukken dat de dingen zich 
aan de ervarende houding slechts oppervlakkig en als buitenkant geven, met als die
pere binnenkant Het be varen van de dingen brengt alleen de kwaliteiten van de 
dingen naar voren 'wat aan de dingen is' (6 2) met hun substantie Deze beschrij
ving doet denken aan John I ocke die stelt dat de uiterlijke ervaring (sensation) de 
enige weg is waarlangs de mens de omgevende wereld leert kennen en 'dat datgene 
wat door deze waarneming in het bewustzijn komt nooit de dingen (substanties) 
zelf, maar steeds alleen kwaliteiten zijn' 'B 

Paragraaf 6 3-4 Zoals in paragraaf 4 1-2 driemaal herhaald is dat het zijn van het ik 
niet alleen bestaat in de objektiverende houding, zo wordt nu gezegd dat het zijn 
van de wereld met alleen bestaat in de objektiverende houding 'met ervaringen al 
leen brengen de wereld naar de mens toe' (6 3) De wereld is meer dan dat wat de 
ervaring ervan naar de mens toebrengt 

Paragraaf 6 4 Het motief om te stellen dat de wereld zich niet alleen m de objek-
tivering aan de mens geeft, is voor Buber zulk een objektiverende houding herleidt 
het geheel van de wereld tot een aantal op zichzelf toegeplooide, van elkaar geïso
leerde delen Dit doet opnieuw denken aan Locke volgens wie de wereld van de ui
terlijke ervaring (sensation) opgesplitst is in laatste eenheden (simple ideas) de pri 
maire kwaliteiten van uitgebreidheid, vorm, vastheid, aantal, beweging-rust en de 
sekundaire kwahteittn van kleur, smaak, reuk, temperatuur klank 

Paragraaf 6-5 Buber brengt de bovengedane uitspraken tot de meest eenvoudige 
formule terug 'Ik ervaar ii'ij' (6 5) De nadruk moet vallen op iets, want het betoog 

17 H Storig, Geschiedenis van de filosofie, Utrecht, 197212,deel 1, 332 Zie bv В Casper 
waar deze zegt dat Bubers ervaringsbegrip 'im genauen Sinne dem Kantischen Begriff der br-
fahrung entspricht' (B Casper, Das dialogische Denken, hreiburg, 1967, 283-285) 
1 8 II Storig, o c , 336 
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is er op gericht aan te tonen dat de wereld die door de ervaring aan de mens ver
schijnt een wereld is die verdeeld is in stukken die elkaar onderling beperken binnen 
de grenzen van een vorm die beschouwd gaat worden als het zijnsprtnctep van die 
wereld - dit werd in paragraaf 5 1 een tets genoemd De ervaring ervaart altijd 
slechts een iets 

Paragraaf 6 6 Twee pogingen om deze 'ervaringswereld' te relativeren wijst Buber 
van de hand 
De eerste poging doet wederom denken aan John Locke Deze onderscheidt nl 
naast de zojuist genoemde uiterlijke ervaringen (sensations) die de primaire en se-
kundaire kwaliteiten aan de mens doorgeven, de innerlijke ervaringen (reflexions) 
waarin de eigen werkzaamheden van het bewustzijn (kennen en willen) worden 
waargenomen 19 

Deze splitsing van onze ervaringswereld in innerlijke en uiterlijke ervaringen be
schouwt Buber als een variant van het dualisme dat de mens opdeelt in een ziel en 
een lichaam 
Eerst wijdt Buber nu verder uit over de diepere oorzaak van het dualisme De diepe
re oorzaak van het dualisme ziet Buber in 'de begeerte van het menselijke geslacht 
om het geheim van de dood te ontkrachten' (6 6) De ziel werd immers in het dua
lisme beschouwd als dat deel van de mens dat door de dood heen behouden blijft 
Daarmee is echter het geheim van de dood, die heel de mens aangaat, ontkracht 
Omdat nu zulk een voortbestaansgeloof eerder de altijd durend heid van de mens 
belijdt dan zijn betrokkenheid op de eeuwigheid, noemt Buber deze scheiding tus
sen ziel en lichaam, tussen innerlijk en uiterlijk een 'oneeuwige scheiding' (6 6), 
omdat hier nl alles behalve het besef uit spreekt wat de betrokkenheid van de mens 
op het geheim van de eeuwigheid in werkelijkheid betekent In een essay van 1923, 
het jaar van de uitgave van 'Ich und Du', bekommentarieert Buber dit aldus 'Is de 
mens werkelijk uit ziel en lichaam samengesteld ' Vanwaar is deze tweedeling 
ontstaan ' Uit het feit van de dood en onze verhouding daarmee WIJ zijn geneigd 
het geheim van de dood te ontkrachten (zie 6 6) Wij zijn geneigd te zeggen dat dan 
deze tweeheid eenvoudig uit elkaar gaat Wij weten echter van de dood slechts dat 
ZIJ het einde van ons voorstelbare zijn is Wel moeten we echter ook weten dat we 
niet sterven kunnen, maar we mogen het met-sterven kunnen niet anders begrijpe
lijker maken dan zo dat het zélf het geheim is, dat het gebeurt in het geheim Maar 
nergens vinden we hier een rechtvaardiging van de tweedeling' 20 

Na deze uitwijding over de diepere oorzaak van het dualisme keert Buber terug naar 
zijn eigenlijke betoog en stelt dat ook de werkelijkheden die door een - hoe dan ook 
gemotiveerde - innerlijke ervaring naar boven worden gehaald, geobjektiveerde wer
kelijkheden zijn afgesplitst en op zichzelf toegeplooid, een iets 'innerlijke dingen 
zo goed als uiterlijke dingen, dingen onder dingen' (6 6) 

Paragraaf 6 7-8 Na herhaald te hebben dat de wereld die door de ervaring naar de 
mens wordt toe gehaald, iets is 'Ik ervaar iets' (6 7) - beschrijft Buber de tweede 
poging om de 'ervaringswereld' te relativeren de mystenenkultus In de mystenen-
kultus van de klassieke oudheid en het hellenisme worden de 'geheimen' van dood 
en leven, van God en het menselijk geluk via geheime rituelen doorgegeven aan de 

19 lb id , }36 337 
20 M Buber, Von der Verseelung der Welt, (1923), in Nachlese, 149-150 Zie ook W Kraft, 

Gespräche mit Buber, München, 1966, 76-79 
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ingewijden, de zg mysten De 'geheime ervaringen' die de mystcn worden meege
deeld, bestaan uit het schouwen van de kultusvoorwerpen en kultussymbolen - de 
'gesloten afdeling in de dingen' (6 8) , uit de ¿g kultushandelingen - 'het hanteren 
van de sleutel' (6 8) - , en uit de woorden die het geheel begeleiden en verklaren 
- 'zelfzekere wijsheid' 21 

Naar Bubers oordeel is in deze geheimzinnige riten het echte geheim van dood-en-
leven en van God verdwenen en is er slechts een 'opeenhoping van informaties' 
(symbolen, handelingen en woorden) overgebleven Deze informaties echter die het 
geheim naar de mens toehalen bevatten juist omdat ze het geheim naar de mens toe
stellen slechts een tets 

Paragraaf 7 1 Nadat eerst de wereld is onderzocht die door de ervaring naar de 
mensen wordt toe-gesteld en nadat gekonstateerd is dat die wereld steeds een it'is 
is (afgesplitst, op zichzelf betrokken en geïdentificeerd met zijn uiterlijke vorm), 
wordt nu hetzelfde bezien vanuit de wereld zoals ze m werkelijkheid is Gezien van
uit de wereld zoals ze in werkelijkheid is heeft de ervarende mens geen deel aan de
ze wereld De reden hiervoor ligt in het wezen van de ervaring zelf het г& identifi
ceert zich met de eigen ervaringen die het in het verleden heeft opgedaan, en bena
dert vanuit deze zelfidentifikatie de werkelijkheid nu trvarmg is dus in wezen een 
proces dat zich binnen het ik voltrekt aan een voorbije, gefixeerde wereld, en met 
een proces dat zich tussen de wereld en de mens voltrekt binnen het onvoorspelbaar 
onmiddellijke kontakt De ervarende is mft zijn eigen wereld (die voorbij is) bezig 
en heeft daarom geen deel aan de wereld (zoals die nu ís) 

Paragraaf 7 2 Van de andere kant heeft ook de wereld zoals die nu wérkelijk is, 
geen deel aan de ervaring Ze laat a h w slechts dat deel van zichzelf achter in de 
hand van de ervarende dat ze zelf al niet meer is / e laat een lege dop achter en dié 
laat ze ervaren Maar zelf is de werkelijkheid al weer verder en de achtergelaten schil 
gaat haar zelf niet meer aan De wereld in de van zichzelf vervreemde vorm is het 
objekt van de ervaring 

Paragraaf 8 1 Alles wat tot nu toe gezegd is over de wereld voorzover die door de 
ervaring naar de mens toekomt, vat paragraaf 8 1 samen met 'de wereld als erva
ring Dit is de wereld zoals die m de ervaring gegeven is 
Van deze wereld als ervaring wordt nu gezegd dat ze 'behoort tot het grondwoord 
ik hei zij is een element in het verhoudingsgeheel г& het 

Paragraaf 8 2 Vatte de vorige alinea samen wat er in paragraaf 6-7 over de wereld 
als ervaring was ge/egd, deze alinea wijst vooruit naar wat er in de paragrafen 9 12 
over 'de wereld van de betrekking' zal worden gezegd 
De wereld van de betrekking is de wereld zoals die tot uitbloei komt in het onmid
dellijke kontakt met een ik dat zich wezenlijk laat raken door het verschijnende JIJ 
en met dit geraakt-zijn het ¡ι] aan zichzelf tot uitbloei laat komen Deze onmiddel
lijke betrekking is het grondwoord ik JIJ Daarom wordt gezegd 'Het grondwoord 
ik JIJ vestigt de wereld van de betrekking' (8 2) 

Paragraaf 9 1 Alvorens de wereld te beschrijven zoals die door het grondwoord ik-

21 К Prumm, Mysterien, in Lexikon fur Theologie und Kirche, Freiburg, 1962, Band VII, 
Kol , 719 
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]i] wordt gevestigd, onderscheidt Buber binnen de wereld van de betrekking drie 

sferen het leven met de natuur (9 2), het leven met de mensen (9 3) en het leven 

met de zg geestelijke wezenheden (9 4) 2 2 

Paragraaf 9 2 Het leven met de natuur valt uiteen in drie gebieden de dieren, de 

planten en de dingen " 

De betrekking tot deze werkelijkheden wordt als volgt getypeerd 

1 De betrekking met de wezens in de natuur voltrekt zich m het donker Met 'm 

het donker' bedoelt Buber een niveau dat zich onttrekt aan onze waarneming Het 

kontakt met de wezens uit de natuur beweegt zich niet primair op het fenomenale 

vlak, maar op het vlak van het zijn zelf Het gaat er om 'dat hier, door onze verhou

ding gewekt, iets ons van het zijnde uit tegemoet oplicht' 7' 

2 Omdat het kontakt zich beweegt op het ztjnsntveau kan de betrekking geen ge

meenschappelijk gedeelde vorm aannemen De enige vorm die de betrekking aan

neemt is de 'reciprociteit van het zijn zelf, een mets dan ztjnde',25 of wat hetzelfde 

is, de betrekking voltrekt zich 'beneden de spraak' We vertalen 'Sprache' (9 2, 

55 2, 56 1) en zijn afleidingen 'untersprachlich' (9 2), 'sprachgestaltig' (9 3, 55 3), 

'sprachlos' (9 4, 55 4), 'sprachzeugend' (9 4, 55 4) en 'aussersprachlich' (9 5) rond 

de stam 'spreken' 'spraak' (9 2, 55 2, 56 1), 'beneden de spraak' (9 2), 'in de ge

stalte van de spraak' (9 3, 55 3), 'spraakloos' (9 4, 55 4), 'spraakverwekkend' (9 4, 

55 4) en 'wat de spraak te buiten gaat' (9 5) Met deze vertaling willen we bewaren 

dat binnen de kontekst van 'Ich und Du' 'Sprache' is het van tk naar;j/ en van;i/ 

naar ik gesprokene Doorklinken moet derhalve de band met het spreken Deze 

band is essentieel en belangrijker dan het feit dat 'Sprache' een algemeen toeganke

lijke woordenschat is of een taalsysteem Dat de betrekking met de wezens in de na

tuur zich beneden de spraak voltrekt betekent dat de mens en de wezens uit de na

tuur zich ten opzichte van elkaar met kunnen uitdrukken in een door beide gedeeld 

medium 

2 2 H Wodehouse legt er in haar bespreking van 'Ich und Du' terecht de nadruk op dat naar 
Bubeis mening de Ich-Du-Beziehung zich niet slechts voltrekt in de sfeer tussen de mensen, 
maar in dne sferen en dat al deze drie sferen steeds de hele wereld zijn (H Wodehouse, Martin 
Buber's 'I and Thou', in Philosophy, 20 (1945) 17 25) Dit in tegenstelling tot RG Smith die 
in zijn inleiding op de vertaling van 'Ich und Du' de Ich Du Beziehung beperkt tot 'a relation 
between persons' en de Ich fcs Beziehung tot 'a relation to things' (R G Smith, Iransl a tor's in
troduction, in Martin Buber, I and Thou, translated by R-G Smith, Edinburgh, 1937 1 0 ,V XII) 
Hetzelfde doet Τ Pherson 'The I-Thou relation is that in which we are with other persons 
when we are treating them really as persons I It experiences are those we have with things' 
(T Pherson, The second great commandment religion and morality, in The Congregational 
Quaterly, 35 (1957) 218) 7o ook L 7eigler bij wie eveneens de Ich-Du Beziehung versmalt tot 
'relations between persons' (L 7eigler, Personal bxistence a Study of Buber and Kierkegaard, 
in The Journal of Religion 40 (1960) 80) fcvenals Wodehouse wijst ook Η Santmire op de ver
smalling van de Ich Du Beziehung tot het medemenselijke (H Santmire, I Thou, I It, and I-Ens, 
in Journal of Religion, 48 (1968) 260-261) Bij J Davies is de formulering onsamenhangend 
Eerst bepaalt hij het onderscheid tussen ik ]tj en ik het als volgt 'In the former the subject is in 
relation with other subjects, while in the latter he is faced with objects There is, therefore, a 
twofold attitude which man adopts, depending upon whether he is confronted by persons or is 
connected with things' (J Davies, Every Day God, Encountering the Holy in World and Wor
ship, London, 1973, 97) Daar voegt hij iets verderop aan toe dat 'persons, too, can be treated 
as objects' (ibid , 97) En weer iets verder 'However, in fairness to Buber, it should not be for
gotten that he does attempt to include things within the I-Thou relationship' (ibid , 103) Van 
de geestelijke wezenheden horen we niets 
2 3 Zie M Buber, Nachwort, in Werke I, 162 163 
2 4 ibid , 163 
25 Ibidem 
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3 Het derde kenmerk de struktuur van de betrekking kent geen wisselwerking, 
geen over-en-weer, want de wezens uit de natuur hebben niet het vermogen zich te 
richten tot de mens (een uitzondering vormt het getemde dier waar volgens Buber 
de betrckkingsstruktuur tussen mens en natuur de 'drempel van de mutualiteit'26 

bereikt) en de mens van 7ijn kant is wel in staat zich met zijn ;i/-spreken tot het we
zen in de natuur te richten maar hij is niet in staat zijn toewending tot die wezens 
te artikulercn 

Paragraaf 9 3 Ook de betrekking met de mensen wordt door drieërlei gekenmerkt 
1 De betrekking met de mensen voltrekt zich niet in het donker, maar ligt open 
woorden en gebaren gaan over en weer en bouwen samen een voor beide partners 
toegankelijk betrekkingsweefsel op 
In paragraaf 56 1 verwoordt Buber dit aldus ik en/i/ staan in een sfeer van perma
nente bespreekbaarheid 
2 De betrekking neemt de vorm aan van het heen-en-weer gaande woord de part
ners kunnen zichzelf tegenover elkaar ter sprake brengen 
3 De struktuur van de betrekking tussen mensen is er een van een volkomen weder
kerigheid Ren mens is nl in staat op de ander toe te treden als een JIJ - hij kan 'het 
ji] geven' (9 3) - maar hij is ook in staat zich door de ander wezenlijk te laten raken 
en met dat geraakt-zijn hem te groeten - hij kan 'het угу ontvangen' (9 3)-
Beide mogelijkheden kan de mens realiseren binnen één betrekking die zich daar
mee voltooit in een volkomen wederkerigheid 

Paragraaf 9 4 De sfeer van het leven met 'de geestelijke wezenheden' (9 4) valt 
uiteen in drie gebieden het gebied van de kennis, het gebied van de kunst en het 
gebied van het handelen In paragraaf 32 5-8 komen deze drie gebieden uitvoeriger 
ter sprake, in paragraaf 9 4 worden ze slechts kort aangeduid waar gezegd wordt dat 
de mens 'vormend' (het gebied van de kunst) 'denkend' (het gebied van de kennis) 
en 'handelend' (het gebied van de ethiek) antwoord geeft op het verschijnendeyiy 
Ook de/e sfeer onderscheidt zich van de andere op drie punten 
1 De betrekking met de geestelijke wezenheden (de artistieke gestalte, de idee die 
te denken geeft en de levensmogchjkheid die op een mens afkomt) voltrekt zich 
evenals de betrekking met de wezens in de natuur m de verborgenheid, maar deze 
verborgenheid is niet ondergronds, maar gehuld 'in een wolk' Buber zinspeelt hier 
op de verschijning van J1IWII aan Mozes in de wolk 'Daarop besteeg Mozes de berg 
en de wolk bedekte de berg De heerlijkheid van JI1WII rustte op de berg Sinai en 
de wolk bedekte hem zes dagen Op de zevende dag nep hij tot Mozes midden utt 
de wolk Mozes ging de wolk in en besteeg de berg' (Fxodus 24 15-18) Met deze 
toespeling wil Buber echter niet suggereren dat de betrekking met de geestelijke 
wezenheden een betrekking met God zou zijn, maar enkel dat de/e betrekking zich 
in de verborgenheid voltrekt bn de reden van deze verborgenheid is deze de artis 
tieke gestalte, de idee die te denken geeft en de levensmogelijkheden die om vervul
ling vragen, bestaan nog met Zij komen pas in de wereld van de waarneembaarheid 
doorheen het artistieke proces, de artikulatie van de idee en het uitleven van de Ie 
vcnsmogelijkheid Elders noemt Buber de/e sfeer 'het gebied van het 'niet voorhan-
denc', het gebied van het kontakt met 'geestelijke wezenheden', het gebied van het 
Ontstaan van woord en vorm' 27 

26 Ibid , 162 
27 Ibid , 165 
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Maar al is het kontakt met de geestelijke wezenheden verborgen, toch is het tegelijk 
openbarend Dit 'openbarend' zijn van de geestelijke wezenheid is opnieuw een toe
speling op de openbaring van JHWH aan Mozes op de berg Sinai. Al is het kontakt 
met de geestelijke wezenheden in een wolk van verborgenheid gehuld, precies ín die 
verborgenheid begint deze geestelijke wezenheid openbaar te worden in de gestalte, 
de idee en het levende gedrag 
2 De vorm waarin zich het kontakt voltrekt is 'spraakloos', want er zijn geen woor
den voor het is nog op geen enkele wijze ter sprake gebracht én het slaat de mens 
met stomheid Toch is precies dit spraak-loze kontakt 'spraakverwekkend' het ver
schijnen van de gestalte, het tot begrip komen van de idee en het levend worden van 
de leefmogelijkheid artikuleren een nieuwe tot dan toe onbekende samenhang zij 
brengen op oorspronkelijke wijze ter sprake 
3 De struktuur van de betrekking tenslotte is er een van ongelijk niveau Het ¡ij van 
de geestelijke wezenheden is niet waarneembaar, omdat het nog met via de ontmoe
ting uit de verborgenheid tevoorschijn is gekomen en toch is bet tk reeds geraakt en 
aangesproken 
Ook het antwoord dat het ik geeft met zijn geraakt-zijn door het nog niet aanschou
welijke, is ongelijk van de ene kant is het een reeds antwoorden - nl met heel het 
bestaan - maar toch heeft dit antwoord nog geen gearttkuleerde vorm dat kan pas 
in het kreaticve proces, het denkproces en het handelen -

Paragraaf 9 5 De wereld van de betrekking valt uiteen in drie sferen die van elkaar 
verschillen op drie punten wat betreft de mate van verborgenheid (in het donker 
- openlijk - verborgen, maar openbarend), wat betreft de vorm van het kontakt (be
neden de spraak - in de gestalte van de spraak - spraakloos, maar spraakverwekkend) 
en wat betreft de struktuur van de betrekking (eenzijdige en onvolkomen toewen
ding van de mens - volkomen wederkerigheid - ongelijke wederkerigheid). 
Nu vraagt Buber zich ten aanzien van al deze drie sferen af hoe zij betrokken zijn op 
'wat de spraak te buiten gaat' (9 5) 2 9 Met deze laatste omschrijving is bedoeld wat 
in deel 3 het eeuwige )tj wordt genoemd. God Zoals in paragraaf 3 4 vanuit het ik-
m-het-grondwoord verwezen werd naar het verhoudingsgeheel God-al, gebeurt nu 
hetzelfde vanuit de wereld-van-het-grondwoord Het antwoord echter op deze vraag 
naar de verhouding tussen het grondwoord en het Woord kan pas in het derde deel 
worden gegeven 

Paragraaf 9.6 Vooruitlopend op deel 3 geeft Buber slechts een kort doorzicht in de 
verhouding tussen de drie sferen en het eeuwige /y Lik jtj dat ons binnen de drie 
sferen tegenwoordig wordt, bemiddelt ons, zodra we er mee in betrekking zijn ge-

2 8 H Goldschmidt kritiseert Bubers opvatting dat de ik ¡η betrekking zich in drie sferen op
richt De kritiek komt echter voort uit de verkeerde vooronderstelling dat Buber in al deze drie 
sferen spreekt van een 'Gesprach', wat Goldschmidt wel doet 'Das Gesprach mit der Natur 
Gesprach zwischen Herr und Hund' (H Goldschmidt, Hermann Cohen und Martin Buber, Ge
nève, 1946, 74-75) Het gaat echter bij de ik ¡ij betrekking om de onmiddellijkheid van de he 
trekking, niet om het gesprek Alleen tussen mensen neemt de onmiddellijke betrekking de 
vorm aan van het gesprek Op het punt van de betrekking is er echter geen wezenlijk onder
scheid tussen de drie sferen Op het punt van de vorm waarin zich de betrekking realiseert wel 
Hoe 'ausgezeichnet' op dat punt de betrekking tussen de mensen is laat Buber, in het licht van 
de volkomen betrekking, zien in paragraaf 36. 
5 9 Het is onjuist het 'Aussersprachliche' te rekenen bij één van de drie sferen, zoals J Brown 
doet (J Brown, Subject and object in modern theology, London, 1955, 115, zie ook pagina 
120 waar in één adem gesproken wordt van 'nature, man and God') 
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t reden, het eeuwige μ], elk o p eigen wij/e Hoe het bi jzondere/i; , in elke steer o p 

eigen wijze, het eeuwige ¡i¡ bemiddel t , word t door Buber in drie ervaringsvelden uit 

gedrukt zien, voelen en spreken 

BIJ het zien staat het visioen van Jesaja 6 op de achtergrond ' In het sterfjaar van 

koning Uzzia zag ik JHWI1 / i t t en op een hoge en verheven t roon en zijn zomenver 

vulden de tempel ' (Jesaja 6 1) Hieraan ervaart Jesaja dat heel de aarde vol is van 

Zijn t ransparante aanwezigheid (Jesaja 6 3) Misschien dat dit visioen een voorbeeld 

wil zijn uit de sfeer van de geest 

BIJ het voelen van de wind van het eeuwige ¡η s taat misschien de godservaring van 

Ыіа (1 Kon 19) op de achtergrond, waar JIIWII hem na een serie hevige natuurge

beurtenissen zoals s torm, aardbeving en bliksem, verschijnt in ' h e t sui7en van een 

zachte koel te ' (1 Kon 19 12) Misschien is dit een voorbeeld uit de sfeer van de na

t u u r 

Het derde e lement tens lot te, het e lement van het spreken, is karakteristiek voor de 

sfeer van het leven m e t de mensen, die immers de gestalte aanneemt van het spre

ken (zie 9 3 , 5 5 3 , 5 6 1) 

hik ]t] dat aan de mens tegenwoordig wordt , b e m i d d e l t , in elke sfeer op geheel ei 

gen wijze het ¡t] dat alle sferen te buiten gaat 30 

Paragraaf 10 1 Aan het voorbeeld van de boom beschrijft Buber hoe deyy-wereld 

er uit ziet in de sfeer van de natuur berst laat hij de het-hoom zien (10 2-7) en 

daarna deyi; boom (10 8-13) 

30 Ten onrechte meent N Berdyaev dat Buber 'envisages the relationship between the Ego 
and the Thou as one uniquely between man and God, as expounded in the Bible His investi 
gâtions do not extend to the relationship between human consciousnesses, between the Ego and 
the Thou, between two human beings, or to the diverse relationships implied in the multiple 
life of mankind' (N Berdyaev, Solitude and Society, London, 1938, 107) Oneens zijn we het 
ook met de voorstelling van R Wood 

Moesten wij het in tekening brengen, dan zou het er zo uitzien 
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Paragraaf 10 2 7 Buber schetst vier benaderingswijzen die een bet-Ъоот konstitu-
eren 
De eerste benadering is de artistiek meditatieve beschouwingswijze, die statisch kan 
zijn dan verschijnt de boom als een veelkleurig beeld - of meer dynamisch - dan 
verschijnt de boom als één kosmisch bewegen (10 2-3) 
Een tweede beschouwingswijze is die van de bioloog die de boom determineert bin
nen het systeem van Linaeus (10 4) 
De derde beschouwingswijze is die van de natuurkundige - dan verschijnt de boom 
als een mechanisch geheel - of van de scheikundige - dan is de boom een chemische 
samenstelling -
De vierde beschouwingswijze is een wiskundige Dan is de boom slechts een getals
verhouding 
In al deze benaderingswijzen wordt de boom naar het tk toe-gesteld hij wordt via 
een bepaald raster vast gesteld, in een bepaald stelsel van tijd, ruimte en wetmatig 
heid geplaatst en herleid tot een bepaalde gesteldheid van zichzelf (bv zijn soort of 
zijn kwaliteit), kortom de boom is 'mijn tegengesteldheid' (10 7) 

Paragraaf 10 8 Vervolgens laat Buber zien hoe de boom er uit ziet in de betrek
king De betrekking ontstaat wanneer de boom zich verrassend in zijn unieke zijns-
vanzelf-sprekendheid laat zien en ik mij raken laat door het zijn zelf van deze boom 
dat op unieke wijze het al tegenover mij artikuleert 31 Als beide momenten in 
elkaar grijpen, zijn het ik en de boom in de wederzijdse betrekking tot elkaar op
genomen Van dan af begint de boom de totaliteit van het zijn op een volstrekt 
unieke wijze tegenover mij uit te spreken Het is precies het kontakt dat het tk en 
de boom tegenover elkaar uitzondert uit het al ze prononceren elkaar tegenover 
elkaar, krijgen een voorkant voor elkaar juist ín en dòòr het kontakt Kontakt zegt 
ipso facto elkaar uitzonderen tegenover elkaar Dit is 'de macht van de uitsluitend
heid* (10 8) 

Paragraaf 10 9-10 Nadat Buber het wezenlijke van de;:; boom heeft verwoord - de 
onmiddellijke zelfmededeling van de boom en de daarin bemiddelde unieke artiku-
latie van het al - haast hij zich te zeggen dat deze ontmoeting zich geenszins buiten 
de het-boom om voltrekt 'alles, beeld en beweging (10 2-3), soort en eksemplaar 
(10 4), wet en getal (10 5-6) zijn mede daarin ononderscheidbaar verenigd' (10 9) 
De mens hoeft dus ook niet af te zien van welke beschouwingswijze ook Hij hoeft 
enkel deze beschouwingswijze te verenigen met en te laten relativeren door de ]i]-
houding De unieke zelfmededeling van de boom en de daarin voltrokken bemidde 
hng van het al is één met 'zijn vorm (10 2) en zijn mechaniek (10 5), zijn kleuren 
(10 2) en zijn chemie (10 5), zijn onderhoud met de elementen (10 3) en zijn on 
derhoud met de sterren (10 3)' (10 10) 

Paragraaf 10 11 De ene onmiddellijke en unieke zelfmededeling van de boom die 
heel de het heid doordringt, en de daarin gegeven unieke en uiterst konkrete uitleg 
van het al vat Buber samen met het onvertaalbare 'br leibt mir gegenüber' (10 11) 
'Gegenüber' betekent ni binnen het geheel van 'Ich und Du' de kontaktruimte die 
het JIJ door zijn verschijning opent, waarin een wereld van-jou uit opengaat en al 
het andere levende achtergrond vormt, 'leibt' betekent dat dit een alle konkreet 

31 Vergelijk M Friedman, Martin Buber's theory of knowledge, in Review of Metaphysics, 8 
(1954) 277-279 
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held doordringende transformatie is We ¿ouden kunnen vertalen de boom inkar-
neert zich met al zijn konkreetheid in het tegenover mi] en struktureert binnen dit 
kontakt een unieke wereld 
Hiermee is een belangrijk kenmerk van de /y-wereld verwoord het tegenover Dit 
tegenо ег-гцп is niet omkeerbaar Zoals al in paragraaf 9 2 was gesteld de betrek
king met de wezens uit de natuur is met omkeerbaar de boom is wel in levende lij
ve tegenover mij, maar ik ben voor de boom niet op dezelfde wtjze tegenover hem 

Paragraaf 10 12 Deze met-omkeerbaarheid van de betrekking is echter niet wezen
lijk voor de betrekking Wezenlijk voor de betrekking is ongeacht de mate van 
openheid, de vorm en de struktuur - de Gegenseitigkeit 
'Gegenseitigkeit' dat hier voor het eerst voorkomt, is binnen het geheel van 'Ich und 
Du' het woord waarmee het verhoudingsgeheel (grondwoord) voorzover dat een 
verhouding is, wordt verwoord Als verwoording van de verhouding bevat het twee 
hoofdelementen 
Eiferzijds bevat Gegenseitigkeit het element van wisselwerking de onmiddellijke 
betrekking is de inwerking van ¡i; naar г&, terwijl binnen die inwerking het tk terug
werkt op het ji¡ Dit is de zg wisselwerking die wc uitvoerig laten zien in de uitleg 
van paragraaf 20 Daar /uilen we ook zien dat de wisselwerking tussen ik en JIJ de 
struktuur van het kontakt bepaald Gezien vanuit het element van de wisselwerking 
betekent 'Gegenseitigkeit' het tegen elkaar ingaan van twee werkingen binnen de ene 
kontaktstroom 
Anderzijds bevat Gegenseitigkeit echter ook het element van het tussen Hiermee 
wordt dan de tussenruimte van het kontakt bedoeld die als zodanig transcendent is 
aan beide partners in de verhouding Flet is de immanentie van het kontakt-zelf Het 
is dit element in de Gegenseitigkeit dat in de alinea die we nu bestuderen, aan de 
orde is Immers, in de vorige alinea stelde Bubcr dat de wisselwerkingsstruktuur tus
sen het ik en de boom zich met in eenzelfde element beweegt (zoals bv de wisselwer
king tussen mens en mens zich m het element van het spreken beweegt zie paragraaf 
56 1), maar in verschillende elementen het zijn van de boom en het zijn van de 
mens Daardoor hebben ze 'anders' (10 11) met elkaar te maken Maar, zo gaat Bu-
ber in paragraaf 10 12 verder, de struktuur van de betrekking (de vorm van de wissel
werking) is niet bepalend voor de zin van de betrekking' (10 12), want de zin van de 
betrekking is de Gegenseitigkeit Welnu, hier doelt Buber op het /wischen, waarover 
hij ook spreekt in paragraaf 19 2 waar de wisselwerking tussen ik en )ij in de liefde de 
ruimte 'tussen ik en JIJ' opent Nog uitvoeriger komt dit element naar voren in para 
graaf 32 1, waarin dit element met de zw van de betrekking wordt genoemd, of het 
tussen, mar de geest Zie hiervoor de uitleg van paragraaf 32 1 
Beide elementen nu van 'Gegenseitigkeit' willen wij in onze vertaling bewaren Daar
om vertalen we Gegenseitigkeit met 'tegeninnigheid' Daarin klinkt van de ene kant 
door de innigheid van het tegen, à ι de intimiteit (immanentie) van het kontakt (zie 
voor een uitvoerige beschrijving van het 'tegen' als artikulatie van het onmiddellijke 
kontakt de uitleg van paragraaf 14-22) Dit is de tegeninnigheid als tegen-innigheid. 
Van de andere kam klinkt daarin door het tegen elkaar ш bewegen van ik en ]i] bin
nen de levende wisselwerking de tegenin mgheid De eenheid van beide momenten 
- de tegcn-inmgheid in tegenin-mgheid konstitueert de Gegenseitigkeit 
In de onderhavige alinea ligt vooral het accent op de tegen innigheid, en dit om de 
asymmetrische tegenin-mgheid te relativeren Want met wezenlijk is het voor de be
trekking, dat binnen de betrekking een gelijkmatig heen-en-weer-gaan wordt gereali
seerd of dat de betrekking zich afspeelt in een voor beide partners gelijk element (bv 
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de taal), maar dat de tegemn-mgheid (hoe ongelijksoortig ook) de 'zw van de betrek
king' (10 12) kan openbaren de tegen-innigheid, d ι de ik en JIJ transcenderende im
manentie van het kontakt 

Paragraaf 10 13 ben andere foutieve konklusie zou kunnen zijn dat de boom dus 
een zelfbewustzijn moet hebben zoals wij Buber wijst deze konklusie van de hand 
zijn omschrijving van het jt] gebeurt met in termen van zelfbewustzijn maar in ter
men van zichzelf meedelen tegenover mij en in die unieke zelfmededehng zichzelf 
op unieke wijze uitleggen Het gaat om niets meer of minder dan de volstrekt van-
zelf-sprekende wijze waarop de boom ÍS 
Fen frappante voorstudie van de tweevoudige boom zoals die in paragraaf 10 wordt 
getekend, zien we in Bubers boek 'Daniel' 'Zie deze pijnboom Je kunt zijn eigen
schappen met die van andere pijnbomen, andere bomen, andere gewassen vergelij
ken, vaststellen wat ze gemeenschappelijk en wat ze met gemeenschappelijk hebben, 
je kunt te weten komen waaruit hij is samengesteld en hoe hij geworden is dat zal 
voor jou in de nuttige hulpwereld van de namen en indelingen, van de ontstaans- en 
ontwikkelingsverslagen nuttig zijn, van de waarheid van dit wezen ervaar je niets bn 
probeer nu eens deze pijnboom zelf te naderen Niet met de kracht van de voelende 
blik alleen - die zou je slechts de volheid van een beeld kunnen schenken veel, niet 
alles Niet met de richting van de ontvankelijke geest alleen die zou je slechts de zin 
van de levende gestaltegeving openen veel, niet alles Maar ontvang de boom met 
heel je gerichte kracht, geef je aan hem over tot je zijn schors als je huid voelt en het 
losspringen van een tak uit de stam als het streven van je spieren, tot je voeten zich 
als wortels hechten en tasten en je schedel zich welft als een kroon zwaar van licht, 
tot je in de weke blauwe dennenappelen je kinderen herkent, ja waarachtig tot je ver
anderd bent' 32 

Paragraaf 111-2 Het tweede voorbeeld om de sfeer van het leven met de mensen 
zichtbaar te maken is eigenlijk geen voorbeeld, omdat in de sfeer van de mens de be
trekking zich uiteraard alleen tussen de mensen voltrekt 
Eerst beschrijft Buber het menselijk ¡ij negatief, daarna positief 
1 In de negatieve beschrijving komen twee punten naar voren Ten eerste het mense
lijk JIJ is geen 'ding onder dingen' (11 1) Dit houdt in dat deze mens niet het objekt 
is van mij - 'niet bij of ztj is hij' (11 2) - , dat zijn grens met daar ligt waar anderen be
ginnen - 'door andere hij 's enztj's begrensd' (11 2) - en dat hij met binnen het objek-
tieve kader van ruimte en tijd kan worden gelokaliseerd - 'een m het wereldnet uit 
ruimte en tijd bestaande geregistreerd punt ' ( l l 2) Ten tweede het menselijke JIJ is 
met 'utt dingen bestaande' (11 1) Dit houdt in dat hij niet is samengesteld uit een 
aantal kwaliteiten - 'een losse bundel eigenschappen' (11 2) -
Samenvattend mogen we zeggen het menselijk ¡η is geen gesteld-bcid hij kan niet als 
objekt worden gesteld, zijn grens wordt niet door anderen vast-gesteld, hij kan niet 
worden geplaatst binnen een stelsel van ruimte en tijd en hij is niet samen-gesteld uit 
gesteldheden (kwaliteiten) 
2 Positief is het menselijk JIJ hij staat uniek - 'zonder buren' (11 2) - en ondeelbaar -
'zonder voegen' (11 2) - tegenover mij en artikuleert op unieke wijze de wereld waar
uit hij oprijst Niet de wereld zegt mij wiejij bent, maar JIJ legt mij op unieke en per
soonlijke wijze de wereld uit 

32 M Buber, Daniel, о с , Werke I, 15 
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Paragraaf 11 3-5 In drie korte vergelijkingen artikuleert Buber vervolgens nog eens 
de oorspronkelijke eenheid van het ]i] (11 3), dat niet in te kaderen is (11 4) en vrij 
oprijst uit de wereld (115) tegenover mij 

Paragraaf 113 De eerste vergelijking ¿oals een kunstwerk (een melodie, een ge 
dicht, een beeld) een oorspronkelijke eenheid is en wezenlijk niet samengesteld is uit 
losse onderdelen (tonen, woorden en lijnen) de ontleding is sekundair - /o ook is de 
mens tegenover mij een oorspronkelijke eenheid en niet samengesteld uit losse onder 
delen (de kleur van /ijn haar, van /ijn spreken, van /ijn goedheid enz) Als ik begin 
bij deze eigenschappen dan heb ik geen;!/ maar een htj (een het) tegenover mij 

Paragraaf 114 De tweede vergelijking zoals het gebed op oorspronkelijke wij/e tijd 
schept en de offerhandeling op oorspronkelijke wijze ruimte ontplooit (/ie paragraaf 
61 6-9), zo ook ontplooit de mens tegenover mij op oorspronkelijke wijze de tijd en 
op oorspronkelijke wijze de ruimte hij is tegenover mij tegenwoordig Keer ik het 
om en plaats ik het;»; in het kader van de zg objcktieve tijd en de objektieve ruimte, 
dan is hij geen ]i] meer, maar een hl] of een zz; (een het) 

Paragraaf 115 De derde vergelijking is eigenlijk meer het oproepen van een beeld 
De vrije zelfvertegenwoordiging van het menselijk ]ij en de daarin gerealiseerde uitleg 
van het al roept het beeld op van de menselijke gestalte die zich aftekent tegen de 
achtergrond van een strak blauwe hemel Dan komt de eigen gestalte scherp naar vo 
ren uit zijn achtergrond en schijnt omgekeerd die achtergrond van de gestalte uit zich 
naar alle kanten toe uit te strekken Dit beeld is het/г; dat tevoorschijn treedt uit het 
al en dat - naar voren tredend dit al op een unieke wijze van zich uit zich laat ont 
vouwen Daartegenover staat de gestalte die heen en weer geslingerd wordt door de 
wind en meegesleurd wordt door een draaikolk Hij is de speelbal van de omstandig
heden Dit is het beeld van het het dat door de omstandigheden wordt bepaald 

Paragraaf 116 Na in drie beelden het mensen-yz/ te hebben getekend als de oor 
spronkelijke eenheid van een mens die /elf een oorspronkelijk bestek ontplooit van 
tijd en ruimte en op unieke wijze tevoorschijn treedt uit de achtergrond die het tege 
lijk uit-legt, vraagt Bubcr zich af welke houding aan deze ¡η gestalte beantwoordt 
Lvenals in paragraaf 5 is het antwoord het is geen ervaring - een tets zich tegenge 
steld hebben en dus hebben (5 2) maar in de belrekking staan dit is, zoals we bij de 
uitleg van paragraaf 5 2 zagen, het doorzetten van mijn antwoord aan hct;z; binnen 
de betrekking Pas wanneer ik uit de betrekking treed en ophoud de ander te raken 
met mijn door-hem-geraakt /ijn, komt de ervaring naar boven en wijkt het jij terug 
'Ervaring \%]i] verte' (11 6) 

Buber noemt het staan-m-de betrekking in deze alinea een staan 'in het heilige grond 
woord' (11 6) Hiermee is bedoeld dat de ik jij betrekking tussen mens en mens 
a h w het Sakrament is - uitdrukking en bemiddeling - van de volkomen betrekking 
tussen de mens en God Opnieuw een verwijzing naar de hoofdtematiek van deel 3 

Paragraaf 117 Bij het voorbeeld van de boom werd de opwerping gemaakt dat zulk 
een jij boom dan toch wel een zelfbewustzijn zal moeten hebben Nu wordt de ob 
jektie gemaakt dat zulk een mensen jij dan toch wel op een of andere manier /al 
moeten ervaren dat het cenjij is 
Buber wijst deze objektie van de hand en motiveert dat aldus het zijn van hetyz; is 
meer dan het weten van het het en de werking die van het jij uitgaat en die het jij 
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ondergaat zijn meer dan het weten van het het 'Het/i/ ÍS meer dan het weet Ji] doet 
meer en hem overkomt meer dan bet weet' (11 7) We kunnen hierbij denken aan een 
spelend kind dat door zijn ouders een ogenblik kan worden gezien in zijn volstrekte 
onherhaalbaarheid Het kind zelf hoeft zich van de/e levende betrekking niet bewust 
te zijn Voor het jij^zijn van de mens is met nodig dat het zich van zichzelf bewust is 
of zelfs dat het zich van de betrekking bewust is, maar dat het zijn onherleidbare ei
genheid kan ontvouwen tegenover een tk 
Zoals Buber in de vorige alinea sprak over 'het heilige grondwoord', zo spreekt hij nu 
over 'de wieg van het Werkelijke Leven' en hiermee wordt bedoeld dat in de ík }tj 
betrekking tussen mens en mens de volkomen betrekking tussen God en mens gebo
ren wordt 

Paragraaf 12 1 Het derde voorbeeld, het voorbeeld van een kunstwerk, laat zien hoe 
de JIJ wereld er uit ziet in de derde sfeer, de sfeer van de geestelijke wezenheden 
Meer dan in de twee vorige voorbeelden komt nu een proceskarakter naar voren het 
kunstwerk wordt beschreven van zijn 'oorsprong' (12 1) tot en met 'het geschapen 
ding' (12 4) 
De eerste fase in de wording van het kunstwerk - 'de eeuwige oorsprong van de 
kunst' (12 1) - is dat een gestalte zichzelf soeverein presenteert tegenover de kun
stenaar en vraagt om verwerkelijking Deze gestalte komt niet voort uit de ziel, 
maar treedt van buiten af toe op de kunstenaar en doet een beroep op zijn artistie
ke vermogens 
De tweede fase is dat de kunstenaar tot in zijn wezen geraakt wordt door de verschij
nende gestalte en met dit wezenlijke geraakt zijn antwoord geeft Dit antwoord is het 
luisterende doen waardoor onder de handen van de artiest het kunstwerk de werke
lijkheid in geboren wordt 
De derde fase doordat het ik uitstroomt in een aktief-passief zijn naar de verschij
nende gestalte stroomt van de andere kant de gestalte de werkelijkheid in 'het werk 
ontstaat' (12 1) 

Paragraaf 12 2 Deze alinea artikuleert nu verder wat dit aktief-passief uitstromen 
van de artiest gedurende het verwcrkelijkingsproces inhoudt Zijn doen, zijn werken 
houdt twee dingen in 
1 Zijn doen is een ojfer van alle mogelijkheden die bijvoorbeeld in deze klomp klei 
verborgen zitten, verwerkelijkt de kunstenaar precies déze vorm die door de gestal
te gaandeweg wordt gevraagd De inkarnatie van déze vorm die deze ene mogelijk
heid van het materiaal aktualiseert vloeit niet zonder meer voort uit de wil van de 
kunstenaar of zelfs uit de wil van het kunstwerk (dat aanstaande is), maar uit 'de 
uitsluitendheid van het tegenover' (12 2) 'Uitsluitendheid' en 'tegenover' zijn twee 
begrippen die elkaar wederzijds vooronderstellen we zagen het reeds bij de boom 
Met 'tegenover' wordt de kontaktruimte tussen ik en ]ij bedoeld die precies als 
kontakt ruimte ik en ;;/ op elkaar betrekt en de een tegenover de ander een voor
kant geeft Doordat beide elkaar een voorkant geven, zonderen zij elkaar ipso facto 
uit uit een achtergrond Dit aspekt van elkaar uitzonderen in het tegenover elkaar is 
precies de inhoud van het woord 'uitsluitendheid' Welnu, het is door het werk van 
de 'uitsluitendheid van het tegenover' dat het werk wordt uitgezonderd uit de 
baaierd van mogelijkheden tot deze vorm hier 

2 Het doen van de artiest is tevens een waagstuk omdat 'de uitsluitendheid van het 
tegenover' ook impliceert dat de kunstenaar heel zijn geraakt zijn (passief-zijn) in
zet in het doen (aktief-zijn) van dit ene en het alléén doen van dit ene Het is een 
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koncentratie die zozeer geheel gericht is op de geboorte van de gestalte tegenover 
hem dat deze koncentratie ongebroken het artistieke proces moet doortrekken 
Wordt deze werkzame aandacht gebroken, dan breekt ofwel de artiest ofwel het 
kunstwerk 

Paragraaf 12 3 Hetzelfde wordt nog eens beschreven vanuit de gestalte berst 
wordt gezegd wat deze gestalte met is 
1 De wordende gestalte kan niet worden ervaren ze kan niet worden verstaan 
doorheen patronen van vroeger opgedane gewaarwordingen omdat haar wording 
zelf een unieke reaktie vraagt en een geheel eigen weefsel ontplooit 
2 De wordende gestalte kan niet worden beschreven, omdat ze nog-niet is, ze is 
aan-staande 
3 De wordende gestalte is geen objekt van innerlijke ervaring of een produkt van de 
fantasie, want ze transformeert zichzelf van buiten af de werkelijkheid in 
4 De wordende gestalte kan men zich nog met tegenstellen, men kan haar nog niet 
objektiveren, omdat ze nog met voltooid is tot deze vorm 
Wat is de wordende gestalte dan weP 
1 Ze vraagt om verwerkelijking ze wil doorheen een arbeidsproces tot werkelijk 
heid komen 
2 In dat verwerkelijkingsproccs is ze werkelijk ze verwerkelijkt en vertegenwoor
digt zichzelf tegenover mij / e is tegenover d w z ze ontwerpt in het onmiddellijke 
kontakt haar voorkant (haar tegen overzijde) en gaat aan dit ik over tot werkelijk 
heid (ze is tegen over gang) In de/e zelftransformatie binnen het onmiddellijke 
kontakt is de evidentie van de wordende gestalte groter dan de evidentie van iets 
dat objekticf geregistreerd kan worden / e is ook tegenwoordig in het kontakt ver
tegenwoordigt de gestalte zichzelf en wordt zichzelf daarin, ze is tegen-wórdig (zie 
de uitleg van paragraaf 17 3) 
3 Er is wisselwerking '7ij werkt aan mij zoals ik aan haar werk' (12 3) Dit moet 
met zo verstaan worden als zou het JIJ een bepaalde invloed op het ik uitoefenen 
terwijl daarnaast het ik ook een bepaalde invloed op het ¡t¡ uitoefent Nee, het ge-
raakt-zijn van het ik zelf door het verschijnende /ij ís precies ook datgene waarmee 
het ik het JIJ raakt Ln omgekeerd biedt precies de aanraking van het/i/ aan het ik 
zijn transformatiemogelijkheid Hun beider aktief zijn ís passief en hun beider pas 
sief zijn ís aktief bn bovendien raken zij beide in hun aktief-passief zijn elkaar 
binnen hetzelfde kontaktvlak Het is het tegen elkaar ingaan van twee bewegingen 
binnen het ene kontaktvlak de tegenin nigheid van de tegcn-mmghcid Welnu, bin
nen deze tegemnnigheid moet de wisselwerking 'De gestalte werkt aan mij zoals ik 
aan haar werk' (12 3) - worden verstaan In paragraaf 20 wordt deze samenhang ex
pliciet ontwikkeld 

Paragraaf 12 4 De slotalinea kijkt vanuit 'het geschapen werk' terug op de wording 
van het kunstwerk en konstateert dat wat wij 'scheppen' noemen m wezen een 'op 
scheppen' is, omdat de gestalte doorheen het offer en het waagstuk van de kunste 
naar - in wc/en zichzelf vertegenwoordigt in het kunstwerk Om diezelfde reden is 
dat wat men geneigd is 'uitvinden' te noemen, in wezen een 'vinden', een gratuiet 
ont dekken De kunstenaar helpt de gestalte zith/elf te vertegenwoordigen in de we 
reld 
Is dit wordingsproces voorbij, is er 'het geschapen werk' (12 4), dan is het een iets, 
d w z dan heeft het /ijn grens doordat andere dingen het af-grenzen, dan kan men 
er de eigenschappen van vaststellen, dan kan men het in een objekticve ruimte plaat-
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sen en er de duur van bepalen Dat kán Maar de zw van het kunstwerk is dat steeds 
opnieuw de oorspronkelijke gestalte zich in het tegenover mi] kan inkarneren 'keer 
op keer in levende Ιηνβ tegenover' (12 4) het i¿ kan komen staan Het noodzakelij
ke samengaan van ¡ij wording en bet wording - het ]i] bepaalt zichzelf via het ver
werkelijkingsproces noodzakelijk tot déze vorm hier en nu - wordt expliciet ontwik 
keld in paragraaf 22 De dubbele mogelijkheid die daarna ontstaat - dóórgaan op het 
tot het geworden kunstwerk (de vervreemding) of terugkeren naar de /y-gestalte 
die er in sluimert - wordt uitvoerig uiteengezet in paragraaf 32 

Paragraaf 13 Paragraaf 13 bestaat uit twee korte vragen en twee even korte ant
woorden De twee vragen hebben beide het karakter van een konklusie en doen aan 
als een soort etndbalans 'Wat ervaart men dus van het/y? ' (13 1) en 'Wat weet men 
dus van het;i/3' (13 3) 

Paragraaf 13 1 - 2 Bij de vraag 'Wat ervaart men dus van het;»;5 ' moet vooral de 
nadruk vallen op 'Wát ervaart men dus van het / i ;5 ' Het antwoord is nl men er
vaart nu ']uist mets' (13 2) De reden is het is geen ervaring, een benadering van de 
werkelijkheid vanuit in het verleden opgedane gewaarwordingen 'Men ervaart het 
f/y,) niet ' (11 2) 

Paragraaf 13 3 - 4 In de tweede vraag is het woordje 'ervaren' veranderd in 'weten' 
'Wat weet men dus van het ]i)?' Met 'weten' is hier klaarblijkelijk een volstrekt on
bevangen totaal-benadering bedoeld, want het antwoord is nu in tegenstelling tot 
het vorige antwoord 'slechts alles' (13 4) De reden is het JIJ heeft zich in zijn oor
spronkelijke eenheid kunnen tonen als unieke uitleg van het al3 3 en werd niet afge
splitst van zijn omgeving en in zichzelf opgedeeld in eigenschappen 'Men weet van 
hem (nl van hetji]) niets afzonderlyks meer' (13 4) 34 

111.213.2 Samenhang 

Terugziende op de paragrafen 6 - 1 3 ontdekken we de volgende samenhangen 
1 De literaire opbouw van paragraaf 6 - 1 3 doet zich voor als een tweeluik - evenals 
de opbouw van paragraaf 4 - 5 
In de paragrafen 6 - 7 wordt de wereld beschreven zoals ze zich toont ín de erva
ring 
In paragraaf 9 -12 wordt de wereld beschreven zoals ze zich toont in de betrekking 35 

33 Terecht stelt S Strasser, dat deze 'Ganzheit' niet primair begrepen moet worden tegen de 
achtergrond van de Gestaltpsychologie, ook al zijn er duidelijk aanknopingspunten het geheel 
is meer dan de delen (11 1), de figuur steekt af tegen de achtergrond (112) Hier staat echter 
tegenover dat 'het begrip 'Gestalt' in de psychologie een theoretisch begrip is, dat daartoe dient 
bepaalde verschijnselen te verklaren De gestalte in deze zin maakt o a de strukturenng van het 
waamemingsveld mogelijk en werkt zodoende de Objektivering' van de ervaring in de hand Het 
is duidelijk dat Buber iets dergelijks niet bedoelt' (S Strasser, De dialogische philosophie van 
Martin Buber, college-diktaat, Nijmegen, 1966, 146) 
3 4 S Strasser interpreteert o ι deze korte paragraaf onjuist als hij er over zegt 'Hij, die hier 
antwoordt, is de mysticus Buber Hij heeft het goddelijke Gij in zijn volheid ontmoet, en deze 
totaliteit is zo overweldigend, dat men er geen afzonderlijke oordelen over kan vellen' (S Stras
ser, ibid , 195) Het gaat binnen de kontekst duidelijk om het bijzondere ]tj - in de natuur, de 
menselijke wereld en de geestelijke realiteit - en niet om het eeuwige μ] 
3 5 Ook R Wood neemt deze paragrafen samen onder het hoofd 'Regions of Relations' (R 

Wood, Martin Buber's Ontology, bvanston, 1969, 42 52) 
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Paragraaf 8 staat daartussen als een scharnier van de ene kant vat zij d e paragrafen 

6 - 7 samen - 'De wereld als ervaring b e h o o r t t o t het g rondwoord tk-het' (8.1) - , van 

de andere kant vat zij o p voorhand de paragrafen 9-12 samen - 'Het g rondwoord 

tk-jij vestigt de wereld van de betrekking' (8.2). 

Paragraaf 13 sluit de sektie af· in een kort vraag-cn-antwoord-spel w o r d t de balans 

opgemaakt з б 

2 De wereld als ervaring heeft de volgende k e n m e r k e n . 

De wereld als ervaring w o r d t van het ik uit bepaald, ¿ij is een gesteld-beid van het 

ik 

— De mens ervaart zijn wereld als een iets (6.1-8). 

— De ervaring is m de mens, niet tussen hem en de wereld (7 1). 

— De wereld als beeld, beweging, eksemplaar, wetmatigheid, getal beschouwen 

(10 2-6). 

— De b o o m als tegengesteldbeid beschouwen (10 7). 

De wereld als ervaring is slechts een bui tenkant , een leeg oppervlak van de werke

lijke wereld, zij is een gesteldheid van de werkelijke wereld. 

— De mens bevaart de oppervlakte van de dingen (6 2) . 

Hij haalt een weten o m t r e n t de hoedanigheid uit de wereld (6.2) . 

— Hij ervaart wat aan de dingen is (6.2) 

- De wereld laat zich ervaren, maar het gaat haar niets aan (7 2) . 

De wereld als ervaring is een samengestelde wereld 

— hen wereld die uit het en het en het, uit hij en hl] en zij en zy en het bestaat . 

— Uit dingen bes taande (11.1) 

- Fen losse bundel vastgestelde eigenschappen (11 2) 

- Frvaarbaar als een som van eigenschappen (12.4) . 

De wereld als ervaring is een vastgestelde wereld, afgegrensd door het omringende 

— Innerlijke dingen zo goed als uiterlijke dingen, dingen onder dingen (6 6, 11 1, 

12.3) . 

— Hij of ZIJ dooi andere bij's ofzij's begrensd (11.2) . 

— Het geschapen ding is ding onder dmgen (12 4) . 

De ervaringswereld is geplaatst in een objektief stelsel van ru imte en tijd. 

— De b o o m heeft /ijn plaats en zijn tijdsbestek (10 7). 

Het het is een in het wereldnet uit ruimte en tijd bestaande geregistreerd pun t 

(11-2) . 

- 1 let het is in een ooit en ergens (11.4) . 

Samenvat tend de wereld als ervaring komt naar voren als een tegengesteld-heid / IJ 

is door het ik gesteld (in zichzelf samengesteld, vastgesteld door het omgrenzende 

en geplaatst in het stelsel van ruimte en tijd), maar dit gestelde is dan ook niet meer 

dan een uiterlijke gesteldheid van de echte wereld (een kwaliteit ervan) Het is d c / e 

door he t ik gestelde oppervlakkige gesteldheid die het ik naar zicbzelj toe heeft ge

steld, zichzelf tegen heeft gesteld 37 

3. De wereld van de betrekking kenmerkt zich door het volgende. 

De wereld als betrekking verschijnt tegenover het ontvankeli jke ik 

36 Ten onrechte trekt R Wood paragraaf 13 bij het geheel van paragraaf 13-21 (Ibid , 52-53). 
Hij ziet blijkbaar het woordje 'dus' over het hoofd 'Wat ervaart men dus van he t / i / (13.1) en 
'Wat weet men dus van her ftj* (13.3). Bovendien betreffen deze vragen niet de nexus tussen 
mens en wereld, die de hoofdaandacht krijgt in de paragrafen 14-22. 
A Kohanski trekt ten onrechte paragraaf 10-13 bij elkaar onder het oogpunt van de houding 
'The Four Potencies of Man's Communication. Cognition, Love, Art, and Faith' (A Kohanski, 
o.c ,48-51). 
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— Geen indruk, geen voorstelling, geen stemming, maar m levende lijve tegenover 
mij is het/i/ (10 11) 
— Geen voortbrengsel van de ziel (12 1, 12 3) 
— Verschijning die op het ik toetreedt (12 1) 
— De uitsluitendheid van het tegenover (12 2) 
— Het JIJ is te schouwen stralend in de glans van het tegenover (12 3) 
— De gestalte is m levende lijve tegenover de ontvankelijk schouwende (12 4) 
Het zijn tegenover van de /»/-wereld impliceert dat zij tegenover het ik is uitgezon
derd uit het al haar uitsluitendheid 
— De macht van de uitsluitendheid heeft mij gegrepen (10 8) 
— De uitsluitendheid van het tegenover (12 2) 
De JIJ wereld is tegenwoordig 
— Geen uitbeelding van de verbeelding is de gestalte, maar het tegenwoordige 
(12 3) 
— Wat is zo tegenwoordig als de werkelijke gestalte (12 3) ' 
De / j / wereld is werkend 
— De gestalte werkt aan mij zoals ik aan haar werk (12 3) 
De/j/ wereld verschijnt als een oorspronkelijke eenheid 
— Het/i/ is het onontleedbare (10 13) 
— Zonder voegen is het /«/(11 2) 
— Zoals het vers, de melodie, het beeld met samengesteld zijn uit woorden, tonen 
en lijnen (113) 
— Men weet mets afzonderltjks meer 
De/17-wereld schept haar eigen kader en is een unieke uitleg van het al 
— Vonder buren is het/i/ (11 2) 
— Het/i/ vult het hemelrond (11 2) 
— Al het andere leeft m het licht van betjij (112) 
— Zoals het gebed met m de tijd is en het offer met in de ruimte (11 4) 
— Het/i/ is niet in een ooit of ergens (114) 
— De hemel van het JIJ spant zich uit (11 5) 
Samenvattend de wereld van de betrekking vertegenwoordigt en verwerkelijkt zich
zélf aan het ik, verschijnend binnen de uitsluitendheid van het tegenover Vandaar-
uit ontvouwt zij haar oorspronkelijke eenheid, ontplooit ze haar eigen kader en in
terpreteert ze op unieke wijze het al 3e 

4 De in zijn tweevoudigheid beschreven wereld relateert aan de tweevoudige hou
ding Daarom wordt mét de beschrijving van de tweevoudige wereld ook de twee
voudige houding - die in paragraaf 4 - 5 centraal stond - verder méé-ontwikkeld 
Opvallend wat betreft de ¿ef-houding is dat deze in de onderhavige paragrafen het 
meest wordt aangeduid met de term 'ervaren' 

3 7 Zie voor een uiteenzetting van de 'Welt des Es' in het licht van heel Bubers filosofisch werk 
Ζ Balogh, Martin Buber und die Welt des Es', Meisenheim am Clan, 1969 Overigens ontbreekt 
een systematische analyse van de genese van de Eswelt, zoals wij die ontwikkelen vanuit de pa
ragrafen 2 3 28 
3 8 Doordat E Lévinas zijn analyse van Buber te veel bouwt op de Begegnung en deze op zijn 
beurt te veel naar de »fc-zijde verlegt - ontgaat hem o 1 de gebiedende kracht van het Du als soe
verein tegen komend (par 14 1) en als tegen-over in zijn verhevenheid Ten onrechte mist hij 
o 1 'die Dimension der Hohe, die mit Bubers bormalismus bncht' (E Lévinas, Martin Buber 
und die Erkenntnistheorie, in Martin Buber, hrsg Schilpp/Fnedman, Stuttgart, 1963, 131) 
Vergelijk ook Bubers uitspraak in Gottesfinstemis 'Wer sich weigert, die wirkende Wirkltcbkeit 
der Transzendenz, unser Gegenüber, als solches auszustehn, arbeitet an der menschlichen Seite 
der Verfinsterung mit'(M Buber, Gottesfinsternis, in Werke I, 31) 
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Men zegt dat de mens zijn wereld ervaart (6 1) 
— De mens bevaart de oppervlakte van de dingen en ervaart ze (6 2) 
— IIij ervaart wat aan de dingen is (6 2) 
— irvanngen alleen brengen de wereld niet naar de mens (6 3) 

Ik ervaar iets (6 5,6 7) 
— Innerlijke en uiterlijke ervaringen (6 6) 

Openlijke en geheime ervaringen (6 8) 
— De ervarende heeft geen deel aan de wereld (7 1) 
— De ervaring is 'in hem' (7 1) 
— De wereld heeft geen deel aan de ervaring (7 2) 
— De wereld laat zich ervaren (7 2) 
— De wereld van de ervaring hoort bij het grondwoord ik-het (8 1) 
— i let/f/ is niet een hoedanigheid, ervaarbaar, beschrijfbaar (11 2) 
— De mens tot wie ik ]i) /eg, ervaar ik niet (11 6) 
— Buiten het grondwoord ik ¡t¡ ervaart men (116) 
— trvaring is ¡¡¡-verte (11 6) 

Het ¡η hoeft geen ervaring te hebben (11 7) 
— De gestalte die me tegenkomt kan ik niet ervaren (12 3) 
— Het tegenover is helderder dan de ervaren wereld (12 3) 
— Het het is als een som van eigenschappen ervaarbaar (12 4) 
— Men ervaart van het;iy niets, want men ervaart het niet (13 1-2) 
Bij analyse van de/c passages blijkt 'ervaren' te betekenen een ik reduceert de wer
kelijkheid tot een iets (afgesplitst, afgegrensd, geïdentificeerd met zijn grens = op
pervlak) en dit afgesplitste begrensde oppervlak wordt gemanipuleerd binnen de 
kring van het ik Het begrip 'ervaring' is daarmee identiek met die andere aandui 
ding van de to-houding 'een іеіч zich tegen gesteld hebben' (4 1) 
Terwijl de bei-houding overwegend met het ene woord 'ervaren' wordt aangeduid, 
valt bij de omschrijving van de/iy-houding een grote diversiteit op 
— Wie in de betrekking opgenomen wordt (10 8) 
— Gegrepen door de macht van de uitsluitendheid (10 8) 
— Sta ik tegenover een mens als tegenover een ]i) (11 1) 
— Spreek ik het grondwoord ik ]i] (11 1 ) 
— De mens tot wie ik ]η zeg (116) 
— Ik sta w het heilige grondwoord (11 6). 
— Het komt aan op de wezensdaad van de mens (12 1) 
— Spreekt hi] met zijn wezen het grondwoord (12 1) 

De daad omvat een offer (12 2) 
— Slechts verwerkelijken kan ik de gestalte (12 3) 
— Ik schouw de gestalte stralend in de glans van het tegenover (12 3) 
— ¡n werkelijke betrekking sta ik tot de gestalte (12 3) 
— Zij werkt aan mij, zoals ik aan haar werk (12 3) 
— Scheppen is opscheppen, uitvinden is vinden (12 4) 
— Verwerkelijken is ontdekken (12 4) 
— Ontvankelijk schouwen (12 4) 
— Alles weten, mets ajzonderlijks weten (13 4) 
Analyseren we deze passages dan komt de volgende struktuur van de yy-houding 
naar voren De ;</-houding is gekenmerkt door een passief moment in de betrekking 
opgenomen worden, gegrepen worden door de uitsluitendheid van het tegenover, 
het JIJ werkt aan mij, het is slechts opscheppen, uitvinden, ontdekken Maar even 
zeer is de ;i/-houding aktief gaan staan tegenover het JIJ, staan tegenover hetjtj, in 
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de betrekking staan, het grondwoord spreken,/i/ zeggen, de wezensdaad voltrekken, 
verwerkelijken, werken aan het///, scheppen, uitvinden Bij nauwkeurig toezien blij
ken echter het aktieve moment en het passieve moment in elkaar te grijpen het/// 
werkt aan mij zoals ik aan het /// werk, scheppen ts opscheppen, vinden /$ uitvin
den, verwerkelijken is ontdekken 
5 Tenslotte valt op hoe opnieuw van binnen het grondwoord tk /// uit verwezen 
wordt naar het omvattende verband van het verhoudingsgeheel God-al, het Woord 
— Ieder/// is op unieke wijze een bemiddeling van het eeuwige/// (9 6) 
— Het grondwoord /&-/// is een heilig grondwoord (116) 
— De betrekking tot het/// is de wieg van het Werkelijke Leven (11 7) 

Samenvattend de paragraaf 6-13 beschrijven de tweevoudige wereld - de wereld als 
ervaring en de wereld van de betrekking zoals die wordt opgeroepen door de twee
voudige houding van de mens - het ervaren en de pluriform geartikuleerde /i/ hou
ding 

111.214 Uitleg van paragraaf 14-22 
111.214.1 Ontleding 

Paragraaf 14 1 Het kontakt tussen ik en/// wordt opgebouwd van twee kanten 
Van de ene kant het /// komt een ik tegen Deze tegenkomst van het /// kan door 
het ik niet worden bewerkt of gezocht Het is een 'genade', die ongevraagd, onge
wild en ongezocht opdaagt voor het ik Van de andere kant het ik laat zich tot in 
zijn wezen raken door het verschijnende /// en raakt dit/// met dit geraakt zijn Bei
de momenten samen vormen de wezensdaad van het ik een daad (aktief raken) 39 

vanuit het wezen (passief zich laten raken) Dit antwoord op het verschijnende/// 
is het grondwoord spreken 40 

3 9 Ten onrechte meent Theumssen, dat Buber [ettelijk met in staat is het aktief passief zijn te 
artikuleren Dit doet hij echter juist wél als hij zegt dat een leraar beleerd wordt tijdens zijn le
ring, dat een opvoeder opgevoed wórdt tijdens de opvoeding door de opgevoede Dat Theums
sen met in staat is deze gedachte te expliciteren, mag hem o ι niet verleiden te stellen 'Statt 
desssen (nl de ontwikkeling van het aktief passief zijn) begnügt er (nl Buber) sich damit das, 
was weder Aktion noch Passion ist, alsdieEmbett beider zu fassen (M Theumssen, Der Andere, 
Berlin, 1965, 317), terwijl Buber zegt dat beide éen zijn (par 14 2) en inhoudelijk 'op elkaar 
moeten gaan lijken' (par 14 2) Daardoor ontgaat het hem ook dat dit aktief passief zijn de 
eerste aankondiging is van een wezenlijk element in de Gegenseitigkeit 
40 A de Jong laat zien dat de kritiek van Rosenstock Huessy in 'Die Sprache des Menschen
geschlechts Γ, Heidelberg, 1963, 102-109, als zou 'Ich und Du' het tk primair stellen, dat naar 
believen wel of met met een gtj, in het bijzonder het goddelijke Gij in relatie treedt, ongegrond 
is (A de Jong Is het gij in Buben, 'Ich und Du' niet essentieel', in Nederlands Theologisch 
Tijdschrift 25 (1971) 52-66) Terecht stelt De Jong dan ook 'De aanspraak van het gij is het 
eerste, mijn antwoord het tweede, dat bovendien pas mogelijk wordt door de aanspraak van 
het gij' (ibid , 60) en terecht konkludeert hij 'Het is duidelijk, dat voor Buber de ontmoeting 
met het eeuwige Gij niet facultatief is' (ibid , 66) 
С Frankenstein stelt 'Am Anfang eines Dialogs steht immer das ansprechende, das Du
sagende Ich' (C Frankenstein, Du und Nicht Ich zu Martin Bubers Theorie des Dialogs, in 
Stimmen der Zeit 178 (1966) 356) Deze diagnose stemt niet overeen met Bubers visie Voor 
Buber staat aan het begin van de dialoog het begegnende Du dat vervolgens, door het tk in de 
uitsluitendheid opgenomen, kan worden aangesproken met /i/ en doorheen Gegenwart en 
Gegenüber uitgroeit tot Gegenseitigkeit Uit dit niet verstaan van het betrekkingsweetsel in zijn 
wezenlijke momenten vloeien de problemen voort zoals zijn 'Verantwortung en 'Antworten' 
identiek (ibid , 357)' wat is de reikwijdte van de 'Du hs Antithese' (ibid ,357)' en het misver
stand dat het ;<; 'nicht von sich aus spricht, sondern nur antwortet' (ibid , 358) Ook de plaats 
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Paragraaf 14 2 Nadat de tweede alinea beide momen ten nog eens in éen adem 

heeft ui tgesproken 'Het/г ; k o m t mij tegen Maar ik treed in de onmiddelli jke be

trekking ' (14 2) - w o r d t hieruit een konklusic ge t rokken voor de s t r u k t u u r van de 

onmiddell i jke betrekking tussen ik en ]t) als zodanig de betrekking als zodanig is 

een aktiet passieve s t ruktuur 

Immers, het ene raakvlak tussen ik en JIJ is enerzijds een aktiviteit van h t t y y (tegen

k o m e n ) die tevens passief is (aangesproken worden door het ik) en ander¿ijds een 

passiviteit van het ik (geraakt wórden door het pj) die levens aktief is (het geraakt 

worden als wezensdaad) Dit tegen elkaar ingaan (tegenin-mg zijn) van twee die el 

kaar wezenlijk doordr ingen en precies zo wederzijds een ruimte tussen openen (te-

gen-inmg zijn) is de Gegenseitigkeit, de tegeninnigheid die in paragraaf 20 expliciet 

wordt ontwikkeld 41 De onmiddelli jke betrekking is kiezen en gekozen worden, ak 

tiviteit én passiviteit zowel van de kant van het ji) als van de kant van het ifc 

Buber ontwikkel t nu verder wat dit aktief-passief /ijn van de betrekking als zodanig 

be tekent voor het !& Het ik, dat deelt in het tegemnnige kon tak t met hetjij, is pas 

sicf in zoverre het in al zijn vezelen geraakt , on t roerd word t door het verschijnende 

/г/ alle partiele handelingen (denken, voorstellen, voelen, zien, horen, enz) en ook 

alle handelingsgewaarwordingen (ervaring van weerstand, pijn, genot enz) worden 

geraakt t o t in h u n wezen Maar precies dit geraakt zijn w o r d t gericht op het/г/ dat 

hen raakt Dit r ichten smelt alle partiele handelingen en handelingsgewaarwordingen 

o m t o t een wezen antwoord-wezen ' 2 

Paragraaf 14 3 Paragraaf 14 3 herhaalt bij wijze van konklusie woordelijk wat in 
paragraaf 2 6 was gezegd 'het g rondwoord ik ji¡ kan slechts met het hele wezen 
worden gesproken ' (2 6 , 14 3) en geeft van dit 'hele wezen' nog eens de grond 
s t ruk tuur aan 

Het hele wezen word t in al zijn delen bijeen gezameld en omgesmol ten door het 
;y zoals een naar alle kanten verstrooid hoopje ijzervijlsel door een naderende mag 
neet in al zijn onderdelen en in zijn total i tei t word t gericht en verzameld 4 3 Maar 

van het Zwischen ontgaat hem (ibid , 358) en de tegeninnigheidsstruktuur van het zien, dat niet 
slechts 'ein passives Aufnehmen des 'Wirklichen" is (ibid , 362) Nadat Frankenstein aldus enke 
le pagina's kritiek gegeven heeft (ibid , 356 369), komt ironisch genoeg als alternatieve dialogiek 
precies dat naar voren wat voor Bubers dialogiek wezenlijk is 'In dem Masse, in dem ich mich 
in meinem Bestimmtsein als bestimmend in meiner Aktivität als passiv, als bestimmt, weiss, bin 
ich gegen die Gefahr geschützt, den anderen oder das andere mit seiner Bezogenheit auf mich 
zu identifizieren' (ibid , 369) 
4 ' Zie pagina 283 286 
4 2 Deze eenheid van aktiviteit en passiviteit moet o ι niet verstaan worden zoals M Theunis 
sen doet Als dialogischer kann sich der Akt nur so vollenden, dass er sich aufgibt In der Per 
minologie Bubers ausgedruckt die reine 'Aktion' ist nur als reine 'Passion möglich' (M Theu 
nissen. Bubers negative Ontologie des Zwischen, in Philosophisches Jahrbuch, 71 (1963-1964) 
326 327) De laatste zin zegt echter niet hetzelfde uit als de eerste Het gaat bij de eenheid van 
aktiviteit en passiviteit om een volledig elkaar doordringen, een Overeen gaan stemmen' mijn 
zien is vervuld van gezien worden, maar daarin groeit mijn zien en het geeft zich niet op Te 
recht zegt Theumssen verder 'Dieser Gedanke, in dem die Schrift 'Ich und Du' kulminiert, holt 
die grosse Tradition der Mystiker in die Dialogik herein (ibid , 327) Beter is het ο ι dan ook 
na te gaan welke mystieken en op welke wijze zij de eenheid van aktiviteit en passiviteit zien 
Zoals we in de inleiding op 'Ich und Du hebben laten zien, speelt hier o a de joodse mystieke 
traditie op de achtergrond 
4 3 Scherp is dit ingezien door I evinas 'das Ich in seiner Beziehung zum Du tritt durch das 
Du mit sich in Beziehung - es tritt mit dem Du in Beziehung als mit dem, der mit dem Ich in 
Beziehung tritt und alsob es sich mit der Haut des Du berühre' (h I evinas, Martin Buber und 
die Erkenntnistheorie, in Martin Buber, hrsg Schilpp/hnedman, Stuttgart, 1963 126) hn dit 
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anderzijds engageert het ik zich met dit hele wezen ín zijn gekozen-zijn Deze we
zenlijk aktief-passieve struktuur van het ik drukt Buber uit in die pregnante zins
snede: 'Ik word aan het JIJ, ik wordend spreek ik71/ (14 3) Mijn wording, de wor
ding van mijn wezen, ís een wording aan het;«; Maar precies deze wording-aan-het-
¡η ís mijn antwoord aan dit/y, mijn;i/-spreken 44 

Paragraaf 14 4 De struktuur van de onmiddellijke betrekking zoals die in korte 
halen is geschetst overziende vat Buber deze samen met het dubbelzinnige woord 
'Alle werkelijke leven is tegenkomst' (14 4). Fnerzijds is daar de tegenkomst van 
het /y dat door zijn tegenkomst bewerkt dat het tk werkelijk tot leven komt Ander
zijds is daar het leven van het tk dat door zijn antwoord hetji} verwerkelijkt 

Paragraaf 15 In paragraaf 15 komt het kernmoment van het kontakt tussen ik en 
JIJ zoals dat in paragraaf 14 werd ontwikkeld naar voren de betrekking tot het jij 
is onmiddellijk. De notitie 'onmiddellijkheid' wordt negatief uitgelegd als on-mid-
del-lijkheid tussen !& en JIJ zit geen bemiddeling, ik en JIJ bemiddelen zichzelf te
genover elkaar Dit niet door iets anders bemiddelde kontakt wordt naar twee kan
ten ingevuld naar het verleden toe en naar de toekomst toe 
Wat betreft het verleden het kontakt tussen ik en ¡IJ kan met bemiddeld worden 
door het begrip noch door een voor-weten noch door de fantasie. En ook de herin
nering waarin het partikuliere verleden bewaard wordt, geraakt uit zijn isolement 
juist op het moment dat de onmiddellijke betrekking tot stand komt. Ook de her
innering kan dus met bemiddelen Integendeel, zij wordt totaal getransformeerd 
binnen een nieuwe totaliteit en uit zijn partikulanteit gehaald 

gebeuren moet niet gezien worden, zo gaat hij verder, als een Einfühlung waarbij het subjekt 
zich in de ander verplaatst en zichzelf vergeet. Teveel echter identificeert Lévinas Gegenseitig
keit - wat het wezen van de relatie is - met dit aspekt van het tk -
hoe wezenlijk dit aspekt ook is. 
44 G Sutter zegt. 'Jene Aussage von der scheinbar gegenseitigen Konstitution'Ich werde am 
Du, Ich werdend spreche ich Du' kann sinnvoll nur so verstanden werden, dass die Beziehung 
durch das Wirken von beiden Polen her geschieht, dass aber die Wirklichkeit von Ich und Du 
mehr ist als ihrer beider Wirkung, dass hier vielmehr ein Neues gestiftet wird, dem Ich und Du 
als solche sich allererst verdanken, das 'Zwischen" (G. Sutter, Wirklichkeit als Verhältnis, Der 
dialogische Aufstieg bei Martin Buber, München, 1972, 125) Onze analyse laat zien dat zulke 
postulaten niet nodig zijn In deze paradoksale zin wordt slechts het aktief-passief-zijn van het 
ik verwoord En dit is met het gevolg, maar de voorwaarde voor het Zwischen Noch uit deze 
tekst noch uit het geheel van 'Ich und Du' blijkt de noodzaak van een hypothese die de betrek
king-zelf (het tussen of het midden) hypostasieert, ook al is het tussen een element in het be
trekkingsgeheel. De werkelijkheid is het gehéél van «ir en;i; 
Deze hypothese van het hypostatische Zwischen vindt zijn oorsprong bij M Theunissen 'Bu
be rs oft missverstandene These, das Ich werde erst am Du und durch das Du Ich, ist nur der ver
kürzte Ausdruck einer Chiffre fur die Herkunft der Parmer aus dem Zwischen, aus dem Ereignis 
der Begegnung. Nur sofern ich in der Begegnung mit dem Du werde, was ich bin, werde ich 
dies durch das Du' (M Theunissen, Bubers negative Ontologie des Zwischen, in. Philosophisches 
Jahrbuch, 71 (1963-1964) 322) Opnieuw moeten we stellen Buber wil in dit korte zinnetje 
slechts de komplekse struktuur van het ik beschrijven voorzover het participeert aan een begin
nende betrekking Want ook dit laatste moet benadrukt worden het gaat in paragraaf 14 nog 
slechts over de konstituerende fase van de onmiddellijke betrekking en nog niet over het Zwi
schen, dat vooral in de vervulling van de onmiddellijke betrekking een belangrijke rol speelt in 
de Gegenseitigkeit Wij vinden in paragraaf 14 geen reden om de hyporhese van het Zwischen 
als een hypostatisch gegeven dat aan ik en μ] vooraf gaat, aan te nemen Voor een bespreking 
van de andere fundamenten die Theunissen voor zijn theorie legt, zie de uitleg van paragraaf 54 
en de betreffende aantekeningen aldaar 
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Wat betreft de toekomst het kontakt tussen ik en JIJ kan met bemiddeld worden 
door een bedoeling noch door een begeerte noch door een anticipatie Ln ook de 
hunkering waarin de toekomst-gerichtheid van de mens zich uitdrukt, houdt op 
hunkering te zijn op het moment van de onmiddellijke betrekking, want dan ver
schijnt het )i) in levende lijve en houdt de droom op. Het hunkeren is derhalve niet 
in staat het onmiddellijke kontakt te bemiddelen 
Hieruit wordt de konklusie getrokken dat iedere bemiddeling door iets anders dan 
door het i& of het JIJ zelf een barrière vormt tussen ik en JIJ en daarmee de tot stand-
koming van de onmiddellijke betrekking frustreert De onmiddellijke betrekking is 
precies het wegvallen van alle bemiddeling, de on-middel-hjkheid van het ík tegen
over het ¡ι/ ik en JIJ komen elkaar tegen zonder enige bemiddeling Het kontakt be
middelt zichzelf 
In een essay uit 1919 'Was ist zu t u n 3 ' verwoordt Buber deze on-middellijkheid al
dus 'Jij, middellijke onder middellijken, doorbreek de schalen, word onmiddellijk, 
raak, mens, de mensen aan Oeroude rommel en molm is tussen mens en mens opge
hoopt Ruim het op, jij en JIJ en JIJ ' Vestig onmiddellijkheid Kuise onmiddel
lijkheid tussen de mensen' A5 

Paragraaf 16 Vanuit het onmiddellijke kontakt valt een nieuw licht op al het mid
dellijke Middelen als begrip, herinnering, begeerte, verlangen, enz , blijken in het 
licht van de onmiddellijke betrekking onbelangrijk te zijn Maar ook de kwestie of 
mijn jt], met wie ik onmiddellijk kontakt heb, nú reeds, nog tijdens het kontakt, 
door andere mensen geobjektiveerd kan worden of pas later, wanneer het kontakt 
is afgelopen en het JIJ uit de onmiddellijke betrekking tevoorschijn is gekomen, ook 
die kwestie blijkt onbelangrijk De reden is deze gezien vanuit de onmiddellijke be
trekking lopen er heel andere grenzen niet tussen ervaring en niet-ervanng, met tus
sen gegeven en niet gegeven, niet tussen /ijn en waarde, niet tussen innerlijk en ui
terlijk, enz Gezien vanuit de onmiddellijke betrekking loopt de grens in betzelfde 
binnen de ervaring zelf tussen /ïy-ervaring en bei-ervaring, binnen de met-ervaring 
zelf tussen ^-met-ervaring en het met-ervaring, binnen het gegeven zelf tussen jij-
gegeven en ¿ei-gegeven, binnen het met-gegeven zelf tussen ;i;-niet-gcgeven en het-
met-gegeven, enz Met punt waarop beide werelden uiteengaan is het;;; en het het 
Deze tegenstelling, die alle gebieden als zodanig doortrekt, noemt Buber Gegen
wart en Gegenstand, tegenwoordigheid en tegengesteldheid Hierover gaat de vol
gende paragraaf 

Paragraaf 17 1 Tegenwoordigheid is de tijd van het kontakt Het is het aanstro-
mende, aanhoudende nú binnen de aanraking, een in zich vervuld gebeuren waarin 
ik en JIJ zich aan elkaar vertegenwoordigen Men zou tegenwoordigheid de bestendi
ge tegen-komst kunnen noemen, het praesens van het kontakt 
Deze tegenwoordigheid staat tegenover het nú als een eindpunt van een gefixeerd 
verleden Dan is het nu slechts de dunne spits van een verleden dat door een denken 
afgesloten wordt beschouwd Bij tegenwoordigheid gaat het echter om de aktuali-
teit zélf van de onmiddellijke betrekking 
Deze tegenwoordigheid van het kontakt ís tegenwoordigheid door de tegenwoordig
heid van het JIJ Het is door de zelf-vertegenwoordiging van het;;; tegenover het ik 
dat de tegenwoordige tijd van het kontakt wordt gesticht, de tijd nl waarin hetyy 
zich vervult en verwerkelijkt aan het ik 

45 Vergelijk M Buber, Was ist zu tun? а с 
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Paragraaf 17.2 Wordt de volle tegenwoordigheid van het kontakt gevestigd door 
de zelf-vertegenwoordiging van het ]ij, het lege nu als spits van het gedachte verle
den wordt door het ervarende en gebruikende ík gckonstitueerd Dit komt omdat 
het ik zich geïdentificeerd heeft met de tijdens de voorbije ontmoetingen opgedane 
gewaarwordingen en deze gewaarwordingen nu proj'ekteert op de aktuele werkelijk
heid - die inmiddels al weer anders is Vandaar dat Buber zegt dat dit tk door 'een 
veelheid van 'inhouden' omgeven is' (17 3) Immers, dit tk brengt uit de opgedane 
ervaringen scablones voort die het over de werkelijkheid heen legt 'Inhouden' zin
speelt mogelijk op de psychologie van Wundt volgens wie slechts 'gegeven inhou
den' (bmpfindungen, Vorstellungen, Denk und Willensakte) objekt van onderzoek 
kunnen zijn.46 

Zeker echter staat het moderne denken sinds Descartes op de achtergrond Volgens 
dit denken is het bewustzijn - naar een woord van De Waelhens - 'een op zichzelf 
toegeplooide inwendigheid, die uit ingeboren kiemen of onder mysterieuze inwer
king van buiten, haar 'inhouden' d i. voorstellingen en gevoelens, voortbrengt' 47 

Van dit 'ervarende en gebruikende' ik zegt Buber bovendien dat het 'slechts verle
den, geen tegenwoordigheid' (17 3) heeft De reden is duidelijk dit ik heeft zich 
geïdentificeerd met de gewaarwordingen van een voorbij ontmoetingsgebeuren. Het 
vloeit derhalve uit de struktuur zelf van de ervaring voort dat deze de mens plaatst 
in het verleden en het geweest zijn Dit werpt op zijn beurt een nieuw licht op de 
'tegengesteldheid'. Naast de boven reeds ontwikkelde facetten - het naar zich toe 
stellen van oppervlakkige gesteldheden 4* komt er nu uitdrukkelijk een nieuw fa
cet bij tegengesteldheid is voltooid verleden tijd van 'stellen' gesteld zijn De we
reld ís reeds vastgelegd doordat zij benaderd wordt vanuit een voorbije ervaring De 
wereld is een iets dat de mens reeds door zijn benadering zelf zich tegen gesteld 
hééft. 

Paragraaf 17 3 Nu worden tegenwoordigheid - de aktualiteit van het kontakt die 
door het tegenwoordige pj wordt gevestigd - en tegengesteldheid - de voltooid ver
leden tijd van het kontakt waardoor het bet rééds gesteld ís - in tegenstelling tot 
elkaar gekarakteriseerd 
berst wordt tegenwoordigheid omschreven Omdat de tegenwoordigheid van het 
kontakt door de onvoorspelbare tegenwoordigheid van het JIJ wordt gckonstitueerd 
schijnt tegenwoordigheid gedefinieerd te moeten worden als een grillige onvoorspel
baarheid, als 'het vluchtige en voorbij glijdende' (17.3) Buber wijst dit van de hand. 
Het ]i] is wel onvoorspelbaar, maar veel wezenlijker is dat het;?/ zich in de richting 
van het tk vertegenwoordigt Dat is haar konstante het ]i] is het 'Gegenwartende 
und Gegenwahrende' (17 3) 
'Gegenwarten' is een nieuw woord. Het betekent zoiets als wat aanstaande is, wat 
je tegen-wacht, wat je te wachten staat, wat je tegemoet is 'Wart' korrespondeert 
met het nederlandse 'waarts' in 'op-waarts', 'neer-waarts', 'zij-waarts', enz Het 
duidt een nchting-naar-iets-toe aan 'Warten' is in deze kontekst dus geen 'afwach
ten' maar 'te wachten staan', 'geworden' Ook 'Gegen' betekent - evenals het neder
landse 'tegen' (te-jegens) - een kontaktrichting toegekeerd, toegewend. 'Warten' en 
'Gegen' zijn dus een versterking van elkaar Het Gegen-wartende betekent derhalve-

4 6 De volkerenpsychologie van Wundt stond misschien ook op de achtergrond bij de idee 
van een parallellie russen de mensheidsgeschiedems en de individuele geschiedenis in de para
grafen 23-28 (Zie G Sutter,Wirklichkeit ab Verhältnis, Der dialogische Aufstieg bei Martin 
Buber, München, 1972, 86) 
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het met aandrang en aanhoudendheid kontaktmakende Wij vertalen dit aspekt 
van Gegenwart met tegen -wordig Allereerst omdat 'wart en 'warten' in de wortel 
samenhangen met 'worden geworden', waarin opnieuw die vloeiende toestroming 
ligt uitgedrukt Maar vervolgens, omdat op deze wijze het woordspel Gegenwart-
Gegenwartende bewaard blijft in het woordspel tegenwoordigheid-tegenwordig 'Te 
genwoordigheid is niet het vluchtige en voorbij glijdende, maar het tegenwórdige 
en tegenblijvende' (17 3) 
Het 'Gegenwahrende' is het tweede moment van de tegenwoordigheid Hierin wordt 
het duratieve aspekt van de tegenwoordigheid uitgedrukt fiet/i/ houdt in zijn kon-
takt aan, bhjft-tegen-aan Tegenwoordigheid is het aan-houdende, het aan-wezige, 
het in kontakt blijvende ¡t] 

Daartegenover staat de tegengesteldheid van het kontakt het alreeds gesteld zijn 
Terwijl Begegnung, Gegenwart, Gegenüber en Gegenseitigkeit allen op eigen wijze 
het levende en vervulde kontakt uitdrukken tussen tk en ]i], is dit bij Gegenstand 
precies andersom Gegen-stand is het weggevallen kontakt, de kontaktloze vorm 
van het kontakt Dit wordt kompakt verwoord in paragraaf 17 3 
' I egen-gesteld heid is niet de duur, maar de vast-gesteldheid, het ophouden, het af
breken, het verstijven, de afstekcndheid, de betrekkinglooshcid, de pretenticloos-
heid' (17 3) We zullen de verschillende elementen van deze klimax achtereenvol
gens nagaan 
'Gegenstand ist der Stillstand' (17 3) - 'Tegen-gesteldheid is de vast-gesteldheid' 
(17 3) Het 'Gegen' is stil gevallen, het 'tegen' ligt 'vast' Met deze woordspeling wil 
gezegd zijn dat het levende kontakt tussen tk en ]i] is weggevallen doordat het ik 
zich met de wereld ging bezighouden via de tijdens de onmiddellijke betrekking 
opgedane direkte ervaringen Daarmee zijn de toevloed en de zeggingskracht van het ]i] 
stilgevallen, vastgelegd Het tk komt met meer tegen, maar cirkelt rond in zijn eigen 
ervaring Daarmee is de relatie echter stilgevallen Er gaat mets meer in een levende 
wisselwerking over en weer 
'Tegengesteldheid is het ophouden' (17 3) Wat tot stilstand is gekomen, is opge
houden Het kontaktvlak transformeert zich niet langer over en weer Het ik en het 
]i] groeien met meer aan elkaar, tegen elkaar in De relatie krijgt een grenskarakter 
hier houdt het ik op, daar het;i; 
'Tegengesteldheid is het afbreken' (17 3) Steeds duidelijker komt Buber tot de 
kern van de zaak ni dat tegengesteldheid als relatiebegrip een breukvlak tussen ik 
en ¡ij aangeeft, een tegen-stelling Waar iets zichzelf en het andere 'op-houdt', breekt 
het onmiddellijke kontakt De levende on-ophoudc-lijke transformatie tussen ik 
en-jtj is verbroken 
'Tegengesteldheid is het zich verstijven' (17 3) Wat we reeds bij 'ophouden' zagen, 
wordt nu expliciet uitgesproken een opgehouden relatie waarin ik en JIJ zich voor 
elkaar ophouden, is een stollingsproces Dat vloeit uit de wezenlijke aard van de re
latie als een 'ervaringsrelatie' voort Alle kontakt wordt bemiddeld door de opgeda
ne ervaring Daarmee is alles al bij voorbaat oud en stijf geworden 
'Tegengesteldheid is de afstekcndheid' (17 3) Dit aspekt van Gegenstand bouwt 
verder op de breuk Ik en JIJ staan met langer in uitsluitendheid tegenover elkaar, 
maar komen via de breuk in een nieuwe verhouding ze steken tegen elkaar af Hun 

46 A de Waelhens, De leer van Heidegger en Husserl, in Wijsgerige bezinning op de mens, 
Brueee 1963 , 117 

4 7 Zi«, pagina 25 3 w 

280 



wederzijdse identiteit wordt ontleend aan het kontrast Kontrast is een relatie waar 
houding beheerst de ik /bei-verhouding De tegenstelling vervangt de tegemnnigheid 
bij het een zijn identiteit ontleent aan een vergelijking met het ander Zulk een ver-
Het is een relatie van onderlinge vervreemding 
'Tegengesteldheid is de betrekkmgloosheid' (17 3) Hiermee komen we aan de kli 
max van de opsomming, want het kontrast als enige relatie ís geen relatie Het is 
een op elkaar botsen van grenzen (opgehoudenheid, verstijfdheid, stilstand) De re
latie is nog enkel te omschrijven als een gemis van relatie Tegen-gesteldheid is kon-
takt zonder kontakt 
'Tegengesteldheid is de presentieloosheid' (17 3) Dit voltooit de opsomming, maar 
nu als het gemis van tegenwoordigheid het kontakt voltrekt zich in de voltooid 
verleden tijd van de opgedane ervaringen Ik en jt) kunnen zich niet meer ten op 
ziehte van elkaar vertegenwoordigen 
Overzien we deze opsomming dan is één ding duidelijk tegen-gesteldheid is het 
kontakt in de vorm van de stil-stand Gestold, stijf, opgehouden, kontrasterend, 
zonder betrekking, zonder aanwezigheid en zonder aktuahteit Gegen-stand is het 
Gegen m de vervreemde vorm En dit is precies zijn grondige onoverbrugbare tegen 
stelling met het Gegen van Begegnung, Gegenwart, Gegenüber en Gegenseitigkeit 

Paragraaf 17 4 De slotalinea trekt uit het voorgaande de konklusie naar de wereld-
zijde van de betrekking toe In de tegenwoordigheid van het kontakt wordt de we
reld geleefd zoals ze werkelijk aan-wezig is haar 'wezenheid' (17 4) wordt geleefd 
In de tegengesteldheid van het kontakt daarentegen, m de verleden tijd van het kon
takt, krijgt de wereld slechts een objektiveermogelijkheid, ze is een 'tegenstelbaar-
heid' (17 4) 4 Э 

Paragraaf 18 1 In paragraaf 16 viel vanuit de onmiddellijkheid van de betrekking 
een licht op de 'eigenlijke grens' (16 1) nl binnen de ervaring tussen ;;; ervaring en 
het ervaring en binnen de niet ervaring tussen ;i; niet ervaring en het met-ervaring, 
binnen het gegevene tussen het ]i] gegevene en het ¿>ei-gegevene en binnen het niet 
gegevene tussen het JXJ met-gegevene en het het met-gegevene, enz 
Deze tegenstelling werd tenslotte omschreven als tegen woordigheid en tegen ge
steldheid twee wezenlijk verschillende kontaktstrukturen met daaraan beantwoor
dend twee wezenlijk verschillende wereldstrukturen die in paragraaf 17 werden ont
wikkeld Tegenwoordigheid is de aktuahteit van het kontakt die gevestigd wordt 
door de aanwezigheid van het /y Tegengesteldheid is de voltooid verleden tijd van 
het kontakt doordat het het alreeds was vastgesteld Paragraaf 18 gaat verder m op 
de onoverbrugbaarheid van deze tegenstelling 
ledere mogelijkheid om de fundamentele tegenstelling Gegenwart-Gegenstand, die 
binnen de onmiddellijke betrekking aan het licht kwam, te overstijgen door een 
ideeenwereld die beide in een hogere eenheid zal verenigen (Buber denkt waar
schijnlijk aan Plato)50 wordt uitgesloten De reden is het standpunt vanwaaruit de 

49 Van 'das Zettverstandnts als abstraktes Grundelement der Welt des Es' zegt Ζ Balogh 
'Diesem Zeicverstandms liegt die tranzendentale blementarlehre Kants zu Grunde, genauer, 
Kants tranzendentale Ästhetik' (Z Balogh, Manin Buber und die Welt des Es, Meisenheim am 
Gian, 1969, 25) Het is evenwel de vraag of er geen wezenlijk onderscheid is tussen de tijd als 
een voorgevormd schema waann de dingen verschijnen, en Gegenstand als kwahfïkatie van het 
ding zelf en wel enkel als verleden tijd 
50 Vergelijk 'Auch die Ideenwelt Platons ist eine optische Welt, eine Welt geschauter Ge

stalten'(M Buber, Das Problem des Menschen, in Werke 1,318) 
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tegenstelling aan het licht komt is het geleefde kontakt Welnu, precies dit geleefde 
kontakt wordt opgeheven vanuit het standpunt van een geïsoleerd denken, omdat 
dit alles in een synthese onderbrengt En dit maakt alles nu juist tot tegengesteld-
heid Weliswaar wordt de tegenstelling opgeheven, maarten koste van een van de po 
len de tegenwoordigheid verdwijnt Vanuit de doorleefde betrekking daarentegen 
valt niet alleen een licht op de onmiddellijke betrekking zelf, maar ook op bv de 
ideeenwereld In de doorleefde betrekking komt de grens aan het licht binnen de 
ideeënwereld zelf tussen ]i] idee en het-idee 

Paragraaf 18 2 In feite fungeert de ideeënwereld boven en buiten het leven als een 
escape uit een wereld die men eerst geobjektiveerd had Het is een vlucht voor het 
nihilisme dat men zelf veroorzaakte Deze uitvluchtfunktie van het denken werkt 
Buber uitvoerig uit in paragraaf 43 waar het laatste stadium van de vervreemding 
wordt beschreven ^ 

Paragraaf 18 3 Plet denken dat probeert de tegenstelling tussen de i/fc-;i/-betrekking 
en de ik-bet relatie in een hogere synthese op te heffen kreeert in feite een fiktieve 
werkelijkheid, maar tegelijkertijd elimineert het daarmee de werkelijke ideeën die 
een mens aangaan 

Paragraaf 19 ben wezenlijke implikatie van de onmiddellijke betrekking is dat er 
werking is van ik naar/i/ Wat dit werken inhoudt, wordt achtereenvolgens nagegaan 
voor de drie voorbeelden uit de drie sferen waarin zich de betrekking realiseert 

Paragraaf 19 1 Met leven met de geestelijke wezenheden het voorbeeld van de 
kunst Hier is duidelijk zichtbaar wat het werken van het ik aan het;i; betekent de 
kunstenaar zet heel zijn geraaktzijn in om de verschijnende gestalte tot werkelijk
heid te laten komen Een boetseerder bijvoorbeeld laat onder zijn gevoelige handen 
de gestalte naar zijn uiteindelijke vorm groeien HIJ laat de gestalte a h w onder zijn 
handen de klei ingroeien Het tegenover en het ruimte- en tijdloos tegenwoordige 
transformeren zich via de tegenkomst tot een tegengesteldheid - echter om steeds 
opnieuw tegenover en tegenwoordig te kunnen worden 

Paragraaf 19 2 Het leven met de medemens het werk van de liefde Het werken 
van het ik aan zijn medemens is hierom zo moeilijk te zien omdat het dikwijls 
wordt verduisterd door de emotionaliteit het zouden de gevoelens zijn die de on
middellijkheid van het kontakt vestigen Voor Buber is er echtereen wezenlijk on
derscheid tussen 'gevoel' en 'liefde' 'Gevoel' ligt voor Buber in een sfeer van pola
riteit man-vrouw, blank-zwart, mooi lelijk, enzovoort Het gevoel is bovendien zeer 
wisselend afkeer, sympathie, nijd, bewondering, enzovoort Tenslotte de wisselen
de gevoelens liggen verankerd in het ik dat daarmee een bepaald emotioneel raster 
over de medemens uitwerpt 'Liefde' daarentegen is voor Buber wezenlijk het on
herleidbaar tegenover elkaar staan van twee en het daarin werkzame respekt Liefde 
is ín en doorheen alle emotionele wisselingen de ene gelijkblijvende onderstroom 
En deze ene hefde beweegt zich niet in het ik, maar tussen ik en JIJ Nadat Buber al
dus een mogelijke verwarring heeft geklaard, omschrijft hij het werk van de liefde 
aldus met heel zijn geraakt-zijn de ander in laten groeien in het kontakt met jou, 
zodat hij loskomt uit het netwerk van zijn relaties, bezigheden en achtergronden, 

51 Zie pagina 391 vv 
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hem eerbiedigen als niet iets van mij maar als inwerkend op mij van buitenaf, hem 
tegemoet treden als ]i] tegenover mij zodat hij vrij komt, naar voren treedt uit zijn 
achtergrond, zijn uniciteit kan openbaren en onherleidbaar zijn eigen positie tegen 
over mij kan innemen Deze wezenswerking is hierom geen emotie, hoe subliem 
ook, omdat de ander dan toch uiteindelijk zou verschijnen binnen mijn emotionele 
veld (als man of als vrouw, blank of zwart, arm of rijk, dom of knap, sympathiek 
of onsympathiek, enz) Het gaat bij de liefde om een fundamentele werking met 
mijn bestaan zelf zo dat de ander als ander in kontakt met mij zich verwerkelijken 
kan tegenover mij 

Paragraaf 19 3 Wat het werken aan het tegenover inhoudt in de sfeer van de 
natuur, moet volgens Buber in het geheim blijven, omdat het respektvolle aanschou
wen van en omgaan met de natuur nooit direkt resultaat oplevert de natuur blijft 
een zwijgend uitzien, een onbestemd zijn Het werken aan de natuur zal dit zwijgen
de uitzien, dit 'reikhalzen' van de schepping, zoals Paulus dat in de Romeinenbrief 
noemt52, moeten aanvaarden Fr is en blijft slechts het eenvoudige feit van het le
ven om je heen Anderzijds opent dit alles waar je op in kunt gaan de toegang tot 
het Wezen Hier bedoelt Buber het eeuwige JIJ dat ook in de sfeer van de natuur 
'door elk ons tegenwoordig wordende' (9 6) ons aanspreekt, zij het in deze sfeer op 
haar wijze nl als het Wezen de bestaansgrond zelf van al het aanwezige God open
baart zich in de natuur, zoals Buber in zijn 'Nachwort' van 1958 zeggen zal, in zijn 
'Naturhafttgkett', zoals zijn 'Personhaftigkett' voor ons oplicht in het mensen-;y en 
zijn 'Geisthaftigkett' in de sfeer van het geestelijke 53 

Paragraaf 20 Onmiddellijke betrekking is niet enkel een werking van ik naar;i; Fr 
is ook in die werking van ik naar;i/ een werking van;y naar ik Er is wissel-werking 
mijn jtj werkt aan mij zoals ik aan hem werk bn deze twee bewegingen liggen met 
buiten elkaar, maar in elkaar twee bewegingen die in een stroom tegen elkaar 
ingaan, tegeninmgheid 'Betrekking is tegeninnigheid Mijnyi/ werkt aan mij, zoals ik 
aan hem werk' (20 1) Voorbeelden uit de drie betrekkingssferen en uit de volko
men betrekking moeten deze beginzin van paragraaf 20 uitleggen 
Het eerste voorbeeld is uit de sfeer van het leven met de medemens terwijl we les 
geven, worden we door onze leerlingen gevormd Dit betekent niet dat bv de leer
lingen de leraar vormen buiten de les om of als ze afgestudeerd zijn Nee, ze vormen 
precies binnen de leersituatie de leraar Dit impliceert twee dingen Ten eerste dat 
de docent als aktief (docerend) tevens passief (opnemend) is Maar tegelijk impli
ceert het dat de leerling als passief (luisterend) tevens aktief (lerarend) is 54 Dit el 
kaar tegenin mg zijn is de Gegenseitigkeit 1 eraren is luisteren in zijn spreken en 
leerling zijn is leraren in zijn toehoren En deze twee zijn een De werking van )ij 
aan mij neemt precies de struktuur aan van zoals ik aan hem werk' Daarom kan 
Gegenseitigkeit nooit worden voorgesteld in twee kanalen die buiten elkaar liggen, 
een kanaal van )i] naar ik en het andere kanaal van ik naar JIJ, maar steeds als een ka
naal nl het kanaal van ]t] naar ik als het kanaal van ik naar JIJ en omgekeerd Dit 
samenvallen wordt uitgedrukt in dat woordje 'als' of 'zoals' 'Mijn;y werkt aan mij 

52 Rom 8 19 
53 M Buber, Nachwort, in Werke I, 169 
54 Zie voor dezelfde interpretatie S Strasser 'De dialoog is spreken en tevens luisteren en het 
onderwijs is leren en beleerd worden tegelijk Deze verhouding is niet die van een wisselende 
causaliteit, want het gaat niet om wisseling, maar om identiteit (ibid ,183) 
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zoals ik aan hem werk' (20 1) Niet buiten elkaar, maar ín elkaar De boom 'heeft 
met mij te maken, zoals ik met hem' (10 11) binnen het ene kontakt 'Zij (de gestal
te) werkt aan mij, zoals ik aan haar werk' (12 3), m één verwerkelijking 'Zoals dan 
een aktiviteit aan de passiviteit moet gaan beantwoorden' (14 2) Gegenseitig
keit is het ene transparante raakvlak waarin de heengaande beweging de teruggaande 
ís 
Het tweede voorbeeld is uit de sfeer van de geestelijke wezenheden de kunstenaar 
die het werk tot stand laat komen, wordt door dit werk zelf opgebouwd l· η wat be
tekent dat voor een artiest die aan het bouwen is' Toch niet dat er door zijn presta
tie na het proces een faam of een vermogen of iets dergelijks wordt opgebouwd? 
Nee, precies zijn aktiviteit ís een passiviteit, ín zijn bouw-aktiviteit wordt hij opge
bouwd, is hij passief Stroom en tegenstroom zijn één Ze bouwen elkander op Dit 
aspekt van Gegenseitigkeit, als het tegen elkaar ingaan van twee binnen één kanaal, 
willen we bewaren door de vertaling tegenin ntgbeid, want het is een paradoksaal 
tegen elkaar ingeweven zijn 
Het derde voorbeeld is genomen uit de onvoorwaardelijke betrekking terwijl de 
heilige mens die in zijn leven de openbaring uitdraagt, de 'boze' mens die bezeten 
is, met het heilige grondwoord raakt, wordt deze 'boze' mens op zijn beurt open
barend voor de heilige Bubtr denkt hier aan de konfrontatie tussen Jezus en de be
zetene waarin de bezetene openbaart wie Jezus is 'Ln in de synagoge was iemand 
met een boze, onreine geest en hij schreeuwde met luide stem Ik weet wel 
wie jij bent de heilige gods' (Lucas 4 33-34, zie ook paragraaf 19 2) Ook hier lig
gen de openbaring die de boze is, en het heilige grondwoord dat de heilige hem toe
spreekt, niet na elkaar, maar in elkaar Ze verwerkelijken elkaar in een over en-weer 
binnen het daardoor transparant wordende kontakt 
ben vierde en laatste voorbeeld 'Hoe worden we door kinderen, hoe door dieren 
opgevoed1' Niet wanneer ze groot zijn of getemd of wijsgeworden zijn, maar precies 
in hun ontvankelijkheid en nog ongeordendzijn zijn dieren en zijn kinderen opvoe
dend 
Deze tegenmmgheid, als de levende tweestroom van ik паагуг/ en van ¡t] naar tk, 
blijkt aldus de struktuur te zijn die met alleen alle betrekkingssferen maar ook de al
omvattende betrekking doortrekt 55 

Deze analyse van de Gegenseitigkeit werpt een licht terug op het aktief-passiet-zijn 
van het ik en het/г/Van het ik werd gezegd 'Ik word aan het/y ik wordend spreek 
ik ]ij' (14 3) Dit betekent mijn diepste antwoord aan mijn ji] (mijn aktief-zijn) is 
mijn tk wording en dat is de participatie van het ik aan het tegemnnig kontakt (mijn 
passief-zijn) Op dezelfde wijze is ook het /ij passief in zijn aktiviteit 'Het (jtj) ver 
schijnt tegelijk als uerkend en werking ontvangend, maar niet in een keten van ver
oorzakingen, doch in zijn (wisselwerking met het ik, begin en einde van het gebeu
ren' (28 2) Dit wil /eggen binnen de onmiddellijke betrekking verschijnt hetyy te
gelijk als aktief en als passief en die twee zijn eén Daarom mag de werking van het 
]i] op het ik niet begrepen worden als een serie veroorzakingen d w z als een serie 

55 Deze geldt dus onverminderd voor de betrekking met wezens uit de natuur of geestelijke 
wezenheden Reden waarom we met geheel kunnen instemmen met M briedman waar dc/e 
spreekt van 'the less complete and non reciprocal relation with nature or in artistic creation 
and appreciation' (M Friedman, Martin Buber's theory of knowledge, in Review of Metaphy
sics, 8 (1954) 274) Met het eerste ('less complete') zíjn we het eens (zie par 56 1), met het 
tweede ('non reciprocal') met (zie par 20) Ook verderop (ibid , 278), sprekend over een boom, 
spreekt Friedman van 'impossibility of reciprocity', waar Buber niettemin, waar hij spreekt over 
de betrekking met de boom, spreekt van 'Gegenseitigkeit' (par 10 12) 
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eenzijdige beïnvloedingen, doch in zijn wisselwerking met het ik d w ζ als een 

uit twee stromen samengestelde werkelijkheid 5 6 Deze 'dialogische' werkelijkheid 

is de alfa en omega van de onmiddellijke betrekking, 'begin en einde van het ge

beuren' luisterend spreken, sprekend luisteren, voelend tasten, tastend voelen, zien

de kijken, kijkend zien enz " 

Daarom liggen de beide oerwoorden 'i^-werkend-/j/' (23 6) en 'yg-werkend-i/t ' (23 6) 

- waarover in paragraaf 23 zal worden gesproken - alleen verbaal buiten elkaar, in de 

werkelijkheid echter zijn ze één en liggen tegen elkaar ingeweven Het is de tegenin-
mgheid 5 e 

Deze geschetste tegemn-nigheid konstitueert echter als zodanig een wederzijds ge
deelde ruimte Het tegenm-niggestruktureerdc onmiddellijke kontakt opent het we
derzijdse raakvlak een zich naar twee zijden openende ruimte, de intimiteit van het 
kontakt, de tegen-innigheid S9 Het tegen elkaar ingaan opent een binnen dat geen 
gat is of een leegte, maar een bijeen-uiteen-zijn dat ik en ]i], elkaar doordringend, o-
pent De wederzijdse doordringing van ik en ]i) is de ene woonruimte voor ik en )i] 

Het Gegen is innigheid, 6 0 het naakte vis-à-vis 

56 R Wimmer haalt dit aspekt van de Gegenseitigkeit naar voren Hij zegt Gegenseitig is een 
verhouding pas als de ander zich door mij in zijn zijn vertegenwoordigd weet 'Die urplötzliche 
Erfahrung des Andern, 'die Erfahrung der Gegenseite', die Bewegung der 'Umfassung' in einer 
gemeinsamen Situation' (R Wimmer, Die Dialogik des Menschen nach Martin Buber, in Stirn 
men der Zeit, 91 (1966) 1Î0) 
57 Η Duesberg vat de Gegenseitigkeit te eng op als Wechselwirkung en ziet daardoor de te-
gemn-mgheid, resp tegen-mnigheid over het hoofd Dit heeft weer tot gevolg dat binnen de 
sfeer van de natuur en de geestelijke wezenheden de Gegenseitigkeit als een afgeleide vorm 
wordt gezien, ofschoon Buber zelf de Gegenseitigkeit in paragraaf 20 toelicht ook met voor
beelden uit deze twee gebieden (zie H Duesberg, Person und Gemeinschaft, Bonn, 1970, 217-
219) Hetzelfde geldt voor H Santmire die door gebrek aan analyse van de tegemnnigheids 
struktuur spreekt over 'a lack of mutuality' tussen mens-ifc en boom^i; (H Santmire, I Thou, 
I It and I-bns, in Journal of Religion, 48 ( 1968) 262 ν ν ) 

se Terecht ziet Theunissen het woord 'tk werkend-ji/ en 'jtj werkend-«fe' als 'Ausdruck des ge
meinsamen Gewirktwerdens m der Begegnung' (M Theunissen, Der Andere, Berlin, 1963, 273) 
Maar ten onrechte meent hij dat hier 'Wirken' identiek is met 'konstituieren' (ibidem) Wirken 
artikuleert de wezenswerking van tk naar ¡t] en van het/t/ naar het ik Dit is de tegeninnige wis
selwerking die weliswaar het wezen en de vervulling zelf is van de onmiddellijke betrekking, 
maar daarom helemaal nog niet uitsluit dat de Begegnung van het jt] begin en beginsel is (kon-
satuerend) voor de onmiddellijke betrekking, die overigens pas als zodanig ontstaat zodra 'het 
ik in de betrekking treedt' (14 1-2) Maw dat de tegeninnige wederkerigheid de vervulling is 
van 'ik en ¡i) impliceert geenszins dat ik en ¡η dus ook 'gleichursprunglich' zijn (ibid ,273) 
5 9 Zien we af van de verabsolutering van het Zwischen zoals Theunissen die voltrekt, dan 
blijft niettemin staan dat deze een scherp inzicht heeft in de struktuur van het Zwischen in het 
geheel van de betrekking Met name in de zg Positive Bestimmung des Zwischen als Begegnung 
(M Theunissen, Der Andere, Berlin, 1965, 266 ν ν ) wordt het tegenin nige karakter helder ver
woord een samentreffen van twee 'geschieht nur dann auf dialogischer Art, wenn die Akte der 
Partner gegenläufig ineinandergreifen' (ibid , 267) Het éen zijn van twee bewegingen in één 
stroom wordt ook scherp gezien door S Strasser 'In de liefdevolle houding immers is het zich-
geven tevens een ontvangen, is het ondergaan tevens een doen' (S Strasser, De dialogische phi
losophie van Martin Buber, college-dictaat, Nijmegen, 1966, 182-183) Of ook 'Relatie is we
derkerigheid Vanuit éen en hetzelfde standpunt moet blijkbaar gezegd worden dat de relatie 
van A naar В tevens de relatie van В naar A is' (ibid , 183) 'Wanneer ik zeg dat jouw aanwezig
heid bij mij mijn aanwezigheid bij jou in zich sluit, dan is dit een oerevidente beschrijving van 
wat zich voordoet' (ibid , 184) 
6 0 Terecht onderscheidt W Grunfeld tussen aktuele betrekking (onmiddellijke betrekking) 
en latente betrekking alvorens over de struktuur van de Begegnung te spreken, het hoofdthema 
van zijn studie Maar ten onrechte stelt hij Begegnung gelijk met de aktuele (= onmiddellijke) 
betrekking 'Der Begriff der Begegnung, als dem aktualen Beziehungsereignis zwischen Ich und 
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De tegen-innigheid vormt samen met ^ de tegenin-nigheid het Zwischen 6 2 

Zo zegt Buber in paragraaf 19 2, sprekend over de werking van de liefde, dat de/e 

liefde een w o o n r u i m t e is 'De mens w o o n t in zijn liefde de liefde is tussen ik en 

JIJ' (19 2, het woord Zwischen is hier kursief gedrukt) Zeer pregnant spreekt deze 

s t r u k t u u r van het Zwischen als tegen-inmgheid in tegenin-nigheid uit die kor te 

chassidische legende ' h e n leerling van Rabbi Rafael vertelt Op een reis in de zomer 

n e p de Rabbi mij ik moest bij hem in de wagen k o m e n zitten Ik zei 'Ik ben bang 

dat U benauwd k o m t te z i t ten ' Toen zei hij tegen mij m e t een bijzonder soort gene

genheid 'Laten we elkaar meer liefhebben, dan k o m t er ru imte tussen o n s " 6 3 

Paragraaf 21 1 Deze paragraaf is een dialoog De vraagsteller maakt een objektie 

η a ν paragraaf 19 2 waarin Buber sprak over de liefde als het werken van ik аапуг/ 

in de onmiddell i jke betrekking Hij vraagt of het wel gerechtvaardigd is alleen het 

voorbeeld van de liefde te n o e m e n als het gaat o m het werken aan de ander Fr is 

immers ook h a a t ' 6 4 

Paragraaf 2 1 2 l ie t a n t w o o r d van Buber is drieledig 

Allereerst wijst hij e rop dat de haat wezenlijk slechts een deel van iemand viseert 

In die zin is de haat blinde liefde of, wat hetzelfde is, nog niet toe aan de liefde Ne

gatief geformuleerd de haat ziet nog met het héle wezen van de ander Pas als ie

mand heel de mens ziet, gaat hij binnen in de onmiddelli jke betrekking en is hij in 

de liefde 

Vervolgens wijst Buber erop dat er wel iets heel anders kan gebeuren l ie t kan nl 

gebeuren dat iemand wel gekonfronteerd wordt met het hele wezen van een ander 

en daarmee dus in de onmiddelli jke betrekking met hem komt te staan, maar toch 

Du' (W Grunfeld, Der Begegnungscharakter der Wirklichkeit in Philosophie und Pädagogik Mar
tin Bubeis, Ratingen, 1965, 67) of 'Das aktuale Beziehungsereignis nennt Buber Begegnung' 
(ibid , 80) of 'Die Begegnung als das wechselseitige Beziehungsereignis' (ibid , 81) En dit ter
wijl in zijn feitelijke analyse Grunfeld nauwkeurig de mchoatieve momenten van de Begegnung 
laat zien de Begegnung is momentaan (ibid , 69), duikt op (ibid , 69), is onverwacht (ibid , 69), 
doet een beroep (ibid , 70-75) en is openend (ibid , 75 80) Bovendien wordt de plaats van de 
Begegnung in het proces m feite in zijn samenvatting verwoord 'Das sich augenblickhaft aktua
lisierende Ereignis der dialogischen Begegnung eröffnet dem dusagenden Ich die Gegenwartigkeit 
der Gegenwart' (ibid ,81) 
61 Het is van het grootste belang de tegenin-nigheid en de tegen-innighcid beide samen te ne
men zodat de tegen-mnigheid niet symmetrisch wordt gedacht maar steeds struktureel wordt ge
dacht doorheen de Gegenuber-struktuur die de asymmetrie introduceert Dan stelt men de ruimte 
ook niet voor zoals Lévinas doet als een soort symmetrisch vacuum tussen ik en JIJ (zie Ь Le 
vinas, Martin Buber und die Erkenntnistheorie, in Martin Buber, hrsg Schilpp/bnedman, Stutt 
gart, 1963, 132) 
6 2 In Gottesfinstemis Staat 'Wirklichkeit des Zwischenmenschlichen' gelijk met 'das Geheim

nis des Kontakts'(M Buber, Gottesfinsternis, 7urich, 1953,82) 
6 3 In het betoog van Theunissen over de 'Positive Bestimmung des Zwischen als Begegnung' 
(M Theunissen, Der Andere, Berlin, 1965, 266-277) ontbreekt de plaatsbepaling van het ¿wi
schen in het proces van de onmiddellijke betrekking In dit proces is de Begegnung het begin(sel) 
en de Gegenseitigkeit (waarvan het /wischen een facet is) de vervulling Door dit proces te ver
onachtzamen en een moment te verabsoluteren worden alle teksten uit 'Ich und Du' in eén ka 
der gewrongen (vergelijk bv ibid , 274), waarbij bovendien teksten uit deel 1 gaande over het 
tk en het bijzondere jij - en teksten uit deel 3 - gaande over het ik en het eeuwige JIJ - door elkaar 
worden gehaald (zie bv ibid , 268) 
6 4 Misschien spelen op de achtergrond van deze vraag de beschouwingen mee van Max Scheler 
over 'Liebe und Hass' in zijn boek 'Wesen und horrnen der Sympathie' (eerste uitgave 1912) 
(zie M Scheler, Wesen und Hormen der Sympathie, München, 1973, 150-208) 
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niet in staat is;i; te zeggen, eenvoudig omdat hij het met kán. Hier is echter ¡ets heel 
anders aan de hand dan haten. Want iemand die niet in stáát isjij te zeggen - omdat 
hij niet anders kan dan ofwel de ander ofwel zichzelf afwijzen - is in het gebied van 
de beperktheid van het vermogen tot ]ij zeggen. Deze beperktheid van het vermogen 
zit vast aan het menszijn zelf. De ervaring van deze beperktheid kan ons echter ver
der brengen. Want het is precies aan deze beperktheid van ons vermógen om met de 
ander in betrekking te treden dat dit vermogen zijn relativiteit kan onderkennen, de 
mens ondervindt dat zijn vermogen tot /^-zeggen niet absoluut is, d.w.z. niet uit 
zichzelf en met noodzakelijkheid werkt De liefde tussen mensen is niet absoluut. 
En datgene waarop we in onze gebrekkigheid uiteindelijk stoten, staat in wezen 
voorop, want de grens-ervaring ín de onmachtservaring vloeit voort uit het feit dat 
ons Uefáesvermogen relatief is. Deze grens wordt pas opgeheven wanneer die relati
viteit zélf wordt opgeheven. Dit gebeurt in de volkomen betrekking, waarover deel 
3 zal gaan. 

Paragraaf 21.3 Dan is er tenslotte nog, naast de rechtstreeks hatende en naast dege
ne die met zijn onvermogen wordt gekonfronteerd, de mens zonder liefde en zonder 
haat, warm noch koud, maar lauw. Deze mens staat verder af van de betrekking dan 
de rechtstreeks hatende, die een onmiddellijke betrekking onderhoudt met slechts 
een deel van een ander mens. 

Paragraaf 22.1 De paragrafen 19 en 20 beschreven het wisselwerkingsproces zoals 
zich dat voltrekt binnen de onmiddellijke betrekking. Paragraaf 22 laat van dit pro
ces de noodzakelijke eindigheid zien. Hoe onmiddellijk de betrekking ook was en 
hoe onverwisselbaar het ]i] zich ook vertegenwoordigde, het ontmoetingsgebeuren 
loopt noodzakelijk ten einde en het/г) wordt noodzakelijk tot het 
Twee faktoren bewerken dit einde van het betrekkingsgebeuren. De eerste vloeit 
voort uit het betrekkingsgebeuren als zodanig de onmiddellijke betrekking is uit
gewerkt. De tweede faktor is gelegen in de menselijke houding de mens gaat de be
trekking met middelen blokkeren. De eerste faktor werkt met intrinsieke noodzake
lijkheid, de tweede met feitelijke noodzakelijkheid, want geen mens werkt vanaf 
zijn geboorte met zulk een krachtige ^y-houding dat de onmiddellijke betrekking 
verschoond blijft van iedere onmiddellijkheid, bnkel de volwassen mens die door 
vele ¿e^j/'eetrekkingen is heengegroeid kan tot die volstrekte eerbied van het 'zwij
gen' (zie 32.1) en het 'nietdoen' (zie 46.6) komen, die het andere on-bemiddeld laat 
zijn 
Zoals Buber het werken aan het tegenover in paragraaf 19 en de wisselwerking tus
sen ik en jij in paragraaf 20 steeds aan de drie betrekkingssferen heeft laten zien, zo 
toont hij ook nu de eindigheid van het betrekkingsgebeuren aan in deze drie betrek
kingssferen. 
Het voorbeeld van de kunst- van de ene kant is het onmiddellijke betrekkingsgebeu
ren een verwerkelijkingsproces, de gestalte inkarneert zich onder de handen van de 
artiest in deze klei hier. Maar ditzelfde betrekkingsgebeuren is van de andere kant 
het vastleggen van de gestalte aan deze klei-vorm hier en nu, ze wordt objektiveer-
baar, meetbaar, waardeerbaar, enzovoort. Verwerkelijking heeft als noodzakelijke 
keerzijde de ontwerkelijking van de objektivermg. 
Het voorbeeld van het wezen uit de natuur: hier is het betrekkingsgebeuren wezen
lijk kort d w.z het ingaan in de onmiddellijke betrekking en het er weer uitgaan o-
verlappen elkaar, ;«/ en het volgen elkaar bijna onmiddellijk op Dit wordt uitvoerig 
uitgewerkt in paragraaf 52. Het wezen uit de natuur dat zojuist nog binnen de te-
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geninnigheid het Wezen openbaarde, is nu weer de objektieve wereld die het objekt 
van natuurwetenschap en techniek kan zijn 
Ln bij het voorbeeld van de liefde geen enkel onmiddellijk kontakt tussen mensen 
duurt altijd voort Na een bepaalde tijd moet er afscheid genomen worden Ik en JIJ 
gaan uit elkaar Het;// verdwijnt uit de onmiddellijkheid in de latentie en wordt een 
hij voor zich of een ztj-voor zich en gaat binnen in de sfeer van de objektiviteit Was 
het ;t] zojuist nog een unieke uitleg van het al, nu wordt het weer als een deel opge
nomen binnen dit al 

Paragraaf 22 2 Uit deze wezenlijke eindigheid van de onmiddellijke betrekking 
trekt Buber een konklusie naar de wereldzijde toe ieder ]ij is naar zijn wezen ge
doemd het te worden Dit proces van ¿et-wording kan men vanuit twee standpun
ten bekijken Beziet men het vanuit het standpunt dat sinds paragraaf 16 werd inge
nomen - 'In het licht van de onmiddellijkheid van de betrekking' (16 1) - dan moet 
men zeggen dat ieder )i] doorheen het ontmoetingsgebeuren met noodzakelijkheid 
tot een het wordt Beziet men het vanuit een zg objektief standpunt dan moet men 
zeggen dat ieder ding vóór zijn het wording of ná zijn het wording aan een ik als een 
jt] verschijnt Vanuit dit laatste standpunt ziet men echter slechts zeer weinig van 
wat er in werkelijkheid gebeurt omdat de verschijning van het;i/, geinkarneerd in 
de het-heid, hem ontgaat 

Paragraaf 22 3 De slotalinea relativeert tenslotte de sinds paragraaf 16 ontwikkelde 
'wezenlijke tweevoudigheid' (18 1) De scherpe tegenstelling tussen de onmiddel
lijke betrekking en de middellijke betrekking, tussen het μ] en het het wordt welis
waar nog eens herhaald in het beeld van de kokon en de vlinder - 'Het het is de eeu
wige kokon, het ]i] de eeuwige vlinder' (22 3) - maar deze 'eeuwige' tegenstelling 
wordt nu terstond gerelativeerd de /г/ wereld en de fot-wereld zijn geen cleane si
tuaties maar zijn opgenomen in een gebeuren waarin beide 'in diep tweevoud' 
(22 3) verweven zijn 
De paragrafen 23-28 zullen laten zien hoe het eeuwige tweevoud (de onmiddellijke 
betrekking tegenover de middellijke betrekking, het ]i] tegenover het het, de tegen
woordigheid tegenover de tegengesteldheid) m de tijd in elkaar grijpen 

111.214.2 Samenhang 

Terugziende op de paragrafen 14-22 ontdekken we de volgende samenhangen 
1 Als een belangrijke tematiek springt naar voren de onmiddellijke betrekking m 
kontrast met de middellijke betrekking 
Allereerst komt de onmiddellijke betrekking meerdere malen expliciet ter sprake 
— Ik treed in de onmiddellijke betrekking tot hem (14 2) 
— De betrekking tot het/y is onmiddellijk (15 1) 
— In het licht van de onmiddellijkheid van de betrekking (16 1) 
— Dat de onmiddellijke betrekking een werken aan het tegenover insluit (19 1) 
— De betrekking tot het mensen·/*/ De wezensakt die hier de onmiddellijkheid ves
tigt (19 2) 

Hoe uitsluitend tegenwoordig het ]i] in de onmiddellijke betrekking ook was 
(22 1) 
— De liefde kan niet in de onmiddellijke betrekking volharden (22 1) 
Hetzelfde komt vervolgens impliciet naar voren in de begrippen rond het prefix 
'Gegen' tegen komst, tegen-over, tegen woordig, tegen-innigheid 
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— Hetji) komt mij tegen (14 1, 14 2) 
— Alle werkelijke leven is tegenkomst (14 4) 
— Tegrawoordigheid tegenover ftfgeMgesteldhetd (16 1) 
— TVgewwoordigheid als werkelijke en vervulde tijd (17 1) 
— Ti^ewwoordig ¿ijn als vervulling van de tegenwoordigheid (17 1) 
— Met tegenwoordige JIJ doet tegenwoordigheid ontstaan (17 1) 
— Een JIJ staat in levende lijve tegenover een ik (17 2) 
— Frvaring heeft geen tegewwoordigheid (17 2) 
— TVgewwoordigheid is het tegenwordige en tegercblijvende (17 3) 
— Wezenheden worden in de iegewwoordigheid geleefd (17 3) 
— De onmiddellijke betrekking impliceert een werk aan het tegenover (19 1) 
— liet tegenover komt tot vervulling door de tegewkomst (19 1) 
— De ruimte- en tijdloze tegenwoordigheid (19 1) 
— Het jtj is enig en tegenover wezend (19 2) 
— 1 lefde is verantwoording van een ik tegenover eenjt] (19 2) 
— Betrekking is tegeninnigheid (20 1) 
— De stromende al iegeninnigheid (20 1) 
— Het menselijk tegenover met het grondwoord aanspreken (21 2) 
— Het;i; is uitsluitend tegenwoordig in de onmiddellijke betrekking (22 1) 
In kontrast met de onmiddellijke betrekking staat de middellijke betrekking, waar 
het mtdden tussen opgevuld is met middelen 
— Tussen ik en jtj staan bcgnppelijkheid, voorweten, fantasie, herinnering, bedoe
ling, begerigheid, vooruitgrijpen, hunkeren (15 1) 

— Alle middel is hindernis (15 1) 
— Het middellijke is onbelangrijk (16 1) 
— De onmiddellijke betrekking eindigt als ze van middel is doortrokken (22 1) 
— De verwerkelijking is tegelijk ontioerkelijking 22 1) 
— De betrekking wordt latent (22 1) 
Ook deze middellijke betrekking is een realisatie van het 'Gegen' maar nu in de 
vorm van de tegen-gesteldheid 

— De eigenlijke grens loopt tussen tegenwoordigheid en tegengesteldheid (16 1) 
— Ervaring is slechts verleden tijd tegewgesteldheden (17 2) 
— Tegengesteldheid is de vastgesteldheid, het ophouden, het afbreken, het verstij
ven, de afstekendheid, de betrekkingloosheid, de presentieloosheid (17 3) 
— Tegenstelbaarheden worden in het verleden geleefd (17 4) 
— De liefde heeft het JIJ met tot tegengesteldheid (19 2) 
— Het JIJ is in de middellijke betrekking tegengesteldheid onder tegengesteldheden 
(22 1) 
Uit het bovenstaande blijkt dat de hoofdtematiek van de paragrafen 14-22 is 
de betrekking, het Gegen, in zijn tweevoudigheid 6 5 Zichtbaar werd hoe de verhou
ding zélf tussen tk en Ji), de nexus, het Gegen, zich op tweevoudige wijze ont-

66 W Kaufmann wijst ons op deze meerzinnigheid van het Gegen 'Gegen means against, but 
also figures as a prefix in a great many words and Buber uses a number of these Gegenstand 
is the ordinary German word for object (literally that which stands against) Gegenüber means 
vis-a vis (literally that which is over against), and this in turn becomes a prefix and figures in 
many different constructions Begegnung (noun) and begegnen (verb) have been translated 
consistently as encounter' (I and Thou, A New Translation with a Prologue '1 and You' and 
Notes by Walter Kaufmann, Edinburgh, 1970, 45) Op het verband tussen Begegnung en Gegen
wart wijzen M A Beek/J Sperna Weiland 'Zo zou het b ν wel mogelijk zijn om het woord Be 
gegnung met ontmoeting te vertalen maar de samenhang van Gegenwart en Begegnung (in 
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vouwt 66 Van de ene kant ontvouwt het Gegen zich als tegen-komst, tegen over, te-

gen-woordig en tegen-innig,67 van de andere kant on tvouwt het Gegen zich als te-

gen-gesteldheid l ie t hoofdaksent valt hierbij evenwel duidelijk op de onmiddel 

lijke betrekking ook in die ¿in dat de onmiddelli jke betrekking het standpunt is van 

waaruit de tegenstelling word t geviseerd en geformuleerd de tegenstelling word t 

beschreven 'in het licht van de onmiddellijke betrekking ' (16 1) en daarbinnen ge 

houden (¿ie 18 1-3 en 22 2) 6 e 

2 Welke zijn nu de kenmerken van de onmiddelli jke en middellijke be t rekk ing ' 

Kenmerkend voor de onmiddelli jke betrekking is het volgende 

Begin en beginsel 6 9 van de onmiddellijke betrekking is de tegenkomst 70 / i j sticht 

de onmiddell i jkheid /elf van de betrekking (paragraaf 14-15) 

In deze tegenkomst blijkt echter ters tond ook het wezen en de voltooiing van de 

onmiddelli jke betrekking ik en JIJ worden in de tegenkomst wederzijds aktief pas

sief tegen elkaar ingeweven en dit opent de ruimte van het vis-à-vis " 

Deze tegeninnigheid van het kon tak t is het wezen en de voltooiing van de onmiddel

lijke betrekking (paragraaf 20) " 

beide zit het woordje gegen) zou daardoor worden verduisterd' (M A Beek/J Sperna Weiland, 
Martin Buber, Baarn, 1964, 71) 
66 Treffend wijst Ь Lévinas er op dat er inderdaad sprake is van een verschil in de relatie zélf 
het onderscheid tussen Erfahrung en Begegnung is een 'Unterschied, der die Relation selbst be 
trifft und nicht nur die in der Beziehung stehenden Korrelativa' (E Lévinas, Martin Buber und 
die Erkenntnistheorie, in Martin Buber, hrsg Schilpp/Fnedman, Stuttgart, 1963, 123) 
6 7 Terecht zegt В Casper 'dass Sein in ihr (nl in de Begegnung) den Charakter der Ander 
heit, eben den Charakter des durch das 'Gegen' in 'Begegnung angedeuteten Gegenüber ge 
winnt' (B Casper, Das dialogische Denken, Freiburg, 1967, 281-282) 
6 8 Onjuist is het slechts de paragrafen 15 18 eenzijdig met onmiddellijkheid te karakteriseren 

7oals R Wood doet (R Wood, Martin Buber's Ontology, bvanston, 1969, 54 59) 
6 4 Vergelijk voor de eenheid van begin en beginsel ' t s ist die Frage nach dem Prinzip des 
Menschseins nach seinem Anfang also, zu stellen (M Buber, Urdistanz und Beziehung, in 
Werke 1,411) 
70 Voor de betekenis van het woord 'Begegnung' zie J Bockenhoff, Die Begegnungsphiloso 
phie, Freiburg, 1970 221 225, waar onder meer gewezen wordt op de etymologische afleiding 
van de stam 'Gegen' (ibid , 224 225) ben genuanceerd onderzoek vindt plaats in W I och, Pa 
dagogische Untersuchungen zum Begrif der Begegnung, Tubingen, 1958, 53-136 Volgens hem 
is het woord vooral vanuit Dilthey via Buber in de mode gekomen 
71 Goed formuleert R Wimmer de samenhang tussen tegen innigheid en ¿wischen 'Das Zwi 
schenmenschliche ist das volle stehen in der Gegenseitigkeit, 'das bmander gegenüber ' (R Wim
mer Die Dialogik des Menschen nach Martin Buber, in Stimmen der Zeit, 91 (1966) 137) 
72 N Rotenstreich ziet dat de Gegenseitigkeit het wezen is van de betrekking, maar wat dit 
wezenlijke van de betrekking precies inhoudt blijft onuitgewcrkt Gegenseitigkeit blijft hangen 
in de formule 'In seiner Situation des Gegenüber verankert zu sein, heisst in der Gegenseitig 
keit verankert sein' (N Rotenstreich, Grunde und Grenzen von Martin Bubcrs dialogischem 
Denken, in Martin Buber, hrsg Schilpp/Fnedman, Stuttgart, 1963, 87) Dit verschuift de 
moeilijkheid enkel naar het Gegenüber De reden waarom ο ι de Gegenseitigkeit onbegrepen 
blijft is deze de dynamiek van het ontmoetingsproces wordt niet geanalyseerd Daardoor kan 
ook het betrekkingsstreven met worden geplaatst (ibid , 91) en gaat men bv spreken van 'Das 
Schwanken zwischen dem Primat der Beziehung und dem tingeborensein des Zugangs zum 
Mitmenschen' (ibid ,91) 

De Unmittelbarkeit wordt door M Theunisscn gezien als 'bei Buber von Anfang bis bnde als 
der tragende Grund seiner Sozialonrologie' (M Theunissen, Der Andere, Berlin, 1965, 262) 
Dit is echter onjuist De onmiddellijkheid wordt door Buber gezien als hec begin van de ik μ; 
betrekking Als het wezen van de betrekking ziet Buber de Gegenseitigkeit alfa en omega van 
het tictrekkingsgebeuren is de tegenmnige wisselwerking 'het (JIJ) verschijnt tegelijk als wer 
kend en werking ontvangend als wisselwerking met het tk begin en einde van het gebeuren' 
(28 2) De Begegnung artikuleert van dit gehele gebeuren het begin(sel) bn de onmiddellijk 
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De tijdsdimensie van de onmiddellijke betrekking is de tegenwoordigheid het in 
zich vervulde gebeuren waarin ik en ¡η zich¿elf tegenover elkaar vertegenwoordigen 
(paragraaf 17). 

De mtmtedimensie van de onmiddellijke betrekking is het tegenover waar ik en/i/ 
zich aan elkaar ontplooien en plaatsvinden tegenover elkaar (paragraaf 19) 74 

De onmiddellijke betrekking is intrinsiek relatief (paragraaf 21) en eindig (paragraaf 
22) ze wordt niet met noodzakelijkheid gekonstitueerd, maar loopt wel met nood
zakelijkheid ten einde 75 

De middellijke betrekking heeft de volgende kenmerken 

Het onmiddellijke kontakt is tot stilstand gekomen. De beide partners van de ver
houding (ik en bet) krullen zich op zichzelf toe 

Ze verstijven ten opzichte van elkaar, kontrasteren met elkaar en hebben geen le
vend kontakt meer met elkaar tegen-gesteldheid (paragraaf 17) 
De ruimte tussen de twee partners wordt intussen opgevuld met overblijfselen uit de 
voorbije ontmoetingen. Die moeten ι ρ ν. het afwezige kontakt nu gaan bemiddelen 

(paragraaf 15-16). 

De tijd waarin de middellijke betrekking zich voltrekt is de verleden tijd (paragraaf 

17) en het middelpunt van het geheel is het ik (paragraaf 19) 

3. Letten we tenslotte op de onmiddellijke betrekking binnen de paragrafen 14-22, 

dan valt ons het volgende op. 

heid is in de Begegnung een wezenlijk moment 'Slechts waar alle middel stukgevallen is, ge
schiedt de Begegnung' (15 1) 
Vergelijk 'Aber 'Begegnung' bedeutet etwas nur Aktuales, wer mit einem andern, dem er be
gegnet ist, langer zusammen verweilt, der ist ihm eben vor dem begegnet, aber dieser Vorgang 
ist vergangen, jetzt begegnet er ihm nicht mehr' (M Buber, Antwort, in Martin Buber, hrsg. 
Schilpp/bnedman, Stuttgart, 1963, 603). Begegnung is dus een moment in de Beziehung Be
ziehung is het alle fasen omvattende begrip, het 'Skelettwort' (ibid , 603) Daarom is het zeer 
verwarrend Begegnung in het nederlands met ontmoeting te vertalen, aangezien ontmoeting in 
het nederlands een omvattender betekenis heeft en vrijwel samenvalt met Beziehung - nog afge
zien van het feit dat het struktuurelement 'Gegen' verloren gaat. 
7 3 Het Leitmotiv van 'Ich und Du' is met, zoals В Casper meent, das Sein als reine Gegen-
wartigkeit 'Es ist die ursprünglichste Absicht und das leitende Motiv von 'Ich und Du', diese 
reine Gegenwartigkeit als binen zu beschreiben Die Absicht . . zieht sich als der rote Faden 
durch das ganze Werk hs geht in 'Ich und Du' um nichts anderes als um die Gegenwart des 
Grenzenlosen' (B Casper, Das dialogische Denken, Freiburg, 1967, 278 ν ν ) Wat wij willen 
laten zien is dat Gegenwart een zij het wezenlijk struktuurelement is van de jij wereld en als 
zodanig opgenomen m het geheel van de onmiddellijke betrekking Gegenwart hoort derhalve 
bij Casper thuis onder 3b (ibid , 279 vv ) waar de strukturen worden behandeld 
R. Wimmer ziet de samenhang tussen Gegenwart en Gegenseitigkeit de laatste achtergrond van 
Gegenwart is 'die (•egenseittgkeit von Ich und Du in ihrem innersten Dauer' (R Wimmer, Die 
Dialog!к des Menschen nach Martin Buber, in Stimmen der Zeit, 91 (1966) 130) 
7 4 W Stevenson legt ο ι teveel nadruk op de 'radical exclusiveness' als distinctief tussen de 
tk-pj betrekking en de ι* het verhouding, waardoor de tegenstelling tussen beide te hoog wordt 
opgeschroefd De uitsluitendheid is een wezenlijk moment in één van de elementen die de on
middellijke betrekking konsteueren Daarnaast is er bv ook de wisselwerking waarin veel 
meer de feitelijke voorafschaduwing van de ik he (-verhouding wordt zichtbaar gemaakt 
75 E Lévinas stelt 'Die lch-Du-Beziehung vollbringt nichts anderes als die Begegnung' (E. 
Lévinas, Martin Buber und die trkenntmstheone, in Martin Buber, hrsg Schlipp/Friedman, 
Stuttgart, 1963, 128) Gegenwart en Gegenüber worden met systematisch in de betrekking be
trokken Wel de Gegenseitigkeit Doordat met name de stniktuur van het Gegenüber met 
wordt geanalyseerd, komt Lévinas o ι tot een onjuiste voorstelling van de Gegenseitigkeit 'De 
Begegnung keert zich om en leest zich van links naar rechts evenzo als van rechts naar links' 
(ibid , 131) Welnu, dit is onjuist, omdat bij de omkering de andere tot Gegenüber wordt en 
daarmee tot 'hogere', transcendent In feite voldoet Buber aan de eis die Lévinas stelt aan het 
ethische karakter van de betrekking 'in de ethiek waarin de ander tegelijk hoger en armer is 
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De paragrafen 14-15 voeren ons binnen in de onmiddellijke betrekking en formule
ren op positieve en negatieve wipe het begtndel) 
Positief de onmiddellijke betrekking wordt gekonstitueerd door de tegenkomst van 
het/г; en het antwoord van het г& (paragraaf 14) 
Negatief de onmiddellijke betrekking vindt plaats op het moment dat alle bemidde
ling wegvalt (paragraaf 15) 
De paragrafen 16 21 gcbcuicn wezenlijk binnen de onmiddellijke betrekking van
uit de beleefde onmiddellijke betrekking valt een licht naar buiten en naar binnen 
Naar buiten toe alle werkelijkheid blijkt vanuit de onmiddellijke betrekking wezen
lijk tweevoudig jij-bet, Gegenwart-Gegenstand (paragraaf 16), de eigen inhoud van 
beide koncepten wordt omschreven (paragraaf 17), de onverzoenlijke tegenstelling 
wordt uitgesproken (paragraaf 18) Naar binnen toe de onmiddellijke betrekking 
impliceert een werken van het ik aan het μ/ (paragraaf 19) en een werken van het ¡t¡ 
aan het ik (paragraaf 20) zodat de onmiddellijke oetrekking wezenlijk wisselwerking 
is Bovendien blijkt dat alle onmiddellijke betrekking relatief is (paragraaf 21) 
Paragraaf 22 tenslotte voert ons uit de onmiddellijke betrekking weg ieder угу moet 
naar zijn wezen bet worden 

Hier wordt het oerproces van de onmiddellijke betrekking zichtbaar 7 6 In zoverre 
zijn deze paragrafen een organische voorbereiding op de paragrafen 2 3 28 die de dy
namische overgang van het grondwoord ik-pj naar het grondwoord ik bet tot hoofd-
tematiek hebben 

Alles samengenomen mogen we zeggen dat de paragrafen 14-22 de dynamische oer-
struktuur van de onmiddellijke betrekking in zijn hoofdmomenten beschrijven in 
kontrast met de statische gesteldheid van de middellijke betrekking 

111.22 Samenhang van de paragrafen 3-22 

Zien we terug op de paragrafen 3-22 dan ontdekken we de volgende samenhangen 
1 De vier elementen die in paragraaf 1 2 samen het onverbrekelijke verhoudingsge
heel vormen het ik, de houding, de wereld en de nexus tussen mens en wereld -
worden in de paragrafen 3-22 een voor een onderzocht 
In paragraaf 3 wordt onderzoeht hoe de geleding van het ik (zijn-wezen-keuze-spre-
ken) de mens doet delen in het grondwoord 
In de paragrafen 4-5 wordt de funktie van de houding op het niveau van de verwer
kelijking beschreven zij fundeert de wereld 
In de paragrafen 6-13 komt de wereld naar voren zoals die door de houding wordt 
gefundeerd 
De paragrafen 14-22 laten tenslotte zien hoe de nexus tussen mens en wereld - het 
Gegen - er uit ziet 
De volgorde waarin de vier elementen aan de orde komen is met willekeurig Met 
ene element volgt organisch op het andere Het betoog begint met het i£ (paragraaf 
3) Uit het tk rijst de houding op (paragraaf 4-5) Deze houding fundeert een wereld 

dan ik onderscheidt zich het ik van het JIJ door de dimensie van hoogte' (ibid ,131) 
76 Het is jammer dat II Ducsberg, die het in ¿ijn studie 'Person und Gemeinschaft' juist te 
doen is om het Ceschichtlichkeitsaspekt van de Ich Du-Beziehung, niet ziet dat in de paragra
fen 14-22 reeds het oerproces van de onmiddellijke betrekking wordt beschreven Dan ook 
¿ou hij de procesmaDge samenhang van Begegnung, Gegenwart, Gegenüber en Gegenseitigkeit 
hebben onderkend Dan zou ook hem de inadekwaathcid en de onsamenhangendheid van de 
vijf 'Beziehungsspezifika' die hij opsomt, te weten Gegenseitigkeit, Ganzheitlichkeit, Unmit-
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(paragraaf 6-13). Tussen de wereld en de mens is een bepaalde verhouding ontstaan 
(paragraaf 14-22). 
2 Deze vier elementen worden ontwikkeld m hun tweevoudigheid 
Paragraaf 3 laat zien hoe de mens kiezen moet tussen of het ene іб of het andere ik 
In de paragrafen 4-5 worden de ^y-houding en de Aei-houding beschreven in kon
trast met elkaar, wat tot uitdrukking komt in de literaire struktuur de paragrafen 
4-5 vormen een diptiek Op dezelfde diptische wijzen wordt in de paragrafen 6-13 
de het-wereld (paragraaf 6-8 1) beschreven m kontrast met de ;i/-wereld (paragraaf 
8.2-12) en in kontrast met elkaar geëvalueerd (paragraaf 13). 
In de paragrafen 14-22 wordt tenslotte de tweevoudigheid een 'wezenlijke tegen
stelling' (18 1) die door geen denken meer kan worden overbrugd. Bovendien wordt 
het standpunt vanwaaruit de tweevoudigheid oplicht zichtbaar- de tweevoudigheid 
treedt aan de dag 'in het licht van de onmiddellijke betrekking' (paragraaf 16). 
Overzien we het geheel, dan valt het op dat de tweevoudighetd doorheen de paragra
fen 14-22 uitgroeit tot een onverzoenlijke tegenstelling. Eerst is er nog slechts spra
ke van twee keuzemogelijkheden (paragraaf 3), vervolgens wordt de tweevoudigheid 
toegespitst door de literaire kontrastwerking (paragraaf 4 en 5, paragraaf 6-8 1 en 
8,2-12). Tenslotte wordt de tweevoudigheid expliciet als onverzoenlijke tegenstel
ling geponeerd (paragraaf 16) Dit proces van tegenstelling wordt in de slotalinea 
van paragraaf 22 enigszins gemilderd de twee tegengestelde verhoudingsgehelen zijn 
in hun tegengesteldheid toch diep met elkaar verstrengeld Pas in de paragrafen 23-
28 evenwel zal de tijdelijke samenhang van de beide grondwoorden worden ontwik
keld 

Samenvattend mogen we zeggen dat in de paragrafen 3-22 achtereenvolgens de vier 
elementen van het grondwoord in hun tweevoudigheid worden ontwikkeld 

111.3 Uitleg van de paragrafen 23-28 
111.31 Ontleding 

Paragraaf 23 1 'In het begin is de betrekking' (23 1) Deze zinspeling op Genesis 1 
'In het begin schiep God hemel en aarde' (Gen.l 1) en op Johannes 1 'In het begin 
was het woord' (Joh 1.1) is niet eenvoudig te interpreteren 
In zijn 'Antwort' zegt Buber van deze uitspraak 'Ik heb in het gedeelte van mijn 
boek 'Ich und Du' dat met die zin (ni 'In het begin is . ') begint, vanaf 'den 
beginne' in een heel bepaalde fylogenetische zin gesproken ik heb er op gewezen 
hoe de taalkundige aanduiding van aparte, afzonderlijke wezens wordt vooraf ge
gaan door de zg. holofrasen, woorden van een hele zin, waarin de betrekkingen tus
sen wezens worden uitgedrukt - natuurlijk hoogst primitieve betrekkingen, niet be
trekkingen tussen een zich als zodanig bewust ik en een zichzelf als zodanig bewust 
JIJ - en waaruit, door hun uiteenleggen, pas de aanduidingen van de wezens te voor
schijn zijn gekomen Ik heb er op gewezen dat aan de voorstelling van de op zich be
staande maan de voorstelling van een betrekking tussen mens en maan vooraf is ge
gaan, enzovoort Zulke oerbetrekkingen heb ik gepresenteerd als voorstadia van on
ze jfc^y-betrekkingen die pas uit het uiteenleggen van de 'vitale oerwoorden' ont-

telbarkeit, Ausschliesslichkeit en Gegenwarrigkeit, zijn opgevallen (H Duesberg, Person und 
Gemeinschaft, Bonn, 1970, 217) 
De struktuur van de paragrafen 14-22 rond 'Gegen' en het oerproces ontgaat A. Kohanski, An 
Analytical Interpretation of Martin Ruber's I and Thou, New York, 1975, 51-56. 
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staan kon Het schijnt mij toe dat de¿e opvatting niet weerlegd is 
lieden komt mij overigens het gebruik van de uitdrukking 'In het begin' niet exakt 
genoeg voor, ze is te rijk aan associaties Toendertijd heb ik, wat ik schreef, in een 
onweerstaanbare begeestering geschreven fcn wat zulk een begeestering iemand in
gaf mag men met veranderen, ook niet omwille van de exaktheid Want men kan 
slechts peilen wat men zou winnen, niet echter wat verloren zou gaan' 77 

liet komt ons voor dat Buber de betekenis van deze uitspraak niet meer verstaat 
vanuit 'Ich und Du' zelj en met name vanuit het gedeelte dat met deze zin begint 
Gezien vanuit dit gedeelte is het o ι met zo dat de uitspraak 'In het begin is de be
trekking' slechts 'in een heel bepaalde fylogenetische zin' is bedoeld Stellig is dit 
ook een bedoeling van de/e zin en die bedoeling plaatst haar in de kontekst van de 
paragrafen 23-24 die vanuit de f) logencse een licht werpen op de tijdelijke samen
hang van het grondwoord tk-ji] (de betrekking) met het grondwoord ik het (zie 
27 1) ¡n die kontekst betekent de /in 'In het begin is de betrekking' in het begin 
van de mensheidsgeschiedenis voor zover we die kennen (zie 27 1) staat de betrek
king zoals die tot uitdrukking komt in de holofrasen van de primitieve mens 
Maar plaatsen we de zin in de kontekst van de geschiedenis van de individuele mens, 
de ontogenèse, - en dit is de kontckst van de paragrafen 27-28 die geheel horen bij 
het 'gedeelte' dat met paragraaf 23 1 'begint' - dan komt de zaak iets anders te lig
gen De geschiedenis van het kind geeft nl een diepere doorkijk in de oergeschiede-
nis van het betrekkingsleven 7ij Iaat zien hoe de betrekking reeds zijn voorgestaltc 
vindt in een soort oerverbondenheid die evenwel verloren gaat Uit dit verloren gaan 
van de oerverbondenheid wordt echter precies het wezen van de mens geboren het 
met heel het bestaan verlangen naar het JIJ Dit oerverlangen noemt Buber het bc-
trekkmgsstreven, de betrekking ín en vóór alle konkrete betrekkingen, ook ín en 
vóór de betrekkingen die we waarnemen in de holofrasen van de primitieve mens 
Welnu, ook dit niveau van de betrekking - de betrekking als streven - wordt bedoeld 
met de zin 'In het begin is de betrekking' (23 1) En de betekenis is dan precies die 
welke Buber in paragraaf 27 5 artikuleert 'In het begin is de betrekking als de ka-
tegorie van het wezen, als gereedheid, aangrijpende vorm, zielsmodel, het a priori 
van de betrekking, het ingeboren JIJ' (27 5) De precíese inhoud van deze synonie
men voor het betrekkingsstreven wordt aangegeven in de uitleg van paragraaf 27 5 
Duidelijk is echter intussen dat de /in 'In het begin is de betrekking' (23 1) naast 
'een heel bepaalde fylogenetische zin' ook duidelijk een ontogcnetische betekenis 
heeft 
Ook wat betreft Bubers oordcel dat de uitdrukking 'In het begin' te rijk aan associa
ties zou zijn - waarmee stellig bedoeld is dat deze zinswending verwijst naar het be
gin van Genesis en het begin van het Johannesevangelie - zijn wij een andere mening 
toegedaan, mits men de zinsnede leest vanuit 'Ich und Du' en met name vanuit het 
gedeelte van paragraa) 23 28 In deze paragraaf wil Buber namelijk wel degelijk la
ten zien hoe de mens via het betrekkingsstreven en het primitieve betrekkingsge-
bcuren 'uit de gloeiende duisternis van de chaos in de koele, lichte schepping (is) 
getreden' (27 5) Bovendien laat hij in paragraaf 25 zien hoe deze oergeschiedenis 
van de beide grondwoorden geiundeerd is in de paradoksale struktuur van het 
Woord (zie de uitleg van paragraaf 25), reden waarom WIJ eveneens mogen spreken 
van een zinvolle allusie op Johannes 1 We menen dan ook dat de uitspraak 'In het 
begin is de betrekking' aan het begin staat van heel het gedeelte van paragraaf 23 28 
en niet enkel van paragraaf 23-24, en dat dienovereenkomstig dit begin zowel duidt 

M Buber, Antwort, in Martin Buber, hrsg Schilpp/hnedman, Stuttgart, 1963, 604 
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op de bij de primitieven gesignaleerde oerbetrekking als op het aan het kind ontdek
te betrekkingsstreven 
Verder menen we dat diezelfde uitspraak terecht zinspeelt op Genesis 1, omdat in 
de paragrafen 23-28 inderdaad de schepping van de mens wordt geartikuleerd, en op 
Johannes 1, omdat in deze paragrafen 23-28 bovendien de fundering van de beide 
grondwoorden in het Woord wordt aangegeven 
In de uitspraak 'In het begin is de betrekking' worden op programmatische wijze de 
drie lagen aangekondigd die in de volgende paragrafen ter sprake zullen komen het 
niveau van de feitelijke, geleefde betrekkingen - het zg 'kosmische' niveau (27 7) 
- het niveau van het betrekkingsstreven - dat participeert aan het 'metakosmische' 
niveau (27 7) - en het niveau waaraan het kosmisch-metakosmische niveau relateert 
het niveau van de schepping en het Woord (25 3). 

Paragraaf 23 2 Aan de wijze waarop 'primitieven' hun situatie ter sprake brengen 
laat Buber nu zien dat, voorzover ons oog reikt in het verleden, het grondwoord tk 
JIJ aan de oorsprong staat van de geschiedenis van de mensheid 
Onder 'primitieven' verstaat Buber mensen wier leefwereld hoofdzakelijk is opge
bouwd uit geleefde betrekkingsakten Dit zou blijken uit de wijze waarop zij hun 
leefsituatie ter sprake brengen 
Zij doen dat niet door te wijzen op aparte grootheden als 'huis', 'straat', 'stad', 'ta
fel', enzovoort Ook niet door het onderwerp van de zin - ik, JIJ, hij, wij, jullie, 
zij - als een aparte grootheid te stellen In hun wijze van spreken brengen zij het 
geheel van de betrekkingssituatie ter sprake in woorden van een hele zin 
Zij spreken geen losse woorden die losse dingen artikuleren, maar zij spreken hele 
zinnen als één woord, één mededeling, en daarin ligt de heelheid van de betrekkings
situatie vervat Deze mededelingen in één hele zin zijn de zg holofrasen Buber 
geeft van zulke holofrasen twee voorbeelden, een uit de Afrikaanse primitieve kui
tuur, en een uit de Amerikaanse primitieve kuituur Daaruit blijkt hoe de onderwer
pen van de zin, zowel de pronominale (ik, JIJ, hij, enz ) als de substantivische (huis, 
land, mens enz ) nog geheel zijn ingebed in de heelheid van de situatie Ook de 
werkwoorden vormen nog een integrerend onderdeel in dit geheel en hebben zich 
niet verzelfstandigd tot abstrakte grootheden als 'werking', 'invloed' enz 
Aldus wijzen de holofrasen er op dat aan de oorsprong van de mensheidsgeschiede
nis, voorzover we die kunnen nagaan, de oorspronkelijke eenheid van de geleefde 
betrekking staat Deze heelheid van de betrekkingssituatie geeft Buber in paragraaf 
23 6 weer met een zelf ontworpen holofrase 'de vitale oerwoorden ik werkend JIJ 
en ¡tj-vierkend ik ' (2 3 6) 

Paragraaf 23 3 Werd in de vorige alinea de oorspronkelijke eenheid van het betrek-
kingsgebeuren aangetoond in de wijze waarop de primitieven met elkaar spreken 
(de holofrasen), nu wordt diezelfde eenheid van betrekking aangetoond in de wijze 
waarop primitieven elkaar groeten Dit laat hij opnieuw zien aan de hand van twee 
voorbeelden Als een Kaffer iemand groet zegt hij 'Ik zie je' Als een Indiaan ie
mand groet zegt hij 'Ruik mij' In beide groeten wordt het geheel van de betrek
kingssituatie Uk werkend-/!; enyy-werkend ik) uitgesproken Daartegenover stelt Bu
ber het achteloze groeten van de moderne mens (bv 'Heil') waaruit iedere oorspron
kelijke zeggingskracht is verdwenen 

Paragraaf 2 3 4-6 In de drie nu volgende alinea's laat Buber zien hoe de oorspronke
lijke eenheid van i/fe-werkend-yy en JIJ wtrkend-i¿ uiteenvalt m de drie aparte sferen 
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hctjíj (23 4), het werkende (2 3 5) en het ΙΑ·(23 6) 

Paragraaf 23 4 Nu spreekt Buber het vermoeden uit dat de aanduidingen en begrip
pen van mensen en dingen, maar ook de nog onuitgesproken voorstellingen ervan 
/ich geleidelijkaan losmaken uit de bovengeschetste oorspronkelijke eenheid van de 
betrekkingssituatie, waarin aanduidingen nog betrekkingsaanduidingen en voorstel
lingen nog betrekkingsvoorstellingen zijn, d w z bij een voorstelling van iets hoort 
nog wezenlijk de ontroering die het in de mens teweeg brengt De betrekkingssitu
atie bestaat uit eenmalige ontmoetingen - de zg 'betrekkingsgebeurtenissen' (2 3 4) 
- en het dagelijks omgaan met dingen en mensen - de zg 'betrekkingstoestanden' 
(23 4) - Welnu, de begripsvorming, de naamgeving en de voorstellingswereld van de 
primitieve mens bevatten m eenheid zowel datgene wat begrepen, aangeduid en 
voorgesteld wordt alsook degene díe dit begrijpt, aanduidt en erdoor ontroerd is 
Buber laat vervolgens aan het voorbeeld van de maan-ervarmg zien boe de maan van 
een betrekkingsvoorstelling in vier fasen wordt tot een objekt-voorstelling 
1 De primitieve mens, die nog geheel leeft in de oorspronkelijke eenheid van de be
trekking, heeft geen enkele voorstelling van de maan hutten die betrekking om 
Van de maan heeft hij slechts een voorstelling zolang deze direkt op hem inwerkt -
in de slaap of in het waken - en hem zijn aanwezigheid doet gevoelen Ook na het 
onmiddellijke betrekkmgsgebeuren blijft in zijn geheugen geen objektieve voorstel
ling achter van een maan die daar ergens langs de hemel beweegt of misschien wel 
door een god wordt voortbewogen Na het betrekkmgsgebeuren blijft er slechts die 
elementaire aanraking achter waarmee hij tijdens de ontmoeting geraakt was - het 
'ondergane ]tf (23 4) - 'Maan', 'werking' en 'ik' blijven bewaard in de oorspronke
lijke eenheid van de betrekkingssituatie 
2 Heel geleidelijkaan maakt zich - door de herhaling van dc/elfde ervaringen die in 
de herinnering worden opgestapeld het subjekt van de werkende maan los uit het 
geheel van de maan-inwerking-op-mij De herinnering speelt hierbij een wezenlijke 
rol, want door haar verdichten zich doorheen de wisselende betrekkingsgebeurtenis
sen de dader en de drager van de werking tot het akt-centrum dat geïsoleerd raakt 
van de -werking die ervan uitgaat De maan verdicht zich langzaam aan tot het sub
jekt en onderscheidt zich van de werking 
3. Nu kan de mens zich de maan ook voorstellen zónder dat de werking ervan aktu-
eel wordt ondergaan / o ontstaan langzaam twee zelfstandige gebieden het subjekt 
van de werking (de maan, de zon, de sterren) aan de ene kant en de werking zelf die 
als een eigen sfeer gaat bestaan, aan de andere kant Op dit laatste gaat paragraaf 
23 5 verder in 
4 De voorstelling van het gesubjektivecrde;;; los van zijn aktuele werking is tenslot
te de mogelijkheidsvoorwaarde voor verdere objektivering van dit /iy Nu kan de 
mens nl het apartgestelde subjekt naar zich/elf toehalen en onderwerpen aan vroe
ger opgedane ervaringen Hiermee is dit gesubjektiveerde ]t¡ echter geobjektiveerd 
tot een het 

Paragraaf 23 5 Uit de oorspronkelijke eenheid van het primitieve betrekkingslevcn 
maken zich niet enkel werkende Subjekten los uit hun werking, maar ipso facto 
gaan zich de werkingen verzelfstandigen zonder dat er werkers zijn aan te wijzen 
Dit nu werpt volgens Buber een nieuw licht op twee begrippen uit de vergelijkende 
godsdienstwetenschap mana en orenda 

78 R Codnngton, The Melanesiana, Oxford, 1891 
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Mana is een melanesisch begrip dat voor het eerst uitvoerig is beschreven door R H 
Codrington m zijn boek 'The Melanesians'78 en dat daarna door veel geleerden 
werd onderzocht 7 9 

Mana wordt door Codrington gedefinieerd als 'een kracht of invloed, niet fysisch, 
en in zekere zin bovennatuurlijk, maar het toont zichzelf in fysieke kracht, of ieder 
soort kracht of voortreffelijkheid die een man bezit Dit mana is aan mets gebonden 
en kan worden bemiddeld door alles''0 Vanuit dit mana-begnp ziet Buber lijnen lo
pen naar het Indische kernbegrip 'brahman' en naar 'dynamis' en 'chans' in de hel
lenistische 'Zauberpapyn' en in de brieven van Paulus 
Orenda is de Amerikaanse ekwivalent van mana Het is een Irokees woord uit het 
dialekt van de Huronen 'Het woord betekent de inherente kracht of energie die ie
der objekt, in een of andere karakteristieke graad bezit en uitoefent' β 1 

Men heeft mana en orenda volgens Buber onjuist geïnterpreteerd Met deze 'men' 
bedoelt hij waarschijnlijk met name Codrington zelf die immers in zijn boek, zoals 
WIJ zagen, mana definieert als 'een kracht of invloed, niet fysisch, en in zekere zin 
bovennatuurlijk''7 of kortweg als 'een bovennatuurlijke kracht',83 waarbij hij 'bo
vennatuurlijk' omschrijft als 'alles wat de gewone krachten van een mens teboven 
gaat en de gewone processen in de natuur tebuiten gaat'.84 Van deze interpretatie 
zegt Buber echter hetzelfde als wat Rudolf Otto zegt van de 'bovennatuurlijke' in
terpretatie van de toverij 'Met 'bovennatuurlijk' heeft de zaak in eerste instantie 
helemaal niets te maken, deze uitdrukking is veel te groots en veronderstelt veel te 
veel bij de naïeve mens'85 

Mana en orenda moeten nu volgens Buber niet verstaan worden vanuit onze inzich
ten volgens welke iets onzmnelijks op zich zou kunnen bestaan m een soort boven
natuurlijke eigen sfeer Voor de primitieve mens bestaan de dingen slechts voor zo
ver ze hem binnen betrekkingsgebeurtenissen elementair-lijfelijk raken en ontroe
ren Deze elementaire ontroeringen gaan uit van de maan, de dode, de zon, het dier, 
het stamhoofd, de sjamaan, enzovoort 86 Mana is in dit alles het -werkende, dat zich 
tot een eigen sfeer losgemaakt en verzelfstandigd heeft via een langdurig sedimen
tatieproces in de herinnering Ln deze werking als aparte sfeer mana en orenda -
die oorspronkelijk nooit anders dan als maan-werking, zon-werking, dier-werking, 
enzovoort verscheen, kan men nu ook gaan hanteren Dat is de oorspronkelijke 
vorm van de magie Men kan dan bv door een wondersteen mana opwekken 87 

Een variant van dit omgaan met mana is het hanteren van de toverkrachten, maar 
deze toverij stond in het primitieve leven niet centraal 
Zoals Buber in de vorige alinea aan het voorbeeld van de maan liet zien hoe betjij 
zich langzaam losmaakt uit de eenheid van de betrekking, ¿o laat hij nu zien hoe 

79 Zie bv R Marett in 'The Threshold of Religion' (London, 1914) en I King, The Develop 
ment of Religion, New York, 1910, E Hartland, Address to Section H, British Association, 
York, 1906 en van dezelfde schrijver Address tot Section I, 3rd Internat Congress for the 
Hist of Religions, Oxford, 1908, V Gronbech, Soul or Mana, 4ih Internat Congress for the 
History of Religions, Leiden, 1912, Ρ Saintyves, La borce magique, Pans, 1914 
8 0 R Codrington, The Melanesians, Oxford, 1891, 119 
91 H Alexander, Orenda, in bncyclopaedia of Religion and bthics, Vol 9,1961,555 
9 2 R Codrington, The Melanesians, Oxford, 1891, 118 
8 3 I b i d , 1 2 5 
8 4 I b i d , 1 1 8 
8 5 R Otto, Das Heilige, Breslau, 1917, 147-148 
8 6 Zie R Codrington, The Melanesians, Oxford, 1891, 120, 133, en J Hewitt, Orenda and a 

Definition of Religion, in American Anthropologist, New Ser , 4 (1902) 38 
8 7 R Codrington, The Melanesians, Oxford, 1891, 57, 181-183 
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de werking ¿ich losmaakt uit het betrekkingsgcheel 
1 De meest oorspronkelijke gestalte van de werking is de wisselwerking - 'ik wer-
kend-yy en ]i] werkend J ¿ ' (23 6) - Deze wisselwerking bestaat voor de primitieve 
mens perse binnen de kontekst van de onmiddellijke betrekking Ze is nog geen ei
gen sfeer met een eigen wetmatigheid bv de oorzakelijkheid - maar enkel het 
steeds verrassende in-werken op het andere en daarin het ontroerd worden dóór dit 
andere, en omgekeerd, 'een vulkanische beweging zonder samenhang' (23 5) 
2 Drie faktoren werken nu samen om de verschillende werkingen tussen tk en μ] te 
verzelfstandigen de herinnering, de kennis en de drift tot zelfbehoud 
In de herinnering voegen zich de wisselende werkingen die werden ondergaan door
heen de verschillende betrekkingsgebeurtenissen, samen tot een eigen sfeer het wer 
kende 
De drift tot zelfbehoud wil via de magie - meesterschap krijgen over krachten, het 
werkende 
De kennis tracht in het verrassende van de vulkanische werkingen de eenheid en het 
vertrouwde te doorgronden 
Door deze drie faktoren wordt uit het j&-werkend ¡i] en/í/-werkend-i¿ het werkende 
tot een eigen sfeer gemaakt Dit werkende is mana dat Buber een 'primitieve ab-
straktie' (23 5) noemt, omdat het de veralgemenisering is van datgene wat oor
spronkelijk slechts in de steeds konkrete ontinoetingsgewaarwordingen gegeven was 
Deze abstraktie is echter geenszins bovennatuurlijk te noemen, want mana is wel 
een eigen sfeer geworden, maar geen bovenzirinelt]ke realiteit 
3 ben derde stap in het proces is dat de eigen sfeer van het werkende zich verzelf 
standigt en afsteekt tegen het andere Dan is de losmaking en het samenvoegings
proces tot zijn voltooiing gekomen 
Tot slot herhaalt Buber in het kort het proces waarin het wisselende ¡η verzelfstan
digd wordt, een proces dat parallel loopt met het zojuist beschreven proces waarin 
het werkende zich verdicht en verzelfstandigt Het wisselende JIJ wijkt terug als het 
voor de kennis en de drift tot zelfbehoud minder belangrijke, het isoleert zich in de 
herinnering, voegt zich tot groepen en soorten samen en is daarmee objektiveerbaar 
geworden 
Tegelijk echter met dit tweevoudige proces waarin het ]i] en de werking zich uit de 
oorspronkelijke eenheid van het bctrekkingsgebeuren losmaken, maakt ook het ik 
zich los uit het betrekkingsgeheel en verheft zich als degene die in alle verande
ringen dezelfde is gebleven Dit wordt zeer kort beschreven in de slotalinea en ver
der uitgewerkt in paragraaf 24 

Paragraaf 23 6 In de oorspronkelijke eenheid van het primitieve bctrekkingsgebeu
ren is het ik slechts opgenomen als degene die volkomen uitgaat naar het andere en 
ín zijn uitgaan de inwerking van het andere volkomen door zich heen laat gaan In 
die uitgaande beweging van het ik kan men verschillende driften onderscheiden de 
drift tot zelfhandhaving en de drift tot kennen die we in de vorige alinea reeds tegen
kwamen Verder de voortplantingsdrift en de schepperdrift In al deze driften moet 
nu volgens Buber geen zelfbewust ik worden geprojekteerd De oorspronkelijke 
drift tot zelfbehoud wordt niet bestuurd door een zelfbewustzijn, maar door de on
middellijk uitgeoefende wil van het lichaam zich te doen gelden en voort te leven 
Ook de voortplantingsdrift wordt met bestuurd vanuit een zelfbewust ik, maar op 
nieuw gedreven door het lichaam dat zich op onmiddelli|ke wijze voort wil planten 
Ditzelfde geldt voor de schepperdrift die niet soeverein wordt geregeld vanuit een 
bewustzijnscentrum, maar die onmiddellijk lichamelijk wordt geleefd L.n zelfs ten-
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slotte de drift tot kennis wordt niet uitgeleefd vanuit het gesloten 'cogito ergo sum' 
van Descartes - dit is vanuit de ik ik verhouding van het ervarend subjekt maar van
uit de onmiddellijk lichamelijke noodzaak om de diversiteit van ontroeringen te ver
werken 
Pas als de oer-holofrasen, 'de vitale oerwoorden ik werkend-^i; en /«/-werkend-i^:' 
(23 6) uiteen 7ijn gevallen via het boven beschreven oerproccs in een geïsoleerd en 
verzelfstandigd ¡tj en een geïsoleerde en verzelfstandigde werking, pas dan ook 
komt, via ditzelfde proces van tevoorschijn komen, isoleren en zich verzelfstandi
gen, het ik tevoorschijn als een apart, op zich staand element Dit proces wordt 
nauwkeuriger beschreven in paragraaf 24 5 

Paragraaf 24 1 Nadat Buber in paragraaf 23 heeft laten zien hoe het;»;, de werking 
en het tk geleidelijk uit de oorspronkelijke eenheid van het primitieve betrekkings-
gebeuren voortkomen, gaat hij in paragraaf 24 door op de vraag waarom het in de 
paragrafen 2 3 - 2 8 eigenlijk gaat hoe verhouden zich de beide grondwoorden ten 
opzichte van elkaar tn de tijd (27 1) Paragraaf 24 1 formuleert nu juist wat dat be
treft het fundamentele verschil tussen de beide grondwoorden, een fundamenteel 
verschil dat precies in de geschiedenis van de primitief aan het licht komt Uit de be
schrijving van paragraaf 23 was nl naar voren gekomen dat de betrekking waarin de 
primitieve mens leeft een oorspronkelijke eenheid is Zijn betrekking met de wereld 
is oorspronkelijk zo een dat de elementen die in latere tasen het verhoudingsgeheel 
blijken op te bouwen (het ik, de houding, de wereld, de nexus) nog op geen enkele 
wijze gedifferentieerd zijn Het verhoudingsgeheel ik JIJ is reeds volkomen aktueel 
nog voor de elementen waaruit het is opgebouwd tot gestalte konden komen Dit 
bedoelt Buber met de uitspraak dat de primitieve mens 'reeds in het oorspronke
lijke betrekkingsgebeuren het grondwoord ik jij op natuurlijke a h w voorgestalte· 
lijke wijze spreekt' (24 1) Ik en ¡η zijn onzichtbaar geborgen in een volstrekt voor
gegeven 'natuurlijke' - eenheid, in een volkomen osmotische 'voorgestaltelijke' -
verwevenheid De oorspronkelijke eenheid ligt voor de artikulatie van 'ik', 'wer
kend', 'jij' En vooral het 'ik' is nog op volkomen en uitsluitende wijze 'wording 
aan het;»/ 
Hiertegenover staat het grondwoord ik bet dat wezenlijk een oorpsronkeltjke twee-
beid is Pas nadat het ik zich heeft losgemaakt uit de verhouding »&;»;, zich van zich
zelf bewust is geworden en zich m zijn zelfbewustheid heeft samengevoegd met een 
wereld die dit ik zichzelf heeft tegengesteld, pas daarna ontstaat het grondwoord 
ik het 

Paragraaf 24 2 In de tweede alinea spitst Buber toe wat hij in de eerste alinea zei 
Het grondwoord ik JIJ is zozeer een oorspronkelijke eenheid dat daarin de verschil
lende elementen nog zonder enige differentiatie in elkaar overgaan en met elkaar 
vervlochten zijn Het is op geen enkele wijze synthetisch 'door bijeenleggen' (24 2) 

ontstaan Deze oorspronkelijke eenheid legt zich geleidelijk doorheen het oor
spronkelijke betrekkingsgebeuren - uiteen in zijn hoofdelementen het ik en het;»; 
De oorspronkelijke eenheid van het betrekkingsgebeuren is dus zowel voor-;»; ig als 
voor ik kig 
Bij het grondwoord ik het daarentegen is dit alles precies omgekeerd Het grond
woord ik het is een oorspronkelijke tweeheid Voorop staan de beide elementen 

ik en het en de/e beide elementen voegen zich samen tot een verhoudingsgeheel 
Daarmee ontstaat het grondwoord ik het Het grondwoord ik het is wezenlijk na-
tk kig en na het tig 
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Paragraaf 24 ЗА In de voorgaande alinea's is duidelijk geworden dat met name de 
positie van het ik binnen het verhoudingsgeheel het punt is waarop de grondwoor
den in de tijd uit elkaar gaan en ten opzichte van elkaar gesitueerd moeten worden 
het grondwoord ik μ] is vóór-i/ï-kig, het grondwoord ik-het is na-i/f-kig 
In de twee nu volgende alinea's laat Buber zien hoe het ik van het grondwoord ik-]t] 
volkomen is opgenomen in de oorspronkelijke eenheid van het primitieve betrek-
kingsgebeuren (24 3) en hoe het ik van het grondwoord ik het zelfs niet aanwezig 
is in zijn natuurlijke voorgestalte (24 4) 

Paragraaf 24 3 De wijze waarop het ik van het grondwoord ik-het is opgenomen in 
de oorspronkelijke eenheid van het primitieve betrekkingsgebeuren, omschrijft Bu
ber aldus het is opgenomen in die oorspronkelijke eenheid door de uitsluitendheid 
van dat betrekkingsgebeuren 'Uitsluitendheid' is, we zagen het reeds vaker, de uit
zonderende kracht van het kontakt zélf Kontakt zegt ipso facto dat twee elkaar 
wederzijds een voorkant geven en elkaar te voor-schijn halen uit de achtergrond 
waaruit ze oprijzen Dit oorspronkelijke eik-ander uit-zonderen geschiedt door de 
werking zélf van de betrekking, van het kontakt Op welke wijze is nu in dit oor
spronkelijk eik-ander uit-nodigen het ik aanwezig' Het tk is in deze oorspronkelijke 
eenheid van elkaar uitzonderen vermoedenderwijs aanwezig het ik bespeurt reeds 
een bewogen ontwikkeling die te wachten staat en zich reeds aankondigt maar het 
is zich van deze bewogen ontwikkeling nog op geen enkele wijze bewust Hoe be
speurt het ik dit alles' Buber beschrijft dit vermoeden naar twee kanten 
1 In de oorspronkelijke eenheid van het primitieve betrekkingsgebeuren veraanwe
zigen zich - juist vanwege de uitsluitendheid van dit betrekkingsgebeuren slechts 
t-wee partners 'de mens en zijn tegenover' (tegenover impliceert, wc zagen het 
reeds in paragraaf 10 8 en 12 2, noodzakelijk uitduitendheid) De onmiddellijk
heid van het kontakt zondert perse slechts twee partners tegenover elkaar uit uit de 
totaliteit In die beweging van uitgezonderd-worden bespeurt het ik zichzelf 
2 Naast deze beweging van uitgezonderd-worden voorvoelt het ik ook de bewogen 
ontwikkeling van zich/elf in het uiteenvallen van de oorspronkelijke eenheid van 
het primitieve betrekkingsgebeuren Precies ín en doorheen de eik-ander uitzonde
rende wisselwerking van i£ en /i/ ontplooit zich de tweeheid van ik en ]i} De oor
spronkelijke eenheid van het al - 'de wereld' (24 3) - geleedt zich ín en doorheen het 
tegemnmge kontakt tot tweeheid - 'tot duaal systeem' (24 3) -
Welnu, ook in deze beweging van uit-één-vallen bespeurt het ik zijn komende ver
zelfstandiging 
Deze beide wijzen waarop het ik zichzelf voorvoelt ín het oorspronkelijke betrek
kingsgebeuren voltrekken zich evenwel in de vorm van de onmiddellijke beleving 

Paragraaf 24 4 Terwijl het ik van het grondwoord ik μ] reeds op volkomen wijze 
- maar /onder bewustzijn - opgenomen is in het oorspronkelijke betrekkingsgebeu
ren, is het ik van het grondwoord ik het op geen enkele wipe aanwezig in zijn na
tuurlijke voorgestalte binnen datzelfde oorspronkelijke betrekkingsgebeuren Welke 
is die natuurlijke voorgestalte van dit rè ' In het oorspronkelijke betrekkingsgebeu
ren is er met alleen sprake van een natuurlijke, voorgestaltelijke verbondenheid, 
maar evenzeer van een natuurlijke afstekendheid, de afstekendheid nl van het men
selijke lichaam Deze natuurlijke afstekendheid van het menselijk lichaam bestaat 
hierin dat de omringende wereld het menselijke lichaam elementair raakt en be
weegt In deze gewaarwordingen leert het lichaam zichzelf kennen in onderscheid 
met wat met-lichaam is Deze onderscheiding wordt echter niet als zodanig gepo-
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neerd, maar onmiddellijk geleefd in 'het zuivere naast-elkaar' (24 4) De natuurlijke 
afstekendheid van het menselijk lichaam is slechts een spontaan geleefde zelf-onder-
scheiding 
Het ik van het grondwoord ik-het is echter van een totaal andere struktuur dan deze 
natuurlijke afstekendheid. Want eerst moet het ik van het grondwoord ik-het zich 
losmaken uit de band met het ]i], vervolgens moet het zich met zichzelf identifice
ren, om zich daarna te kunnen identificeren met de zojuist genoemde natuurlijke af
stekendheid, om zich tenslotte meester te maken van de ¿ei-wereld 
Welnu, dit late en gekompliceerde ik is op geen enkele wijze aanwezig in haar voor
gestalte de natuurlijke afstekendheid van het lichaam 

Paragraaf 24.5 De slotalinea beschrijft nu hoe het ik van het grondwoord ik-jtj het 
ik wordt van het grondwoord tk-het ben proces m acht fasen 
1 Eerst moet het ik van de betrekking doorheen het betrekkingsgebeuren langzaam 
tot gestalte komen en uit het betrekkingsgebeuren tevoorschijn treden 
2. Het tevoorschijn gekomen ik krijgt een eigen bestaan m zijn losgemaaktheid van 
het;v 
3 Het tevoorschijn gekomen, losgemaakte ik verschraalt en funktionaliseert zich, 
doordat het zich versmalt tot en in funktie stelt van de eigen opgedane voorbije er
varingen 
4 Het tevoorschijn gekomen, losgemaakte en verschraalde ik gaat binnen in het 
lichaam dat tot dan toe als drager van gewaarwordingen op natuurlijke wijze kon-
trasteerde met de omringende wereld 
5 Het tevoorschijn gekomen, losgemaakte, belichaamde ik verwekt in dit lichaam 
de ikkig-heid, d.w z. het betrekt de opgedane ervaringen die tot dan toe spontaan 
uit-stonden, op zichzelf 
6 Nu verklaart het tevoorschijn gekomen, losgemaakte ik dat zich identificeerde 
met het ikkig gemaakte lichaam zichzelf tot drager van de gewaarwordingen van dit 
lichaam 
7 Dit gekompliceerde ik verklaart de omringende wereld tot objekt van de m bezit 
genomen gewaarwordingen. 
8 De m bezit genomen gewaarwordingen vormen voortaan een barrière tussen het 
ik en de eigenlijke levende werkelijkheid het grondwoord ik het, het woord van de 
splitsing, is gesproken 

Paragraaf 25 1 Deze paragraaf is een dialoog die teruggrijpt op de paragrafen 23-
24 De vraagsteller brengt de volgende moeilijkheid naar voren In paragraaf 22 en 
de voorafgaande paragrafen werd gesuggereerd dat het tweevoud van de beide 
grondwoorden behoort tot 'de melancholie van onze lotsbeschikking' (22 1) - d w z. 
wezenlijk vastzit aan ons menszijn als zodanig - en derhalve een 'eeuwige' tegenstel
ling (22 3) vormt Uit de paragrafen 23-24 is echter gebleken dat de beide grond
woorden ik JIJ en ¡k-het fundamenteel uiteen liggen in de tijd en wel zó dat het 
grondwoord ik-jij wezenlijk voorafgaat aan het grondwoord ik het Moeten we nu 
met konkluderen dat het tweevoud van de beide grondwoorden een tweevoud is 
dat in de oergeschicdems geworden is ' Want eenprodukt van de geschiedenis is geen 
oorspronkelijk gegeven 

Paragraaf 25 2 Buber antwoordt op twee niveaus door een dubbelzinnigheid in 
het begrip worden in te voeren 
berst antwoordt hij op het niveau van de vraag en zegt inderdaad, het feit dat ieder 

301 



μ] noodzakelijk een bet moet worden, is een produkt van de geschiedenis, een ge-
wórden iets Maar dan moet je wel goed begrijpen dat wórden niet alles is Worden 
is slechts een bepaalde kant van het zijn, nl die kant waar het menselijk bewustzijn 
vat op heeft Het bewuste leven en het wórden horen bij elkaar 
Geschiedenis is een bepaald bewwitzijn waarin precies het wórdingsaspekt van het 
zijn naar voren komt Zoals ook de geest weliswaar binnen de tijd en binnen de evo 
lime als een laat en toevallig neven-produkt van de natuur verschijnt, terwijl toch de 
geest in werkelijkheid de alles dragende betrokkenheid op het absolute is die alles 
'tijdloos omhult' (25 2) β β 

Deze spanningsverhouding tussen zijn en worden moet verstaan worden tegen de 
achtergrond van deel 3 en met name tegen de achtergrond van paragraaf 54 5 Daar 
zegt Buber namelijk dat alles, inklusief de mens, betrokken is op de oergrond (het 
eeuwige p). God) Deze betrokkenheid nu heeft een paradoksale struktuur Ener
zijds heeft deze betrokkenheid een aspekt van loslaten, anderzijds heeft zij een as-
pekt van binding Het aspekt van loslaten is de beweging van de oergrond áf 'krach
tens welke het al in het wordende standhoudt' (54 5) Het aspekt van binding is de 
beweging naar de oergrond tóe 'krachtens welke zich het al in het ζηη verlost' 
(54 5) Deze paradoksale betrokkenheid van het al op het absolute noemt Buber 'de 
tijdloze schepping' (54 5) 

Door te wijzen op deze samenhang van worden in-de-tijd en tijdlooszijn een sa
menhang die de tijdloze schepping is - kan Buber zeggen inderdaad, de overgang 
van ik ¡i] naar tk-het is een gewordene, omdat de/e overgang een gestalte is van het 
worden-in-de-tijd Maar tegelijk ook relativeert hij deze overgang want er is ook nog 
het tijdloos-zijn dat met dit worden in de-tijd een spanmngseenheid vormt 

Paragraaf 25 3 Door te wijzen op de twee eenheid van de tijdloze schepping (wor
den en zijn in een betrokkenheid op het absolute) heeft Buber de vraag op ten die
per niveau gebracht Want in die zelfde paragraaf 54 noemt Buber deze tijdloze 
schepping - de twee-eenheid van afwending van de oergrond af en toewending naar 
de oergrond toe - 'de metakosmische oervorm van het tweevoud waarvan de mense
lijke gestalte het tweevoud van dt houdingen, van de grondwoorden en van de we-
reldaspektcn is' (54 5) Het tweevoud van de beide grondwoorden die /ich m de tijd 
ná elkaar ontvouwen, blijkt derhalve in zijn tijdloze dieptedimensie van de schep
ping een paradoksale eenheid te vormen 
Zo heeft Buber een dubbel antwoord gegeven op het niveau van het worden komen 
de grondwoorden ik-ji] en ik het wezenlijk na elkaar, op het niveau van de schep
ping grijpen de grondwoorden ik μ] en ik bet paradoksaal in elkaar 
Tegen de achtergrond van het scheppingsniveau is ook te verstaan wat Buber in pa
ragraaf 25 3 zegt 'De tegenstelling tussen de twee grondwoorden heeft in de tijden 
en werelden - nl voorzover we de geschiedenis kunnen overzien en voorzover we 
derhalve letten op het aspekt van het worden - vele namen, maar m haar naamloze 
waarheid - nl gezien op het scheppmgsniveau waar worden en zijn een zijn is ze 
(de tweevoudigheid) inherent aan de schepping die namelijk 'onbegrijpelijk tegelijk 
loslaten en bewaren, tegelijk vrijgave en binding is' (54 5) e 9 

8 8 De tegenstelling tussen de evolutie van de geest in /ijn uitdrukking en de tijdloze geest 
zelf speelt voor Buber reeds in 1910 In een brief aan Wilhelm Ostwaldt schrijft hij op 17 3 
1910 'Dass unser Zeitalter von der genetischen Methode beherrscht ist, sollte uns nicht blind 
machen fur die Wahrheit, dass nur die Äusserungen des Geistes eine Geschichte haben, nicht 
aber der Geist selber, der seine eigene Tat ist und nicht aus der /eit, sondern nur aus sich 
selbst verstanden wird' (Briefwechsel I, 280) 
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Paragraaf 26 1 Paragraaf 26 is opnieuw een dialoog 
De vraagsteller is blijven zitten met een vraag over paragraaf 23-24 die door het ant
woord op de vorige vraag niet is beantwoord, en dat is de vraag naar het paradijs 
is er aan het begin van de tijd een paradijs geweest' Jij schijnt te geloven van wel 
Want het feit van een tijdloze schepping waarin de grondwoorden verankerd zijn, 
doet niets af aan het feit dat de grondwoorden m de tijd na elkaar komen 
En zo geloof je dan dus toch in een paradijs' 

Paragraaf 26 2 Bubers antwoord verloopt in twee fasen (26 2 en 26 3) en ledere 
fase is een kontrastwerking 
Als je bij 'paradijs' denkt aan een romantisch idyllisch oord van geluk, dan was die 
tijd eerder een hel dan een paradijs, want de betrekking voltrok zich, zover we na 
kunnen gaan, op schokkende en pijnlijke wijze 
Als je onder 'paradijs' verstaat werkelijk kontakt, dan was de begintijd, hoe grim
mig ook, een paradijs 

Paragraaf 26 3 En vervolgens als je bij 'paradijs' denkt aan een rustig leven in een 
verzorgingsmaatschappij - en dat is een weg die, anoniem en nihilistisch als ze is, in 
het niets voert dan was de begintijd geen paradijs 
Als je onder 'paradijs' verstaat een fel op elkaar botsen van werkelijk levende men
sen - en dat opent een weg naar God - dan was de begintijd een paradijs 

Paragraaf 27 1 Vóór het leven van de pnmtuef dat in de paragrafen 23-24 werd be 
schreven, ligt het leven van de oermens 
In de paragrafen 23 24 werd het leven geschetst van de pnmitteve mens Aan dit Ie 
ven van de primitieve mens werd zichtbaar dat de oorspronkelijke éénheid van het 
grondwoord ik ]i] m de tijd wezenlijk eerder is dan de oorspronkelijke twééheid van 
het grondwoord ik bet Bij de beschrijving van dit uiteen liggen in de tijd werd ge
zinspeeld op een soort oertoestand die voorafgaat zowel aan het grondwoord ik jtj 
als aan het grondwoord ik bet de natuurlijke verbondenheid en de natuurlijke af-
stekendheid Deze oertoestand noemt Buber het leven van 'de werkelijke oermens' 
(27 1, zie 26 3) 
Het leven van de primitieve mens laat deze voor-fase van de oermens slechts 'in een 
gelijkenis' (27 1) zien, want de oorspronkelijke eenheid van het primitieve betrek-
kingsgebeuren is met die natuurlijke verbondenheid van de oermens, maar lijkt er 
slechts op 
In beide gevallen is weliswaar sprake van verbondenheid, maar de aard van die ver
bondenheid is wezenlijk verschillend De verbondenheid van de oermens is een na
tuurlijke verbondenheid, terwijl de verbondenheid van de primitieve mens een gees 
telijke verbondenheid (betrekking) is Doordat het primitieve betrekkingsgebeuren 
niet de natuurlijke verbondenheid is, maar er op lijkt, geeft het ons ook slechts een 
zeer gebrekkig inzicht in de samenhang tussen die natuurlijke verbondenheid en het 
primitieve betrekkingsgebeuren - 'de tijdelijke samenhang van de beide grondwoor
den' (27 1) 

8 9 In antwoord op een bnef van R С Smith waann deze vraagt 'Is your basic distinction 
between the attitude of I Thou and I It an ontologica! distinction, an epistemologica! distinc 
tion, or an ethical distinction7', antwoordt Buber 'an ontologica! distinction' (R С Smith, 
Correspondence with Martin Buber, in Review of Fxistential Psychology and Psychiatry 6 
(1966)246-247) 
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liet leven van het kind daarentegen geeft volgens Buber precies in deze samenhang 
een dieper inzicht 

Paragraaf 27 2 In de tweede alinea geeft Buber eerst nog eens kort aan om welke 
samenhang het gaat De vraag is hoe komt het grondwoord tk ¡t/, waarvan de eerste 
uitdrukking de oorspronkelijke eenheid van het primitieve betrekkingsgebcuren is, 
voort uit zijn voor gestalte de natuurlijke verbondenheid bn hoe komt het grond
woord ik bet, waarvan de eerste uitdrukking een late en vervormde uitloper is van 
het primitieve betrekkingsgebcuren, voort uit zijn voor-gestalte de natuurlijke af 
stekendheid 
Tegenover de natuurlijke verbondenheid en de natuurlijke afstekendheid spreekt 
Buber over de geestelijke realiteit van de beide grondwoorden 

Paragraaf 27 3 De voor-fase van de natuurlijke verbondenheid voltrekt het kind in 
het leven vóór de geboorte Deze natuurlijke verbondenheid wordt gekenmerkt 
door het in-elkaar-overgaan van het dragende wezen en het kind en door de lijfelijke 
wisselwerking tussen beide Bij dit in elkaar-overgaan tekent de levenshorizon van 
het kind in deze voorfase van de natuurlijke verbondenheid zich afin twee dimen
sies De ene dimensie is de lijfelijke dimensie het kinderlijfje rust in de schoot van 
de mensenmoeder, waarin het ligt ingetekend De andere dimensie is de lichamelijke 
dimensie het kind is verbonden met het al, een verbondenheid die 'wereldvervuld' 
(27 3)is 
Bij de geboorte nu wordt de mens met alleen losgemaakt uit de lijfelijke moeder, 
maar wordt hij ook losgemaakt uit de lichamelijke moeder, het al Deze al-verbon-
denheid blijft het kind bij als een diep heimwee, dat niet mag worden begrepen als 
een regressief verlangen naar de moederschoot terug, maar als een hunkering naar 
een nieuwe al-verbondenheid Deze hunkering zal Buber het betrekkingsstreven noe
men (27 5) dat zich aktualiscert in de ik JIJ betrekkingen (27 6), maar in geen enke 
Ie van deze betrekkingen wordt vervuld Deze vervulling realiseert zich pas m de vol 
komen betrekking (zie paragraaf 48) Bij deze al-verbondenheid van het kind in de 
moederschoot en de losmaking op beide niveaus staat het traktaat Nidda uit de Ba 
bylonische Talmoed op de achtergrond Daar wordt van het kind in de moeder
schoot nl gezegd dat het als 'een schrijfmap ligt opgevouwen'90 in de moederschoot 

dit is de lijfelijke dimensie maar dat het tegelijkertijd 'schouwt en ziet van het 
ene einde van de wereld tot het andere einde'91 dit is de lichamelijke dimensie -
Bij de fysieke geboorte nu vergeet het kind alles wat het vóór de geboorte wist 
'Men leert hem (het kind in de maanden vóór de geboorte) de hele lo ra (dit is alles 
wat een mens van de wereld en het leven weten kan) Zodra het kind in de we
reldruimte is gekomen, komt een engel, geeft hem een klap op zijn mond en doet 
hem de hele Tora weer vergeten' 92 

Paragraaf 27 4 Buber Iaat nu zien hoe bij het kind de natuurlijke verbondenheid 
met het al samenhangt met de geestelijke verbondenheid (de betrekking) 
1 De natuurlijke verbondenheid met het al De fase die aan alle fasen voorafgaat 

90 Babylonische Talmud Traktaat Nidda, Blad 30b, in Der Babylonische Talmud, neu über 
tragen durch Lazarus Goldschmidt, Berlin, 1936, Band, XII, 440441 Zie voor een vertaling 
van het hele fragment de aantekeningen bij de vertaling 
91 Ibid,441 
92 Ibidem 
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is de fase van de natuurlijke verbondenheid Het kind rust in de schoot van het al, 
'de grote moeder' (27 4) Dit werd reeds in de vorige alinea gezegd Nu noemt Bu-
ber dit al 'de ongescheiden, voor-gestaltelijke oerwereld' (27 4) Hiermee wil hij zeg
gen dat deze al-verbondcnheid volstrekt ongedifferentieerd is, dat er zich geen ge
stalten aftekenen en dat het de meest primaire werkelijkheid is Bij deze voorfase 
kunnen we denken aan de slaap in de slaap is er een volstrekte ongedifferentieerd
heid, de gestalten vervagen en men leeft nog slechts op het meest primaire niveau 
2 De losmaking mt het al Het ik maakt zichzelf los uit de ongescheiden, voorge-
staltelijke oerwereld Deze losmaking voltrekt zich op het z/jnsmveau radikaal - 'Het 
(mensenkind) is uit de gloeiende duisternis in de koele, lichte schepping getreden' 
(27 4) - maar de wijze waarop het ik deze op het vlak van de realisatie aktualiseert 
is een langdurig verwerkelijkingsproces De wijze waarop het ik zich losmaakt uit de 
al-verbondenheid verschilt dus wezenlijk van de wijze waarop het ik wordt losge
maakt uit de lijfelijke moeder-verbondenheid Want daar gebeurt de losmaking, zo
als we zagen, plotseling en katastrofaal in korte tijd wordt het kind uit de moeder
schoot gedreven en de navelstreng doorgeknipt 
3 De nieuwe verbondenheid met het al De losmaking uit de natuurlijke verbonden
heid gebeurt zo dat het mensenkind steeds in zoverre losraakt uit de natuurlijke 
verbondenheid als het binnengaat in de onmiddellijke betrekking, de geestelijke ver
bondenheid Dat is een moeizaam en geleidelijk inruilproces, want wel blijft in de 
losmaking het al principieel in zijn universaliteit gegeven aan de mens, maar om zich 
dit principieel gegeven zijn ook metterdaad toe te eigenen moet de mens 'zich zijn 
wereld al kijkende, al luisterende, al tastende, al vormende realiseren' (27 4) 
Slechts m zover de mens ingaat op de werkelijkheid, geeft deze haar gestalte prijs 
ben passief afwachten zal nooit leiden tot nieuwe verbondenheid Er is dan ook 
niets dat de mens omgeeft of het is heengegaan door een ontmoetingsproces - dat 
altijd een verwerkelijkingsproces is (zie paragraaf 19) -
De fase van de losmaking komt dus als zodanig nooit voor In konkreto is de losma
king enkel de voortdurende overgang van de natuurlijke verbondenheid naar nieuwe 
verbondenheid Vandaar dat Buber konkluderend zeggen kan dat het leven van het 
kind en van de primitieve mens zich dus van de ene kant afspeelt in de sfeer van de 
natuurlijke verbondenheid - 'slaap en slaap' (27 4) - en in de sfeer van de nieuwe 
verbondenheid - 'tussen slaap en slaap in de flits en tegenflits van de tegenkomst' 
(27 4 ) -
Aan het voorbeeld van het kind is zichtbaar geworden hoe de natuurlijke verbon
denheid met het al samenhangt met de konkrete ik JIJ betrekking de natuurlijke 
verbondenheid gaat in zoverre verloren als ze wordt ingeruild voor een geestelijke 
verbondenheid In het derde deel zullen we zien dat de voltooiing van dit transfor
matieproces wordt bereikt in het 'metdoen' (paragraaf 46) dat in paragraaf 32 het 
'zwijgen' wordt genoemd 

Paragraaf 27 5 Paragraaf 27 5 artikuleert nu precies dit overgangsmoment de los 
making uit de natuurlijke verbondenheid door de totstandkoming van de geestelijke 
verbondenheid Dit overgangsmoment wordt gevormd door het betrekkmgsstreven 
Het betrekkmgsstreven is de inkarnatie van de losmaking als voortdurende overgang 
van de al verbondenheid naar de ik-jij betrekking Het betrekkmgsstreven beweegt 
zich op twee niveaus Van de ene kant bevindt het zich op het niveau van de al-ver-
bondenheid het is namelijk het losgemaakwijn daaruit en als zodanig is het betrek
kmgsstreven het verlangen van het ik naar het al Dit is de oorspronkelijke gestalte 
van het betrekkmgsstreven, omdat de losmaking de oorsprong zelf is van het betrek-
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kingsstreven (27 5) Van de andere kant beweegt het betrekkingsstreven zich ook 
op het niveau van de nieuwe verbondenheid, want het betrekkingsstreven wordt 
weliswaar slechts vervuld door het al (zie paragraaf 48 1), maar het richt zich steeds 
konkreet op het tegenkomende yi/, het is 'de opengewelfde hand waarin zich het 
tegenover neervlijt' (27 5) 
Deze twee momenten kunnen we samenvatten in het woord al-betrekkmg-streven 
een streven dat een verlangen is naar het al en dat gericht is op een konkrete betrek
king met alles Het is tegen de achtergrond van dit al-betrekking-streven dat we pa
ragraaf 27 5 moeten verstaan 
Dit al-betrekking-streven meent Buber nu in zijn oorspronkelijkheid - dit is in zijn 
onherleidbare eigenheid - te ontdekken bij een klein kind dat kijkt /onder naar iets 
bepaalds te kijken, dat zijn handen uitstrekt zonder naar iets bepaalds te grijpen 
Dit pure uit-gaan naar een onbestemde is het betrekkingsstreven het zuivere ver
langen dat niet door iets bepaalds wordt opgeroepen, maar door 'een onbestemde' 
(27 5), 'het niets' (27 5) Dit is het al-betrekking-smrw?» 
Dit al-betrekking-streven is weliswaar m zich - in zijn 'oorspronkelijkheid' (27 5) -
een uit gaan naar een onbestemde, maar het is met gericht op dit onbestemde Het 
is gericht op de betrekking met het konkrete ]t] Opnieuw laat Buber aan drie voor
beelden uit het kinderleven zien hoe dat gaat Het turen van het kind naar de vlak
ke muur blijft plotseling steken op een rode arabesk in het behang en blijft hiermee 
verbonden totdat hier iets wezenlijks is ervaren En het doelloos rondtasten van de 
handen vindt plotseling een speelgoedbeer waaraan het kind de eenheid van het 
lichaam zal ervaren En het kind dat voor zichzelf uitbrabbelt, ontdekt plotseling 
aan de geluidjes om hem heen dat het zelf een gesprekspartner is Uit deze voor
beelden moet blijken dat het al-betrekking-streven weliswaar in zich een onbepaald 
streven is, maar tegelijkertijd feitelijk gericht is op konkrete betrekkingen Het is 
een zVbetrekking streven 
Uit de kombinatie van de beide zo juist beschreven facetten van het betrekkingsstre
ven vloeit een derde aspekt voort dat Buber tussen haakjes belicht het al-betrek
king-streven is een streven dat de betrekking zoekt met alles, al het konkrete Het is 
'de drift zich alles tot JIJ te maken, de drift tot a/-betrekking' (27 5) Dit derde as-
pekt leidt Buber af uit het verschijnsel dat het kind met zijn fantaste van de dingen 
die hem gegeven zijn aanvult wat aan de werkelijkheid ontbreekt Dit 'aanvullen van 
het levende werken uit eigen volheid' (27 5) interpreteert Buber als een drift zich 
alles tot JIJ te maken 
Na aldus de oorspronkelijke gestalte van het betrekkingsstreven beschreven te heb
ben - als een streven dat verlangt naar het al en dat dit verlangen aktualiseert in be
trekkingen met al het afzonderlijke geeft hij de plaats aan van dit betrekkingsstre
ven in het overgangsproces van de natuurlijke verbondenheid naar nieuwe verbon
denheid (= betrekking) 
1 De natuurlijke verbondenheid gaat verloren in de losmaking uit de al-verbonden-
heid Dit losgemaakt-zijn uit de al-verbondenheid vindt zijn meest zuivere uitdruk
king in het betrekkingsstreven dat immers het verlangen is naar een nieuwe verbon
denheid met het al 
In die /in is het betrekkingsstreven 'het eerste' (27 5) d w ζ het betrekkingsstreven 
is de eerste gestalte van de 'lichte schepping' (27 4) na 'de gloeiende duisternis van 
de chaos' (27 4) Dit betrekkingsstreven stelt Buber voor als een opengewelfde hand 
waarin zich het tegenkomende ¡ij als tegenover neer kan vleien Dit is het eerste 
2 Het tweede is de nieuwe verbondenheid (= betrekking) hen tegenkomend JIJ 
verschijnt binnen de horizon van het betrekkingsstreven, dat zich laat raken door 

306 



diens tegenkomst. Met heel het streven gaat het ik nu in op dit verschijnende ;tj Dit 
eerste antwoord gebeurt met de houding op het niveau van het wezen en het zijn. 
Daarom noemt Buber dit de 'woordloze gestalte van het/y-zeggen' (27 5). 
3 Pas heel veel later komt uit deze betrekking die een heel betrekkingsgebeuren 
omvat een 'ding' voort Dan moeten eerst doorheen het betrekkingsgebeuren tk en 
jtj los van elkaar gekomen zijn, het ik moet zichzelf hebben geïdentificeerd met 
zichzelf, zich hebben meester gemaakt van de opgedane gewaarwordingen en met 
dit al het ontmoete/y naar zich toe gehaald hebben Dan pas is er het objekt 
Aan het slot van de alinea herneemt Buber de uitspraak waar hij de paragrafen 2 3 -
28 mee begon 'In het begin is de betrekking' (23 1) en legt deze uitspraak nu als 
volgt uit 'Betrekking' moet met - zoals in het kader van paragraaf 23 - 24 - worden 
verstaan als de aktuele betrekking, maar als potentiële betrekking of, wat hetzelfde 
is, als betrekkingsstreven De betekenis is dan in het begin is de losgemaakte al-ver-
bondenheid die uitziet naar nieuwe verbondenheid met het al Dit is de betrekking 
vóór alle betrekkingen en de betrekking ín alle betrekkingen Dit betrekkingsstreven 
- als vóórbetrekking - geeft Buber zes namen 
1 Kategorie van bet wezen Met deze kantiaanse terminologie wil Buber uitdrukken 
dat het verlangen naar een al-betrekking dé struktuur is van het wezen van de mens 
2 Gereedheid Het betrekkingsstreven is 'de opengewelfde hand' (27 5) waarin zich 
het tegenover kan neervielen. Het is de wijze waarop het zijn van de mens zich ge-
reedhoudt voor het tegenkomende 
3 Aangrijpende vorm Met deze zinspeling op het aristotelische morfè-begrip wil 
Buber zeggen dat het betrekkingsstreven als streven reeds de akt is waardoor de 
mens mens ís Deze akt is echter niet aangelegd op passief bij-zich-zijn, maar op uit
gaan naar het andere ее dit aktief-passief tegemoet treden 
4 Zielsmodel Het betrekkingsstreven is een variant op het scholastieke adagium 
'anima est quodammodo omnia de mens is alles op de wijze van een al-verlangen 
Dat verlangen om met alles m betrekking te treden is de struktuur van zijn ziel 
5 Het a priori van de betrekking Opnieuw een kantiaanse terminologie het betrek
kingsstreven is het vóór-gegeven-zijn van de betrekking de betrekking vóór en ín al
le betrekkingen 
6 Het ingeboren ¡ij Deze zinspeling op de ingeboren ideeën van Descartes drukt uit 
dat het betrekkingsstreven precies het tegendeel is van een op-zichzelf-toegeplooid-
zijn Het ik is het wezenlijk en van nature betrokken zijn op het/y Vóór het kon
krete /ι/ mij tegemoet komt ben ik al in mijn zi]n geraakt door het;z; zonder-meer 
Dit is het ingeboren ]i] 

Paragraaf 27 6 Deze alinea kijkt op het betrekkingsstreven terug vanuit de geleefde 
tk-ji] betrekkingen Gezegd wordt dat deze geleefde i^ /jy-betrekkingen aktualisattes 
zijn van het betrekkingsstreven Het geraakt-zijn door het JIJ zonder-meer wordt in 
de konkrete betrekkingen geaktualiseerd De mogeltjkheidsvoorwaarde van heel het 
betrekkingsgebeuren - het ]t) komt het ik tegen, het ik neemt het tegenkomende JIJ 
op in de uitsluitendheid van het tegenover en spreekt het tenslotte aan als;y - is het 
betrekkingsstreven het a prion van de betrekking, de betrekking in en vóór alle be
trekkingen De konkrete i^-yy-betrekkingen zijn aktuahsaties van het betrekkings
streven dat de permanente ¡mogelijkbeidsvoorviaarde van alle betrekkingen vormt 

Paragraaf 27 7 In de slotalmea beschrijft Buber tenslotte de twee eerste vormen 
waarin het betrekkingsstreven zich manifesteert en de twee eerste betrekkingsgestal
ten waarin deze vormen zich aktuahseren 
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De twee vroegste vormen waarin het betrekkingsstreven zich manifesteert zijn de 
kontakt-dnft en de schepper-dnft De kontakt-drift is de eerste vorm van het be
trekkingsstreven Het is de drift allereerst tot taktiel en later tot optisch kontakt 
met een ander wezen De schepper-drift die zich later ontwikkelt, is de drift dingen 
op te bouwen of, als dat niet gaat, af te breken 
De kontakt-drift aktualiseert zich in de tederheid de wederzijdse aanraking De 
schepper-drift aktualiseert zich in het gesprek de opgebouwde of afgebroken ander 
wordt verstaan als gesprekspartner 
Vervolgens formuleert Buber in algemene termen wat uit deze twee vroegste vor
men van het betrekkingsstreven en hun aktualisaties in de betrekkingsgestalte blijkt 
de ontwikkeling van het wezen van de mens hangt onafscheidelijk samen met de 
vormgevtng van het betrekkingsstreven - 'het verlangen naar het jtf (27 7) - en de 
aktualisatie ervan in de diverse betrekkingsgestalten waarin zich dit betrekkings
streven realiseert 
Tenslotte wijst Buber nog eens terug op bet wezen van alle vormen waarin het be
trekkingsstreven zich uit, en de ontmoetingsgestalten waarin die vormen zich aktu-
aliseren Het wezen is het naar buiten komen van de hele mens uit de natuurlijke 
verbondenheid met het al - 'de ongescheiden voor-gestaltelijke oerwereld' (27.7) -
De fysieke individualiteit van de mens - 'het lijfelijke individu' (27 7) maakt zich 
uit die natuurlijke al-verbondenheid ineens en plotseling los bij de fysieke geboorte 
Maar de existentiële individualiteit - 'het lichamelijke (individu), het geaktualiseerde 
(individu), het wezen' (27 7) - komt slechts geleidelijk los uit die natuurlijke al-ver-
bondenheid, nl precies voor zover het ingaat in de konkrete tk /(/-betrekkingen. 
Het overgangsmoment wordt gevormd door het betrekkingsstreven dat beide ni
veaus bemiddelt enerzijds hoort het betrekkingsstreven bij Jiet niveau van de kon
krete betrekkingen - dit is het kosmisch niveau - maar anderzijds hoort het bij het 
niveau van de al-verbondenheid voor zover het afgestemd is op het al - dit is het 
metakosmisch niveau - Wezenlijk echter ís het betrekkingsstreven precies de los-
making-als-overgang l· η het is vanwege deze tussenpositie dat Buber het betrek
kingsstreven de 'kosmisch-metakosmtschc oorsprong' (27 7) noemt van alle driften 
en ontmoetingsgestalten 

Paragraaf 28 1 De eerste alinea schetst in een viertal hoofdmomenten de ontwik
keling van het ifc van het grondwoord ifc-/!/ naar het tk van het grondwoord tk-het 
1 De mens wordt aan het /f/ tot tk Met deze variant op 'Ik word aan het;i;, tk wor
dend spreek ik ¡η' (14 3) wordt de oorspronkelijke gestalte van het tk binnen het 
grondwoord ik-]i] geartikuleerd de wording van het tk is wezenlijk een wording-aan-
het-;y F η deze wording-aan-het-;i; is hét antwoord van dit tk aan zijn;;/ 
2 Nog op een andere manier moeten we echter zeggen dat het ik wórdt aan het;»; 
En dan bedoelen we dat het tk zijn identiteit krijgt aan het;i/ Het is nl zo dat bin
nen de ene betrekking aktuahteit en latentie elkaar afwisselen Het/y komt en gaat 
Ik en )i] naderen elkaar en gaan weer uit elkaar Tegenover deze wisseling van aktua
hteit en latentie, van komen en gaan wordt het tk zichzelf spontaan bewust als 'de 
gelijkblijvende partner' (28 1) Het tk komt hierbij voor zichzelf te voorschijn als 
ik-in relatie Het ervaart zichzelf doorheen alle wisselingen als uitgaande naar het;i/ 
Deze ervaring is niet reflexief, maar een begeleidend bewustzijn, een mee-ervaren in 
de uitgaande beweging die het tk is Dit is een tweede fase 

3. De derde fase brengt een wezenlijke verandering Het ik kan nl zover loskomen 
van het wisselende ]t] en zichzelf zo geprononceerd gaan ervaren dat de band met 
het ]i] springt en het ik met zichzelf een band aangaat De wezenlijke verandering is 
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deze in de vorige fasen was het ik enkel uitgaan-naar-het-^y en een - in alle wisse
lingen - mee-ervaren van die uitgaande beweging, maar nu keert de uitgaande bewe
ging van het ik terug op zichzelf De iè-;i/-verhouding is een ik jfc-verhouding gewor
den het tk neemt zichzelf in bezit 
4 Dit op zichzelf betrokken ik gaat relaties aan met het andere Dit is het ik van het 
grondwoord ik het 

Paragraaf 28 2 In de tweede alinea laat Buber het komplexe overgangsproces naar 
het grondwoord ik-bet zien en de hoofdrol die het ik daarbij speelt Alvorens echter 
dit overgangsmoment te kunnen beschrijven moeten we ons realiseren dat ook het 
]i] doorheen de ontmoetingsprocessen, evenals het tk (zie 28 1), is veranderd Aan 
het einde van ieder ontmoetingsproces verbleekte het )η steeds weer het trok zich 
terug in zijn eigen verte Deze situatie van het ]i] aan zijn uiterste grens van de be
trekking noemt Buber 'het voor-zich' Dit 'het-voor-zich' is het )η dat een leven 
voor-zich-zelf leidt in afwachting van een nieuwe opname in de aktualiteit van de 
betrekking Het is het-voor-ztch geworden, het is niet meer/iy voor-mi] Dit wil ech
ter geenszins zeggen dat het/y tot tegengesteldheid is geworden, want daarvoor zou 
een ik nodig zijn dat dit ]i] naar zichzelf toegesteld heeft Welnu, dat is nog niet ge
beurd 
Een andere faktor in het overgangsproces is het lichaam Zoals we reeds zagen in pa
ragraaf 24 4 is het lichaam gekenmerkt door een natuurlijke afstekendheid ten op
zichte van de omringende wereld als drager van gewaarwordingen en als voltrekker 
van driften heeft het zich spontaan leren onderscheiden van het omringende Deze 
afstekendheid was echter geenszins een splitsing tussen een tk bewustzijn en een 
tcgen-gesteldheid Het was slechts het neutrale naast elkaar en een zich oriënteren 
ten opzichte van elkaar 
Nadat aldus de drie hoofdfaktoren in de overgangsfase naar het grondwoord ik-bet 

het tk, het ]i] als bet voor zich en het lichaam - zijn geschetst, wordt het eigenlijke 
overgangsproces in enkele korte halen beschreven 
1 br is, zo zagen we in paragraaf 28 1, het ik dat vanuit de wisselende tk ji] betrek
kingen zich met zichzelf identificeert het 'losgemaakte tk (dat) veranderd uit de 
substantiële volheid' (28 2) van het betrekkingsgebeuren treedt 
2 Dit losgemaakte op zichzelf betrokken ik gaat vervolgens, zo zagen we in para
graaf 24 5,'binnen in het natuurlijke feit van de afstekendheid van het lichaam te
gen de hem omringende wereld en verwekt daarin de ikkigheid' (24 5) Deze situa
tie heet in paragraaf 28 2 'de funktionele puntachtigheid van een ervarend en ge
bruikend subjekt' (28 2), want ervaren en gebruiken betekent principieel dat een op 
zichzelf betrokken ik zich identificeert met de tijdens het ontmoetingsgebeuren op
gedane gewaarwordingen Welnu, deze gewaarwordingen vormen precies het lichaam 
in zijn afstekendheid 
3 Het losgemaakte op zichzelf betrokken ik dat zich geïdentificeerd heeft met de 
afstekendheid van het lichaam, treedt toe op 'het-voor-zich' - het^i; in zijn uiterste 
betrekkingspositie ten opzichte van het tk • en maakt zich er van meester d w.z het 
stelt het bet-voor zich naar zichzelf toe Hiermee is het grondwoord ik bet samen
gevoegd 
Vervolgens beschrijft Buber hoe door dit tk binnen het grondwoord tk het de het-
wereld gestruktureerd wordt De struktuur van die het wereld wordt door het tk 
ontvouwd in zijn drie hoofdaspckten een veelheid van dingen die in zichzelf samen
gesteld zijn en geplaatst zijn m het kader van ruimte, tijd en oorzakelijkheid 
1. Fen veelheid van dingen Het ik stelt zich binnen het grondwoord ik het op vóór 

309 



de dingen en engageert zich niet met hen in een levende wisselwerking die de dingen 
te voorschijn zou brengen in hun uitsluitend tegenover zijn Inplaats daarvan wor
den de dingen een panorama voor een ik dat een superieur en onpartijdig toeschou
wer is Dit panorama kan het karakter hebben van een toneel dat zich ontvouwt 
vanuit een overzicht vanaf een hoog punt, het kan er ook uitzien ak het gedetail
leerde onderzoeksobjekt dat iemand observeert door een mikroscoop en het kan de 
ijle leegte zijn van het beschouwen waarin iets a h w gehouden wordt tegen de ach
tergrond van mets om met andere losse grootheden vergeleken te kunnen worden 
In al die gevallen is de het wereld een veelheid van Objekten die zich ontvouwen 
voor de objektiverende blik van het tk 
2 In zichzelf samengestelde dingen De eigenschappen van het/i/ die na iedere ont
moeting in de gewaarwordingen van het lichaam waren achtergebleven worden door 
het ervarende subjekt als het eigenlijke gesteld fcn uit die eigenschappen wordt nu 
het ding samen-gesteld Het wezen of de substantie van het ding wordt door het ik 
samengesteld uit de eigenschappen die achterbleven in de gewaarwordingen van het 
lichaam 
3 Geplaatst in het kader van ruimte tijd oorzakelijkheid Inplaats van de ruimte van 
het uitsluitende 'tegenover' waarin al het andere slechts achtergrond is,93 krijgen we 
nu de ruimte als een leeg kontinuum waarin alles zijn maat en /ijn grens heeft 
Inplaats van de tijd als het in zichzelf vervulde gebeuren van de onmiddellijke be
trekking krijgen we nu de tijd als een kontinuum, een gesloten reeks, waarvan de ge
leefde tijd een bepaald gedeelte wordt 
Inplaats van de oorzakelijkheid als de levende wisselwerking binnen de onmiddel
lijke betrekking tussen ik en ¡ij krijgen we nu de oorzakelijkheid als een keten van 
opeenvolgende afhankelijkheden waarin het ene gekonditioneerd wordt door het 
andere 
Aldus wordt de tot het geworden wereld geordend binnen een koordinaten-systeem 
van ruimte, tijd en oorzakelijkheid 

Paragraaf 28 3 De Aei-wereld zoals die zo juist werd beschreven in paragraaf 28 2 
een veelheid van dingen die in zichzelf samengesteld zijn en geplaatst zijn in het 

kader van ruimte, tijd en oorzakelijkheid noemt Buber 'de geordende wereld' 
(28 3) Deze geordende wereld, zo gaat hij nu verder, is iets totaal anders dan de 
wereld ordening .Met 'wereldordening' bedoelt Buber het geordend zijn van de we
reld op 'wat niet wereld is' (54 5). De wereld in zijn totaliteit, inklusicf de mens, 
is nl betrokken op de oergrond Deze betrokkenheid op de oergrond heeft, zoals 
we in paragraaf 25 2 reeds zagen, een paradoksale struktuur zij is enerzijds 'afwen
ding van de oergrond' (54 5) en daardoor wórdt alles, maar tegelijk is zij anderzijds 
ook 'heenwending naar de oergrond' (54 5) en daardoor ís alles Deze paradoksale 
wereldordening wordt nu geschouwd in 'ogenblikken van de in zwijgen gehulde 
grond' (28 3) Dit is dubbelzinnig bedoeld 

33 In de overigens uitstekende studie van A de Jong wordt o ι met juist gesteld 'Ook de 
niimtelijkhcul van het gij zou wel met de term tegenwoordigheid aangeduid kunnen worden' 
(A de Jong, Is het gij in Bubers 'Ich und Du met essentieel', in Nederlands Theologisch Tijd
schrift, 25 (1971) 56) liet is hem ontgaan dat Buber in paragraaf 28 2 de ruimtelijkheid van 
het ¡IJ aanduidt met 'Gegenüber' 
In navolging van M Theunissen wijst G Sutter o ι ten onrechte de uitputtendhi'id aan als 
kategone van de ruimte in de onmiddellijke betrekking De 'Mctakatcgorialitat der Beziehung 
im Hinblick auf den Raum nennt Buber ihre 'Ausschliesslichkeit' (G Sutter, Wirklichkeit als 
Verhältnis, Der dialogische Aufstieg bei Martin Buber, München, 1972, 123) 
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Van de ene kant wil hiermee gezegd zijn dat de wereldordening geschouwd wordt 
als de mens zwijgt Dit zwijgen is, zoals we reeds enkele malen zagen, het betrek-
kingsstreven dat doorheen vele konkrete betrekkingen volgroeid is en dat in para
graaf 46 het 'mctdoen' wordt genoemd en daar de overgang blijkt te vormen naar de 
volkomen betrekking (het schouwen van de wereldordening) Ditzelfde metdoen 
wordt in paragraaf 32 2 omschreven in termen van 'zwijgen' 'Slechts het zwijgen 
tot het JIJ, het zwijgen van alle tongen, het zwijgende uit/ien in het ongevormde, in 
het ongescheiden woord nog voor de tong het uitspreekt, laat het JIJ vrij, staat er 
mee in de ingehoudenheid waar de geest zich met manifesteert, maar is' (32 2) 
Van de andere kant echter wil hiermee ook worden uitgedrukt dat de oergrond 
waarop het al is geordend, zich tegenover de schouwende mens in zwijgen hult br 
is niets anders te schouwen dan de zwijgende tegenwoordigheid die zich doorheen 
de wereld vertegenwoordigt en die daarin de eigenlijke grond voor de tegenwoor
digheid van de wereld blijkt te zijn In paragraaf 59 2 wordt dit kompakt aldus uit 
gedrukt 'In de volheid van de tegenwoordigheid (nl de tegenwoordigheid van de 
oergrond, het eeuwige JIJ) wordt hém eerst (nl voor de eerbiedige mens) de we
reld helemaal tegenwoordig' (59 2) 

Deze tegenwoordigheid van de oergrond biedt de mens die schouwt geen inhoud \<л 
stroomt slechts kracht binnen in de schepping Deze kracht die de schepping bin
nenstroomt transformeert de geordende wereld tot wat ZIJ wezenlijk is wereldorde
ning, betrokkenheid op het eeuwige JIJ Fr gebeurt hetzelfde als wanneer een musi
cus uit het dode notenbeeld de levende toon van de muziek losslaat Deze transfor
maties van geordende wereld naar wereldordening kunnen zich zowel voltrekken 
in het individuele leven van de mens als in het leven van de mensheid in haar geheel 
Pas in deel 3 en met name in paragraaf 60 zal duidelijk kunnen worden wat die we
reldordening en de daarin geschouwde tegenwoordigheid en de daaruit ontvangen 
kracht inhouden en hoe ze onderling in verband staan 

111.32 Samenhang 

De hoofdtematiek die de paragrafen 23 28 met elkaar verbindt 9 4 wordt door Buber 
in paragraaf 27 expliciet aangegeven waar hij zegt dat het leven van de primitieve 
mens 'ons slechts korte doorkijken (geeft) in de tijdelijke samenhang van de beide 
grondwoorden' (27 1) I-en vollediger inzicht zouden we verkrijgen omtrent die sa
menhang vanuit het leven van het kind In de formulering 'tijdelijke samenhang 
van de grondwoorden' ligt een dubbele spanning uitgedrukt Enerzijds staat het on
derzoek naar de tijdelijke samenhang van de beide grondwoorden tegenover de 
ontijdelijke tegenstelling tussen de beide grondwoorden zoals die in de paragrafen 
3-22 was ontwikkeld Anderzijds staat de tijdelijke samenhang van de beide grond
woorden in een spanningsverhouding met de eeuwige samenhang van de scheppings-
werkehjkheid Beide aspekten samen konstitueren de samenhang van de paragrafen 
23 -28 

1. In de paragrafen 23-28 wordt de tijdelijke samenhang van de beide grondwoor-

9 4 Dat de/c sektic inderdaad begint met paragraaf 23 en met zoals R Wood meent met pa
ragraaf 22 (R Wood, Martin Buber's Ontology, Fvanston, 1969, 61) wordt door Buber zelf 
bevestigd waar hij in zijn 'Antwort' zegt 'Ik heb m bet gedeelte van mijn boek 'Ich und Du', 
dat met die /in (nl 'In het begin is de betrekking) (23 1) begint .' (M Buber, Antwort, in 
Martin Buber, hrsg Schilpp/hricdman, Stuttgart, 1963, 604) 
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den onder¿ocht tegenover de onti]dcli;ke tegenstelling van de paragrafen 3-22 Dit 
onderzoek voltrekt zich op twee niveaus op het niveau van de fylogenese en op het 
niveau van de ontogenèse 95 

De paragrafen 23-24 bestuderen de tijdelijke samenhang van de beide grondwoor
den vanuit de oergeschiedenis van de mensheid het leven van de oermens en de pri
mitieve mens (fylogenese) 
De paragrafen 27 28 onderzoeken de tijdelijke samenhang van de beide grondwoor
den vanuit de oergeschiedenis van de individuele mens het leven van het kind 
(ontogenèse) 
Beide oergeschiedenissen werpen een eigen licht op de samenhang van de beide 
grondwoorden 
De paragrafen 23-24 laten meer zien hoever de beide grondwoorden in de tijd uit
een liggen het grondwoord ik-het komt we/enlijk na het grondwoord ik μ] Dit uit-
ecnliggen wordt echter gemarkeerd door allerlei stadia en overgangen die nu juist 
de tijdelijke samenhang van de beide grondwoorden artikuleren 
Paragraaf 23 laat eerst /ien hoe aan het begin van de mensheidsgeschiedenis de 
oorspronkelijke eenheid van het primitieve betrekkingsgebeuren staat waarin alle 
elementen van het grondwoord op voor gestaltelijke wijze liggen opgesloten, en ver
volgens hoe deze oorspronkelijke eenheid van de betrekking zich geleidelijk diffe
rentieert in de verzelfstandiging van het ]i], de hypostasiering van het werkende en 
de gelijkblijvendheid van het /fc 9 6 

In paragraaf 24 wordt nu beschreven hoe de grondwoorden ik p) en tk het in de tijd 
fundamenteel uiteenliggen, hoe bij het overgangsproces van het grondwoord ik-jij 
naar het grondwoord ik het het ik een beslissende rol speelt en hoe het grondwoord 
tk-het daardoor een oorspronkelijke samenvoeging is van ik en het 
De paragrafen 27-28 beschrijven niet zo zeer de onderlinge positie van de beide 
grondwoorden in de tijd, maar onderzoeken hoc de beide grondwoorden geworteld 
zijn m hun voorgestaltelijke realiteit de natuurlijke verbondenheid en de natuurlij
ke afstekendheid 
Paragraaf 27 laat zien hoc het grondwoord ik-ji] (geestelijke verbondenheid) oprijst 
uit de natuurlijke verbondenheid (de voor-geboortclijke osmose tussen (oer)moeder 
en kind) doordat het kind zich losmaakt uit de natuurlijke verbondenheid en ingaat 
in de geestelijke verbondenheid 
Paragraaf 28 laat /icn hoe het grondwoord ik het (geestelijke afstekendheid) ont
staat doordat het losgemaakte, op zichzelf betrokken ik ingaat in de natuurlijke af
stekendheid van het menselijk lichaam en /ich daarmee identificeert om vandaaruit 
tenslotte de wereld te bemecsteren de geestelijke afstekendheid 
De/e twee aspekten van de tijdelijke samenhang van de beide grondwoorden die 
door de paragrafen 23 24 en 27-28 aan het licht worden gebracht, vullen elkaar aan 
Samen geven zij het volgende beeld van de oergeschiedems van de beide grondwoor
den 
1 Vóór ledere geleding en vóór iedere ontwikkeling ligt het stadium van de natuur
lijke verbondenheid In de natuurlijke verbondenheid is het wordende wezen zowel 
lichamelijk als lijfelijk eén wezen met de ongescheiden voorgestaltelijke oerwe
reld 97 

95 Zie G Sutter, Wirklichkeit als Verhältnis, Der dialogische Aufstieg bei Martin Buber, 
München, 1972, 86 

96 Paragraaf 23 wordt door J Brown ten onrechte opgevat als 'an excursus into anthropology 
and linguistics' (J Brown, Subject and object in modern theology, London, 1955, 116) 
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2 Het tweede stadium zet in wanneer het wordende wezen ztcbzelf losmaakt uit 
de natuurlijke verbondenheid Deze losmaking voltrekt zich op het lijfelijke niveau 
ineens, maar verloopt op het lichamelijke niveau geleidelijk het wordende wezen 
gaat uit de natuurlijke verbondenheid naar mate het in gaat in een nieuwe verbon
denheid Het overgangsmoment, de losmaking als betrokkenheid, vmdt zijn inkar 
natie in het betrekkingsstreven 
3 De eerste vorm waarin het wordende wezen zich vrijmaakt uit de natuurlijke ver
bondenheid, is het oorspronkelijke betrekkmgsgebeuren Hierin zijn de elementen 
ik, ]i) en de wisselwerking tussen beide wel volkomen opgenomen zij vormen de 
vitale oerwoorden ik werkend-;!/ en jt] werkend-i& - maar ze zijn nog met tot gestal
te gekomen Ook het lijf als voltrekker van driften en als drager van gewaarwor
dingen is in die oorspronkelijke betrokkenheid volkomen geïnvolveerd 9e 

4 Doorheen de herhaling van het betrekkmgsgebeuren gaat zich een duidelijke gele 
ding aftekenen binnen het betrekkingsgeheel Het ]η maakt zich los uit zijn werking 
en verzelfstandigt zich Het werkende hypostasieert zich tot werking Fn het ík gaat 
zichzelf ervaren als de gelijkblijvende partner 
5 Er doet zich vervolgens een ingewikkeld transformatieproces voor dat zijn hoofd
rolspeler vindt in het ik het ik dat als gelijkblijvende partner naar voren was geko
men, laat het jt] los, gaat met zichzelf een betrekking aan, maakt zich meester van 
de natuurlijke afstekendheid van het lichaam en projekteert de daarin aanwezige ge
waarwordingen op het JIJ dat zich had verzelfstandigd 
6 Op het moment dat dit ik een relatie aangaat met het achtergebleven ¡ij ontstaat 
het grondwoord ik het en kan de ordening van de het wereld beginnen " 
Deze schets maakt zichtbaar hoe de paragrafen 23-28 niet enkel de beide grond
woorden in de tijd uiteenleggen maar ook hoe zij de beide grondwoorden verbinden 
met hun natuurlijke voorgestalte 
2 Tot nu toe werd de tijdelijke samenhang van de beide grondwoorden beschreven 
in kontrast met de ontijdelijke tegenstelling Daarnaast valt ons echter m dezelfde 
paragrafen nog een tweede belangrijke tematiek op er is in deze paragrafen enkele 

97 G Marcel zegt dat het hem 'ungenau (scheint) zu sagen Am Anfang war die Beziehung' 
(C Marcel, Ich und Du bei Martin Buber, in Martin Buber, hrsg Schilpp/Fnedman, Stuttgart, 
1963, 38) Volgens hem staat aan het begin 'vielmehr eine gewisse erahnte Einheit, die fort 
laufend zerfallt, um einem Ganzen, aus untereinander verbundenen Begriffen Bestehendem 
Platz zu machen' ([bid , 38) Marcel onderscheidt niet dat Buber hetzelfde zegt als hijzelf Er 
moet bij Buber een dubbele laag onderscheiden worden nl het begin van de 'tijdelijke' samen 
hang van de beide grondwoorden en de 'daaraan voorafgaande' natuurlijke verbondenheid En 
evenals Marcel stelt Buber dat de mens zich geleidelijk daaruit losmaakt om deze losmaking in 
te ruilen voor nieuwe verbondenheid, betrekking 
9 8 С Frankenstein onderkent niet het wezenlijke proces van de onmiddellijke betrekking zo 
als dat wordt beschreven in de paragrafen 14 22 Maar ook de oergenese zoals beschreven in de 
paragrafen 23 28 ontgaat hem Daardoor ontgaat hem de plaats van de betrekking 'in het be
gin (zie С Frankenstein, Du und Nicht Ich zu Martin Bubers Theorie des Dialogs, in Stirn 
men der Zeit, 178 (1966) 363) Hij kritiseert de moeder kind-verhouding (ibid , 363), terwijl 
zijn alternatief precies dat benadrukt wat Buber ervan zegt nl dat dat een voorgestaltehjke be 
trekking, een oerverbondenheid nog zonder enige scheiding is (par 27 3) 
9 8 A Anzenbacher stelt dat de Ich Du Beziehung voorafgegaan wordt en verondersteld wordt 
door de Ich-Es Beziehung omdat de dialogische betrekking nachichhaft' zou zijn en het mono-
logisch proces van de distantienng zou vooronderstellen (A Anzenbacher, Die Philosophie Mar 
tin Bubers, Wien, 1965, 41,51, 54, 97) 
Onze analyse liet zien dat zowel de Ich Du Beziehung als de Ich t s Beziehung een 'natuurlijke' 
verbondenheid en losmaking vooronderstelt De 'geestelijke' verbondenheid staat hiermee in 
een dialektische spanning Het grondwoord Ich F s is een laat produkt van de 'geestelijke' ver
bondenheid via de geestelijke losmaking 
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malen sprake van de tijdloze scheppingssamenhang die de tijdelijke ¡.anienbang van 
de beide grondwoorden a/s zodanig reUuveert De tijdlo/e scheppingssamenhang 
wordt gevormd door de paradoksale betrekking tussen de oergrond en het al (in-
klusief de mens) enerzijds beweegt het al zich naar de oergrond toe (het /ijn), an
derzijds beweegt het ¿1 zich van de oergrond af (het worden) Worden en zijn vor
men samen de ene scheppingswerkelijkheid De tijdelijke samenhang van de beide 
grondwoorden echter hun ontvouwing na elkaar in de tijd - beschrijft slechts het 
wordingsaspekt van de schepping Gezien vanuit de tijdloze scheppingswerkelijkheid 
is de wordingssamenhang paradoksaal verbonden met het zijn 
Reeds de eerste zin waarmee de paragrafen 23-28 beginnen - 'In het begin is de be
trekking' (23 1) - zinspeelt op deze scheppingssamenhang Alluderend op Genesis 
1 wil hier nl o a gezegd zijn dat de schepping binnen het al pas aanvangt op het 
moment dat daarbinnen de losmaking uit de natuurlijke verbondenheid wordt inge
ruild voor een nieuwe verbondenheid De natuurlijke verbondenheid drukt de eeu
wige scheppingssamenhang niet uit binnen de schepping, omdat er dan nog geen los
making is De losmaking echter drukt de scheppingssamenhang nog met uit binnen 
de schepping omdat er nog geen verbondenheid is Maar als de losmaking wordt ge
realiseerd m de nieuwe verbondenheid, dan wordt de eeuwige scheppingssamenhang 
principieel uitgedrukt binnen het al, want schepping is 'tegelijk loslaten en bewaren, 
tegelijk vrijgave en binding' (54 5) Pas binnen de schepping kunnen we vervolgens, 
vanuit ons geschiedsbewustzijn, de schepping als een worden beschrijven Dit begin 
van de schepping wordt bevestigd in paragraaf 27 4 Ook daar blijkt precies het ver-
lorcngaan van de natuurlijke verbondenheid door het ingaan in geestelijke verbon
denheid het scheppingsmoment van het al te artikuleren Dán nl is de mens 'uit de 
gloeiende duisternis van de chaos (dit is de chaos vóór de schepping van het al, de 
natuurlijke verbondenheid) in de koele, lichte schepping getreden' (27 4) De losma
king en de binding samen vormen het begin van de schepping gezien vanuit het 
a l 1 0 0 

Pxpliciet echter wordt de tijdloze scheppingswerkelijkheid ter sprake gebracht als 

100 Bij zijn samenvatting van deel 1 van 'Ich und Du' slaat friedman de paragrafen 23 28 in 
feite over Doordat hij deze paragrafen blijkbaar niet analyseert, ontgaat het hem ook dat Bu-
ber m 'Urdistanz und Beziehung precies deze paragrafen verder ontwikkelt Het gaat in de pa
ragrafen 23 28 niet enkel om de genesis van de primitieve mens en het kind, maar zoals het sys
teem, 212-213 laat zien over een fundamentele lobinaking die langzaam wordt ingeruild voor 
betrekking Precies datgene wat briedman aanwijst als wezenlijk nieuw in 'Urdistanz und Be
ziehung' (M Friedman, Martin Buber, The I ife of Dialogue, New York, 1960, 83), is nu juist 
het wezenlijke van de paragrafen 23-28 Ook in 'Ich und Du' spreekt Buber ontologisch en met 
slechts genetisch (7ie ibid , 83) Losmaking en betrekking grijpen wezenlijk in elkaar Het is 
dus niet juist als Friedman zegt When Buber speaks in I and Thou of l-Thou as preceding l-lt 
in the primitive man and the child, he is speaking of the genesis of these relations In 'Distance 
and Relation', on the other hand, he is speaking ontologically of what constitutes the human 
being as a human being' (ibid , 83) Ditzelfde geldt voor N Rotensrreich die beweert 'Wenn die 
urdistanzierte Welt die Voraussetzung fur die menschliche Beziehung ist (zoals volgens hem 
voor het eerst in Urdistanz und Beziehung wordt gesteld), gehen wir tatsachlich über die vor
herige starre Unterscheidung der Urworter Ich und Du auf der einen Seite und Ich und hs auf 
der anderen (zoals in Ich und Du uiteengezet) hinaus' (N Rotenstrcich, (.runde und Grenzen 
von Martin Bubere dialogischem Denken, in Martin Buber, hrsg Schilpp/bnedman, Stuttgart, 
1963, 99) ben analyse van de paragrafen 23 28 toont aan dat reeds in 'Ich und Du' deze dyna
mische samenhang tussen het kosmische en het metakosmische tweevoud bestond 
De samenhang tussen de paragrafen 23 28 ontgaat A Kohanski Volgens hem gaan zij over de 
'Primacy of the l-lhou Relation' (A Kohanski, о с , 56-65) Bovendien koppelt hij paragraaf 
28 los van deze sektic en behandelt deze als een apart deel onder de noemer 'Development of 
l-It Communication' (Ibid , 65-69) 
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het fundament van de tijdelijke samenhang van de beide grondwoorden in para
graaf 25 . De twee grondwoorden die zich in de tijd na elkaar ontvouwen als een 
worden, blijken juist als wórden verankerd te zijn in het eeuwige tweevoud van 
worden-en-zijn, een tweevoud dat de paradoksalc betrokkenheid van het al op God 
artikuleert. Het tijdelijke tweevoud van de grondwoorden is gefundeerd in het eeu
wige tweevoud van de scheppingsparadoks ^* 

Paragraaf 26 zegt dat deze paradoks van worden-en-zijn, van losmaking-en-binding, 
die het begtn van de schepping (het paradijs) artikuleert, niet zomaar een begin is, 
maar het begin is van een weg die naar God voert (26.3) Hiermee bedoelt Buber, 
tegen de achtergrond van deel 3, dat de mens zich binnen de schepping de schep
ping zelf via vele betrekkingen 'al kijkende, al luisterende, al tastende, al vormende 
(moet) realiseren' (27.4) . Aan het einde van deze weg van ontmoetingen ligt het 
metdoen, de volstrekte eerbied, het zwijgen. In dit zwijgen schouwt de mens de 
wereld als gezicht van God, als een tegenwoordigheid die dé Tegenwoordigheid be
middelt Dan openbaart zich de 'in zwijgen gehulde grond' (28 3) die de wereld her
schept Dit is de openbaring In paragraaf 26 wijst Buber derhalve met een enkele 
zinsnede vanuit het begtn van de schepping naar het etnde van de weg de voltooiing 
van de openbaring 

Samenvattend mogen we zeggen dat de paragrafen 25-26 een verwijzing zijn naar 
het paradoksale scheppingsbegin en naar de voltooiing in de openbaring de meta
fysische oorsprong en het metafysische perspektief van de oergeschiedenis van de 
beide grondwoorden die in de paragrafen 23-24 en 27-28 werden ontwikkeld. Het is 
echter slechts een verwijzing Pas in het derde deel zal de scheppings- en openba-
ringssamenhang expliciet worden ontwikkeld. 

3. De twee tot nu toe ontwikkelde tematieken die elkaar wezenlijk aanvullen en 
aan de paragrafen 23-28 hun samenhang geven, worden op een literair strakke wijze 
ontwikkeld. 

In de paragrafen 23-24 wordt de tijdelijke samenhang van de grondwoorden be
schreven in de oergeschiedenis van de mensheid (fylogenese). 
In de paragrafen 27-28 wordt de tijdelijke samenhang van de grondwoorden be
schreven in de oergeschiedenis van de individuele mens (ontogenèse) 
Daartussen verwijzen de paragrafen 25-26 naar de tijdloze scheppings- en openba-
nngssamenhang waarin de tijdelijke samenhang van de grondwoorden is gefundeerd 
en wordt voltooid 

111.4 Uitleg van de paragrafen 29-30 
111.41 Ontleding 

Paragraaf 29.1 Paragraaf 29 opent met dezelfde zin als paragraaf 1 'De wereld is 
de mens tweevoudig naar zijn tweevoudige houding' (1 1). Daar, in paragraaf 1, 
luidde deze zin het begin in van een verklanngsproces de tweevoudigheid van de 
wereld is afhankelijk van de tweevoudige houding van de mens, de tweevoudige 

"ч Hier blijkt dat de kntiek van Ь Rosenzweig ¡η zi|n brief van vermoedelijk augustus 1922 
(Briefwechsel II, 126), de kritiek dat alle het in 'Ich und Du' opgaat in het grondwoord ik-bet, 
ongegrond is Want fundamenteel ligt aan het kosmische tweevoud ik-jtj en tk bet een metakos-
mische verhouding ten grondslag nl de verhouding tussen God en het al Deze verhouding pre
cies noemt Rosenzweig ICH fcS Dít hs komt dus in 'Ich und Du' wel degelijk ter sprake, ja het 
is een konstitutief element in de godsverhouding die in deel 3 ekspliciet zal worden ontwikkeld. 
Bovendien is er voor Buber ook nog het 'naast-elkaar' en het neutrale 'het-voor-zich' 
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houding is afhankelijk van het tweevoudige grondwoord, grondwoorden zien er zo 
en zo uit, zijn uit die en die elementen opgebouwd, enzovoort Mier, in paragraaf 
29, luidt de¿e zin echter geen verklaringsproces in, maar een waardenngsproce·; Het 
is alsof Buber zeggen wil we hebben nu voorlopig genoeg uitgelegd, laten we eens 
een tussenbalans opmaken en het geheel nog eens herle/en, met om te begrijpen, 
maar om te kiezen 
In de volgende twee alinea's worden daarom de beide wereldontwerpen aan onze 
keuze voorgelegd eerst de ¿ei-wereld in paragraaf 29 2 en vervolgens deyj; wereld 
in paragraaf 29 3 

Paragraaf 29 2-3 Omdat de beide wereldontwerpen geheel parallel zijn ontworpen 
en duidelijk een tweeluik vormen, zullen de paragrafen 29 2 en 29 3 met na elkaar, 
maar naast elkaar worden uitgelegd Omdat elk van deze twee wereldontwerpen bo
vendien in drie fasen wordt ontvouwd - ontstaan, voor- en nadelen, eindperspek-
tief - zullen we de uitleg ook in deze drie fasen voltrekken 

1 In de eerste fase van de beide alinea's wordt getoond hoe de tweevoudige hou
ding een tweevoudige wereld konstitueert 
Paragraaf 29 2 
Hij neemt waar 
het zijn (het geschieden) 
om zich heen, 
zonder meer 
dingen 
en wezens 
als dingen, 
h ij neemt waar 
het geschieden 
om zich heen, 
processen zonder meet, handelingen 
als processen, 
dingen uit eigenschappen, processen 
uit momenten bestaande, 
dingen m het ruimtenet, processen 
in het tijdnet geregistreerd, dingen en 
processen door andere dingen en pro 
cessen mgegrensd, 
aan hen meetbaar, 

Paragraaf 29 3 
Of de mens komt tegen 
het zijn en het worden 
als zijn tegenover, 
steeds slechts een 
wezenheid 
en ieder ding 
slechts als wezenheid, 
het ontsluit zich overkomt 
(het worden) 
aan hem hen, 
wat er is in het geschieden, wat er ge
schiedt als zijn, 
mets anders dan dit ene is tegenwoor
dig. 
maar dit ene wcreldvervuld 

maat geweken het ligt aan jou hoe
veel van het onmetelijke voor jou tot 
werkelijkheid wordt, 
vergelijking geweken, 
de tegenkomsten ordenen zich niet tot 
wereld, maar iedere is voor jou een te
ken van de wereldordening, 
/ij /ijn onderling niet verbonden, maar 
ledere waarborgt voor jou de verbon
denheid 

Aan de linkerkant /ien we hoe de ervarende houding de het wereld konstitueert 
1 De het-houdmg is een houding die waar-ncemt voor zichzelf tot waarheid 
maakt Binnen die waarnemende houding verschijnt de wereld slechts als een pano-

vergehjkbaar, 
geordende wereld, 

afgesplitste wereld, 
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rama 'om zich heen' gevuld met een veelheid van dingen en processen 
2 Deze dingen en processen zijn naar binnen toe tn zichzelf samengesteld 
3 Deze dingen en processen zijn naar buiten toe door elkaar mgegrensd ze zijn ge
registreerd binnen het kader van tijd en ruimte, ze zijn aan elkaar meetbaar en ver
gelijkbaar, ze zijn op elkaar geordend 
4 Deze wereld staat los van het ik de wereld wordt op zichzelf betrokken door een 
op zichzelf betrokken ik 
Лап de rechterkant zien we hoe de tegenkomende houding de ;i;-wereld konstitu-
eert. 
1 De ;y-houdmg neemt het zijn en het worden op in de uitsluitendheid van het te
genover Binnen deze tegenkomst openbaart zich het zijn als worden en het worden 
als zijn (vergelijk paragraaf 25) 
2 Deze als tegenover aanvaarde wereld is niet in zichzelf samengesteld, maar een 
3 Dit tegenover is niet mgegrensd door het andere, maar blijft ermee verbonden ter
wijl het er uit te voorschijn komt en legt dit andere op unieke wijze uit, waardoor 
het in zich onmeetbaar is Deze wereld is met op zichzelf georiënteerd, maar is ge
ordend op zijn oergrond zij is 'wereldordening' (zie paragraaf 28 3) 
4 Het ik is ín zijn verbondenheid met de /¡/-wereld tegenover hem verbonden met 
de hele werkelijkheid 
Beide houdingen staan dus diametraal tegenover elkaar Dit doet denken aan de pa
ragrafen 4-5 waar ook de tweevoudige houding werd ontwikkeld, maar nu gebeurt 
ditzelfde veel uitvoeriger omdat al het materiaal van de voorgaande paragrafen er m 
is opgenomen 

2 De tweede fase van de beide alinea's laat 
pen zien van de beide wereldontwerpen 
rechts de nadelen van de/i/-wereld 
Paragraaf 29 2 
Deze wereld 
is enigermate betrouwbaar, 

ze heeft 
dichtheid 

en duur, 

haar geleding laat zich 
overzien, 

men kan altijd weer 
haar tevoorschijn halen, met gesloten 
ogen repeteert men haar en met geo
pende kontroleert men, 

daar staat ze dan 
tegen ¡e huid aanliggend, wanneer je 
het zo noemen wilt, 

de positieve, resp negatieve eigenschap-
hnks de voordelen van de Aei-wereld, 

Paragraaf 29 3 
De wereld die jou zo verschijnt 
is onbetrouwbaar, want ze verschijnt 
je steeds nieuw en je mag haar niet 
aan haar woorden houden 
ze heeft geen 
dichtheid, want alles doordringt in 
haar alles 
zonder duur, want ze komt ook onge-
roepen en verdwijnt ook als je haar 
vasthoudt, 
ze is 
onoverzienbaar wil je haar overzien
baar maken, dan verlies je haar, 
zij komt, en komt 
/ом tevoorschijn balen, bereikt ze jou 
niet, komt ze jou niet tegen, dan ver
dwijnt ze, maar ze komt terug, veran
derd 
ze staat 
met buiten ]e, ze raakt aan je grond, 
en zeg je 'ziel van mijn ziel', dan heb 
je niet teveel gezegd 
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m je ziel ingenesteld, wanneer je het zo 
verkiest, ze is immers 

jouw tegengesteldhetd ze blijft het 
naar jouw believen 

en blijft je oervrccmd, buiten je en in 

Je 

maar pas er voor op haar in je ziel te 
willen verplaatsen, dan vernietig je 
haar Ze is 
jouw tegenwoordigheid slechts door
dat je haar hebt, heb je tegenwoordig
heid, 
en je kunt haar voor jou tot tegenge
steldheid maken om haar te ervaren en 
te gebruiken, je moet het steeds weer 
doen, en je hebt nu geen tegenwoor
digheid meer 

Reflekteren we op dit tweeluik, dan zien we dat ook de eigenschappen van de bei
de wereldontwerpcn op alle punten tegenover elkaar staan 
1 Op het punt van betrouwbaarheid op de het wereld kun je bouwen, de ¡ij-wc-
reld is onberekenbaar en grillig 
2 Wat betreft de dichtheid de het wereld heeft een bepaalde vastheid, terwijl in de 
/i;-wereld niets geïsoleerd kan worden, zodat alles alles doorstroomt 
3 Als het gaat om stabiliteit de het-wcreld is stabieler, de ;i;-wereld is inkonsi-
stent 
4 Wat betreft de overzichtelijkheid over de ¿¿'f-wereld heb je overzicht, met de jij-
wereld kun je slechts begaan zijn, je staat er nergens boven 
5 Op het punt van hanteerbaarheid de het wereld is manipuleerbaar, herhaalbaar, 
kontroleerbaar Bij de /(/-wereld is dat precies andersom Daar ligt de beslissende 
invloed bij het/i/ dat soeverein is tegenover het ik 
6 fcr is verschil in de verhouding tot het ik de ¿>ei-wercld - ín het ik of buiten het 
ik blijft aan dit ik oervreemd Daarentegen is het/i/ tegenover het ik oervertrouwd 
7 Tenslotte precies ín het verschil van verhouding, artikuleert zich ook de eigen
lijke tegenstelling tussen de het wereld en de /i/-wereld tegengesteldheid en tegen
woordigheid (zie paragraaf 17) 
Opvallend is dat de eigenschappen van de het wereld positief worden voorgesteld en 
de eigenschappen van de /¡/-wereld negatief De het-were\d is betrouwbaar, stabiel, 
overzichtelijk, hanteerbaar, terwijl de /(/-wereld als onbetrouwbaar, labiel, onover
zichtelijk en onhanteerbaar wordt voorgesteld Gaat het evenwel om de verhouding, 
dan wordt de iè-yj/-verhouding positief gewaardeerd en de ik ¿ef-vcrhouding nega
tief 

3 De derde fase van de beide alinea's beschrijft tenslotte de beide wereldontwerpen 
naar hun uiteindelijke doel en perspektief 
Paragraaf 29 2 
Voor jezelf 

neem je haar waar, neem je haar tot 
'waarheid', 
ze laat zich door jou nemen, 

maar ze geeft zich met aan je 

Slechts over haar kun je je met ande
ren 'verstaan ' zij is, al doet zij zich 
ook anders voor, bereid 

Paragraaf 29 3 
Tussen jou en haar is de tegemnnig-
heid 
van het geven, 

14 7 С 6 Г JU t o t haar en geeft zich aan 
haar, 
zij zegt /i/ tot jou en geeft zich aan 
jou 
Over haar kun je je met anderen met 
verstaan, je bent 
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voor jullie met haar 
onder elkaar tegengesteldhetd te zijn, eenzaam, 
maar je kunt maar ze leert je 
anderen anderen 
met in baar tegenkomen tegenkomen en in de tegenkomst met 

hen standhouden, en ze voert je door 
de minzaamheid van haar aankomst en 
de weemoed van haar afscheid, tot het 
¡t] waarin de lijnen van de betrekkin
gen, de parallellen, elkaar snijden 

Je kunt zonder baar met tn leven blij- Ze helpt je niet je 
ven, haar betrouwbaarheid 
houdt je staande, maar zou je sterven in leven te houden, ze helpt je slechts 
m haar naar binnen, dan zou je in het de eeuwigheid te vermoeden 
mets begraven zijn 
Reflekteren we op deze derde fase van de beide alinea's, dan zien we dat de twee 
wereldbelevingen tegen elkaar worden afgewogen op drie punten naar zijn bedoe
ling, naar hun feitelijke draagwijdte en naar het perspektief dat ze bieden 
1 Het eigenlijke doel van de ervaring is het gebruik het voor je zelf ten nutte ma
ken (zie paragraaf 31 3) De waar-neming is gericht op het voor jezelf nemen van 
het waargenomene Het eigen doel daarentegen van de ontmoeting is de wederke
righeid van het geven Dit brengt de tegenkomst tot zijn zin en vervulling 
2 De draagwijdte van de objektieve wereld is m al zijn uitgestrektheid beperkt Je 
kunt er met elkaar over praten, maar door de begrenzing die konstitutief is voor de 
objektiviteit, is echte universaliteit niet mogelijk Daarentegen is het niet mogelijk 
met anderen over het JIJ te praten, je kunt er alleen mee praten, terwijl anderzijds 
het JIJ precies in zijn uitsluitendheid echte universaliteit bemiddelt, een universali
teit die het JIJ voert tot het eeuwige JIJ, zoals in deel 3 en met name m paragraaf 47-
48 zal blijken 
3 Als het gaat om het perspektief het nut van een objektieve wereld is dat er vaste 
punten zijn waarop je kunt bouwen, althans voor dit leven Daarentegen helpt de 
yjy-wereld je niet veel verder als het gaat om vastheid, levensonderhoud, struggle for 
life Maar gaat het om het perspektief van het leven als zodanig, dan is het perspek
tief van een leven dat zich enkel voltrekt in de objektiviteit nihilistisch het niets 
Het perspektief daarentegen van een leven dat zich voltrekt in kontakt met het JIJ 
helpt je de eeuwigheid vermoeden Hier plaatst Buber de lezer voor de twee per-
spektieven die het boek 'Ich und Du' zal gaan ontvouwen In deel 2 zal de weg van 
de vervreemding worden beschreven die voert in het niets In deel 3 zal de weg van 
de ontmoeting worden beschreven die leidt tot de ontmoeting met het eeuwige jij 

Paragraaf 30 1-5 Paragraaf 30 zet aan het begin de voor- en nadelen van de beide 
wereldontwerpen nog eens naast elkaar 
De het wereld heeft samenhang in de De JIJ wereld heeft in beide geen sa-
rutmte en de tijd(30 1) menhang (30 2) 
Het afzonderlijke JIJ moet na afloop Het afzonderlijke bet kan door binnen 
van het betrekkingsgebeuren tot het te treden in het betrekkingsgebeuren 
worden (30 3) tot een JIJ worden (30 4) 
Gevolg is dat de bet-wereld wordt be- De ^-wereld wordt beschouwd als een 
schouwd als de wereld (30 5) lyrisch dramatischeonderbrekingCìO 5\ 
Opvallend is dat hier de voordelen van de bet-wereld ruim worden uitgemeten te-
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genover de nadelen van de;i; wereld Buber gaat op deze tendens door en suggereert 
op sarkastische toon allerlei vragen die een keuze voor de ¿er-wereld moeten recht
vaardigen 
Waarom zou je niet in de to-wereld blijven' Dan hoefje met steeds weer terug als 
de onmiddellijke betrekking is uitgewerkt1 

bn wat is er tegen om orde te scheppen in wat je tegenkomt en dit te objektiveren' 
Bovendien je kunt er wel niet langs om verbaal 'JIJ' te zeggen, maar waarom zou je 
geen 'JIJ' zéggen en 'het' bedoelen' Want /y-zéggen hoeft nog helemaal geen echt 
engagement in te houden' 
Tenslotte het is toch niet mogelijk lang in een echte «¿/^-verhouding te leven Je 
zou verteren Dat is wel mogelijk in een ik bef-verhouding Dat is een levenlang vol 
te houden'102 

Paragraaf 30 7 Лап het einde van de paragraaf slaat de toon plotseling om maar 
nu in alle ernst en in alle waarheid, zonder het bet kan de mens met leven, maar wie 
met het bet alleen leeft is met ha-adam, de mens 
Buber doet hier aan het einde van deel 1 een persoonlijk beroep op de lezer 'F η in 
alle ernst van de waarheid, JIJ ' Het is natuurlijk mogelijk dit 'JIJ' (du) idiomatisch 
op te vatten en te vertalen 'zeg' of 'luister',1 0 3 maar wij menen dat 'JIJ' hier - tot nu 
toe werd het steeds technisch gebruikt een persoonlijk beroep wil doen op de lezer 
en hem wil bewegen te kiezen tussen een van beide wereldontwerpen Dit stemt ook 
overeen met de bedoeling die Buber had met 'Ich und Du' 'Ik getuig van ervaring 
en ik appeleer aan ervaring Ik zeg tot degene die mij hoort 'Het is jouw erva
ring Bezin je er op, en waarop je je niet bezinnen kunt, waag het dit als ervaring 
te bereiken' Ik heb geen leer, maar ik voer een gesprek' 1 0 4 

111.42 Samenhang 

Typerend is het o ι voor de samenhang van paragraaf 29 30 dat dit gedeelte van 
deel 1 alleen de eerste zin van 'Ich und Du' herneemt die eindigt met 'de menselijke 
houding', en met bv ook de tweede zin daarbij neemt die eindigt met 'de grond
woorden die hij spreken kan' (1 2) Het is bij de menselijke houding dat het vervolg 
van paragraaf 29 organisch aansluit 'Hij (de mens) neemt het zijn om zich heen 
waar Of de mens komt het /ijn en het worden tegen (29 2 3) Vanuit de/e twee 
houdingen ontvouwen zich dan verder de ¿et-wereld en de/i/-wereld, beide met hun 
eigen voor- en nadelen en hun eigen perspektief Het is de houding die hier centraal 
staat, mtt als een neutrale grootheid die uitleg of toelichting behoeft - dat is al in 

'0 2 De badinerende toon die geheel past binnen het Іоь екеп van een keuze - en dit losweken 
van een keuze is, zoals we zullen zien, de tematiek die de paragrafen 29 30 bepaalt · wordt door 
A de Jong niet juist verstaan, als hij over deze passage van paragraaf 30 zegt 'Bubers beschrij
ving van de Duwelt is met van romantiek ontbloot 'Die Du-momente erscheinen in dieser fes
ten und zuträglichen enz " (A de Jong, Is het gij in Bubers 'Ich und Du' met essentieel', 
in Nederlands Theologisch I ijdschnft, 25 (1971) 58) 
10:1 Dit doet W Kaufmann in zijn vertaling And in all the seriousness of truth, listen 
without ' (I and Thou, A New Translation with a Prologue 'I and You' and Notes by Walter 
Kaufmann, bdinburgh, 1970, 85) en hij rechtvaardigt dit als volgt 'Buber does not say 'listen' 
but du Here 'you' would be rather unidiomatic and unnatural, but in German lovers and close 
friends sometimes use du in this way as an expression of intimacy (ibid , 85) Wij menen echter 
dat, met inachtneming van de intimiteit, toch vooral het rechtstreekse beroep op de lezer een 
van de hoofdtonen is in deze passage 
104 M Buber, Antwort, in Martin Buber, hrsg Schilpp/briedman, Stuttgart, 1963, 593 
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paragraaf 4-5 gebeurd - maar als een keuzeinstantie waar beslissende invloed vanuit 
gaat. 
De tweedeling van paragraaf 29 wil dan ook niet zozeer werken als een begripsver
heldering, maar wil eerder werken op de verantwoordelijkheid: je kunt kiezen tus
sen de bet-houding met alles wat daar aan vastzit, en de ;i;-houding met alles wat 
daar aan vastzit. Wat op het eerste gezicht een uiteenzetting in twee delen lijkt, is in 
feite het aanwijzen van twee wegen waartussen gekozen moet worden. 
Hetzelfde wordt, zij het op een precies tegengestelde manier, beoogd door paragraaf 
30. Nadat in de eerste vier alinea's nog eens 'de twee grondprivdeges van de bei-we
reld' (30.5) zijn aangegeven tegenover de korresponderende nadelen van de ;y-we
reld, breken er plotseling op sarkastische toon een aantal vragen door die de lezer 
willen verleiden de voorkeur te geven aan de bei-wereld boven de ;i)-wereld. Ook 
dit werkt - ZIJ het op geheel andere wijze dan de cleane schildering van het twee
luik - op het verantwoordelijkheidsgevoel van de mens 

Pas in de laatste alinea keert deze sarkastische 'verleiding' terug tot 'alle ernst van de 
waarheid', maar ook in deze ernst blijkt het opnieuw te gaan om een keuze, die ech
ter nu wordt opgeroepen door de ah.w. opgeheven wijsvinger van de bezwering· 
'Zonder het kan de mens niet leven Maar wie daarmee alleen leeft is niet de mens' 
(30.7). 
Op drie heel verschillende manieren - door een ingehouden appel op de tweevoudige 
houding (paragraaf 29.1-3), door een sarkastische poging tot 'verleiding' (paragraaf 
30.1-6) en door bezwerend te wijzen op de konsekwenties (paragraaf 30.7) - doet 
Buber een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van de lezer, probeert hij hem 
te brengen tot een waardering van wat tot dan toe gezegd is, en wil hij hem brengen 
tot een keuze. 
Wij menen dan ook dat de tematiek die de paragrafen 29-30 met elkaar verbindt de
ze is: de tweevoudige houding en het tweevoudige wereldontwerp die ter waarde
ring en ter keuze aan de lezer worden voorgelegd Ofschoon er uiteraard tematieken 
uit de voorgaande paragrafen in deze twee paragrafen terugkeren en deze paragrafen 
daardoor de suggestie wekken een samenvatting van deel 1 te zijn, is dit o.i toch 
niet precies datgene wat aan beide paragrafen hun samenhang verleent.105 Voor een 
samenvatting ontbreekt er trouwens teveel bv.· het grondwoord, de tijdelijke sa
menhang van de grondwoorden, de positie van het ik, de verhouding zelf, enzo
voort. Naar onze overtuiging is het de viaardenng van de tot dan toe slechts ver
klaarde tweevoudigheid, die deze paragrafen tot een geheel maakt Dit verklaart ook 
waarom deze paragrafen beginnen met dezelfde zin als waarmee deel 1 opent-
deel 1 begint a h w. opnieuw en wil evaluerend terug gelezen worden met de vraag 
in het achterhoofd waar kies ik voor' 

112 Samenhang van de afzonderlijke gedeelten. 

Er lopen verschillende lijnen door deel 1 die dit deel samen tot één geheel maken. 

1. Een eerste lijn die we duidelijk kunnen waarnemen is de artikulatie van het twee
voudige grondwoord 

105 Met R. Wood zien we de paragrafen 29-30 als een 'Gathering the Themes Together', maar 
anders dan hem zien we deze samenvatting enkel op het niveau van de waardering, want voor 
een echte samenvatting ontbreken de belangrijkste dingen zoals bv. de notie grondwoord en de 
ti|delijke samenhang van de grondwoorden. 
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De paragraten 1-2 vormen de inleiding waarin deze tematiek - het tweevoudige 
grondwoord dat is opgebouwd uit een tweevoudige wereld, een tweevoudig tk, een 
tweevoudige houding en een tweevoudige nexus - wordt aangeslagen 
De paragrafen 3-28 ontwikkelen dit tweevoudige grondwoord op twee manieren 
eerst hun ontijdelijke tegenstelling en vervolgens hun tijdelijke samenhang106 

In de paragrafen 3 22 wordt de ontijdelijke tegenstelling geschetst tussen de uit vier 
elementen opgebouwde grondwoorden paragraaf 3 beschrijft het tweevoudige ik, 
de paragrafen 4 - 5 schetsen de/i; houding in kontrast met de bet-houding, de para
grafen 6-13 beschrijven in eenzelfde kontrastschildering de ¿er wereld en de jt) we
reld en de paragrafen 14 - 22 artikuleren de onoverbrugbare tegenstelling tussen het 
tegeninmge kontakt en het kontaktloze kontakt 
In de paragrafen 23-28 wordt vervolgens de tijdelijke samenhang van de beide 
grondwoorden geschetst de paragrafen 2 3 - 2 4 beschrijven deze tijdelijke samen
hang vanuit de oergeschiedenis van de mensheid (fylogenese) en de paragrafen 27-
28 beschrijven dezelfde samenhang vanuit de oergeschiedenis van de individuele 
mens (ontogenèse) Dit onderscheid tussen een ontijdelijke (a-histonsche, funda
mentele) benadering en een tijdelijke (historische) benadering wordt door Buber 
waarschijnlijk bewust doorgevoerd Uit een brief aan Gustav 1 andauer blijkt nl dat 
Buber ook zijn boek 'Daniel' had opgezet volgens dit stramien De twaalf dialogen 
van dat bock deelde hij in in twee delen 'zeven fundamentele (dialogen) en vijf 
historische, deze laatste in het algemeen langer' 107 De laatste opmerking geldt ook 
voor 'Ich und Du' De paragrafen in de sektie van paragraat 23-28 zijn veel langer 
dan de paragrafen uit de sektie van paragraaf 1-22 Ook de stijl in beide gedeelten 
verschilt de eerste paragrafen zijn van een meer ponerende stijl, de laatste zijn meer 
beschrijvend van aard Hetzelfde onderscheid tussen een meer fundamenteel, a-his-
tonsch niveau en een meer historisch, procesmatig niveau vinden we in paragraat 
61 4 uitgedrukt met de woorden 'psychisch' en 'historisch' 'Psychisch' wordt daar 
omschreven als de mens op zich beschouwd, los van de geschiedenis Dit is de meer 
strukturele, a-historische benadering 'Historisch' wordt er omschreven als de mens 
faktisch beschouwd, geplaatst binnen de historische werkelijkheid Dit is de meer 
procesmatige benadering 

2 De paragrafen 29-30 passen met in de zojuist geschetste lijn In deze paragrafen 
ontbreekt het 'grondwoord' met alleen woordelijk, maar ook zakelijk, zoals uit de 
ontleding van deze paragrafen is gebleken Deze twee paragrafen tematiseren dan 
ook een andere lijn van deel 2, een lijn die niet gevormd wordt door een strakke 
logika of door een systematische ontvouwing, maar door een aanzwellende toon 
van appreciaties en depreciaties 
In paragraaf 3 zet Buber zich agressief af tegen het Duits idealisme als hij zegt 'br is 
geen ik op zich' (3 1) 
Dat het leven alleen maar /ou bestaan uit objektiverende aktiviteiten (4 1-2) is een 
afwijzing van de moderne psychologie sinds Descartes 
Dat de ervaring slechts een oppervlakkig varen is over de buitenkant van de dingen 
(6 2) deprecieert het I'ngels empirisme 

, a 6 A Babolin ontwikkelt de beide grondwoorden enkel struktureel, niet in hun tijdelijke sa 
menhang Daardoor krijgt alles een sterk schematisch karakter (zie A Babolin, L'assoluto nella 
fenomenologia esistenziale di Martin Buber, in Studia Patavina, 12 (1965) 445-462) 
H Duesberg daarentegen onderscheidt de¿e twee fasen in deel 1 wel 'Ich und Du behandelt 
nämlich die Zeitlichkeitsproblematik ausdrucklich im ersten seiner drei Teile, und zwar erst 
nach der Charakterisierung der als solcher ungcschichtlichen bzw auch unzeitlichen Wirk-
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Over het algemeen trouwens wordt de het houding geschilderd in negatieve termen 
als egoisme, ongeengageerdheid, hebberigheid, blokkades, enzovoort (paragraaf 
5, 19, 24 5, 28 2) waartegenover de/(/-houding wordt verwoord in meer neutrale 
termen als in de betrekking gaan staan, tegenkomen, werken,/y-spreken, enzovoort 
(paragraaf 5, 19, 29 3) 
In de slotalinea's van paragraaf 6 worden achtereenvolgens het dualisme en de mys-
tenenkultus op emotionele wijze van de hand gewezen 7/ег, het, het1' (6 8) 
In paragraaf 11 wordt het /i/ duidelijk verkoren boven het het 'Jtj is meer dan het 
weet Ji/ doet meer en hem overkomt meer dan het weet' (11 7). 
In de korte evaluatie van paragraaf 13 wordt dit/elfde/i/ in zijn heelheid lyrisch be
zongen 
Sterk deprecierend wordt de poging om de tegenstelling tussen de onmiddellijke 
betrekking en de middellijke betrekking door het denken te overbruggen bestem
peld als fiktief, zelfgenoegzaam en laf (paragraaf 18) 
In diezelfde lijn wordt al het middellijke 'in het licht van de onmiddellijkheid van 
de betrekking' als 'onbelangrijk' (16 1) beschouwd Daartegenover wordt de tegen-
mmgheid van het onmiddellijke kontakt lyrisch aldus bezongen 'Hoe worden we 
door kinderen, hoe door dieren opgevoed' Ondoorgrondelijk inbegrepen leven we in 
de stromende al tegeninnigheid' (20 1) 
In de overgang van het grondwoord ik-jt] naar het grondwoord tk-het is het tk de 
grote boosdoener dat dienovereenkomstig in duidelijk deprecierende termen wordt 
afgeschilderd als 'huiveringwekkend in zijn losgemaaktheid, soms <;pookachtiger dan 
de dode en de maan' (23 5) of 'uit de substantiële volheid ineengeschrompeld tot de 
funkttonele puntachtigheid van een ervarend en gebruikend subjekt' (28 2) 
Zo loopt er door deel 1 een lijn van appreciaties en depreciaties waarbij de balans 
duidelijk uitvalt in het nadeel van het grondwoord ik het en in het voordeel van de 
j£-/i/-betrekking 
Pas als in de paragrafen 29-30 deze waardenngslijn tematisch aan de orde komt, 
komt er meer evenwicht en wordt er zelfs een zekere ambiguïteit voelbaar De van
zelfsprekende waardering ten gunste van de/i/-wereld raakt op de achtergrond en de 
voordelen van de ¿t'f-wereld worden ruimer uitgemeten Ofschoon in het begin van 
paragraaf 29 de /^t-houding nog negatief wordt gewaardeerd - vervreemdend ver
splinterend, analytisch, inperkend, vergelijkend, registrerend, splitsend - en de jtj-
houding positief naar voren komt - het unieke in het oog houdend, het een in het 
ander ziende, ruimtegevend, alles in verband met alles ziende - wordt in diezelfde 
paragraaf de ¿et-wereld geschetst in positieve bewoordingen betrouwbaar, kom
pakt, stabiel, overzienbaar en hanteerbaar, je kunt er het leven mee volhouden en 
inrichten - terwijl de /(/-wereld al deze prerogatieven mist - ze is onbetrouwbaar, 
fluktuerend, mkonsistent, met overzienbaar, met hanteerbaar, helpt een mens niet 
om m leven te blijven - In paragraaf 30 blijken deze/i/ momenten zelfs zonderling 
gevaarlijk in het extreme trekkend, de samenhang verbrekend, schokkend en angst
wekkend, waartegenover de het wereld duidelijk privileges heeft de het-were\d 
heeft samenhang in de ruimte en de tijd en kán /ι/ worden - de/i/-wereld móet het 
worden In de loop van paragraaf 30 gaat dit aanvankelijke evenwicht evenwel ver-

lichkeicsmomente der Ich-Du-Beziehung Die Zeithchkeitsproblematik der Ich-Du-Beziehung 
erscheint in Ich und Du erstmals an der Stelle, wo nach dem Zusammenhang der Ich-Du-Be
ziehung mit der Ich-ts-Beziehung gefragt wird' (H Duesberg, Person und Gemeinschaft, 
Bonn, 1970,211-212) 
107 Briefwechsel, I. 308 
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loren door de sarkastische toon Pas aan het einde van de paragraaf tenslotte komt 
Buber tot een evenwichtige eindwaardenng 'In alle ernst van de waarheid' (30 7) 
wordt gesteld dat de bet wereld nodig is voor de mens om te leven, maar dat een 
mens die met deze wereld alleen leeft en er zich mee identificeert, niet echt mens is 
Overzien we het geheel van de waarderingslijn die door deel 1 loopt, dan moeten we 
stellen, dat Buber een duidelijke voorkeur laat b'ijken voor de ík-]i¡ betrekking 
Voorzover hij echter uitdrukkelijk de waardering tematiseert, stelt hij met name de 
¿et-wereld boven de ;i/-wereld, omdat de ¿ei-wereld in tegenstelling tot de ]t]-
wereld gekenmerkt is door samenhang en noodzakelijkheid Pas in het derde deel 
zal blijken, dat ook de /¡/-wereld, maar dan op een dieper niveau, gekenmerkt is 
door samenhang en noodzakelijkheid (zie paragraaf 54-57) 
De paragrafen 1-2 passen niet binnen deze geschetste lijn van appreciaties en depre
ciaties - zoals de paragrafen 29-30 buiten de artikulatie van de beide grondwoorden 
vielen De paragrafen 1-2 doen zich tegenover deze lijn voor als een waarderingsvrij 
begin van een neutrale uitleg over twee grondwoorden. 

3 De beide lijnen die we hebben laten zien bepalen nu o.i samen de totale kom
positie van deel 1 Deel 1 is een komplekse struktuur die als zodanig met in para
grafen of onderdelen is uit te drukken, doch enkel begrepen kan worden als de een 
heid van twee bewegingen enerzijds moet deel 1 gelezen worden vanuit de vraag 
waarin is de alom te konstateren tweevoudigheid in de wereld, het ik, de houding 
en de verhoudingen gegrond7 hoe is zij te verklaren7 Anderzijds moet deel 1 gele
zen worden vanuit de vraag hoe is de alom te konstateren tweevoudige werkelijk 
heid te waarderen7 waarvoor moet ik kiezen7 

Het typische van Bubers antwoord is nu dat het niet verloopt in twee onderscheiden 
delen, dus zo dat hij eerst het antwoord zoekt op de eerste vraag en vervolgens op 
de tweede vraag, maar dat beide antwoorden in elkaar geweven zijn Deze verweven
heid nu bepaalt de totaalstruktuur van deel 1 10B 

Lezen we deel 1 van voren naar achteren, dan wordt er een antwoord gegeven op de 
vraag hoe kunnen we de gekonstateerde tweevoudigheid verklaren7 Op deze bewe
ging van voren naar achteren vormen de paragrafen 1-2 een inleiding de twee 
grondwoorden worden gesteld als de verklaringsgrond voorde te konstateren twee
voudigheid in de wereld, het ik, de houding en de relatie De paragrafen 3-28 wer
ken dit systematisch uit 
Lezen we daarentegen deel 1 a h w van achteren naar voren, dan wordt er ant
woord gegegeven op de vraag hoe moet ik deze tweevoudigheid waarderen7 Op de
ze beweging van achteren naar voren vormen de twee slot-paragrafen 29-30 een in
leiding We kunnen het ook andersom zeggen hoe verder we komen in deel 1, hoe 
meer er een waarderende toon door de verklaring heen klinkt Deze waarderende 
toon vindt zi|n tematisering in de paragrafen 29 30 die alle voor- en nadelen die 
vastzitten aan de ervarende houding, de /jci-wereld en het perspektief van de bet-
wereld aan de ene kant en de ontmoetende houding, de^-wereld en het perspek
tief van de;i;-wereld aan de andere kant samenvattend tegen elkaar afwegen 

108 Aan de analyse van R Wood ontgaat dt/e kompositie van deel 1 zowel de dialektische to-
taalopbouw in verklanng-en-wadrdering als de geleding in een struktureel deel (paragraaf 3-22) 
en een historisch deel (paragraaf 2 3 28) 
De waarderende toon in deel 1 als struktureel element ontgaat G Schaeder, waar zij deel 1 sa
menvat met 'Der erste Teil von 'Ich und Du' hatte Natur und hunkcion der Grundworte be
stimmt und ihre vorgeschichtliche brschemungsform festgestellt' (G Schaeder, Martin Buber, 
Hebräischer Humanismus, Gottingen, 1966, 121) 
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Zulk een onderscheid tussen verklaring en waardering, tussen zijn en moeten is 'Ich 
und Du' niet vreemd 
In paragraaf 16 is sprake van 'zijnswereld en waardewereld' 
In paragraaf 18 2 wordt gesproken over het 'oerzijnde' en het 'moetende zijn'. 
In paragraaf 46 7 maakt Buber onderscheid tussen 'ideeën' en 'waarden' 
In paragraaf 59 2 lezen we 'Daar zou al het moeten opgaan in het onvoorwaarde
lijke zijn' en daar is tevens sprake van de 'spanning tussen zijn en moeten zijn' 
In Paragraaf 60 2 tenslotte is er sprake van een spanning tussen 'een algemeen gel
dig en algemeen aanvaardbaar weten' en 'een geldend moeten' 
Reeds in 1909, in een essay 'Die Lehre vom Tao', onderscheidt Buber tussen Sein 
en Sollen De wetenschap richt zich op het Sein, de wet op het Sollen Beide zijn in 
Bubers ogen één 'Wetenschap en wet horen steeds bij elkaar, zodat het zijn zich 
waarmaakt aan het moeten, het moeten gefundeerd is op het zijn' 1 0 э 

Met is Maurice Friedman die in zijn artikel 'Die grundlagen von Martin Bubers 
Ethik ' " 0 de innige samenhang konstateert tussen het beschrijven en normeren bij 
Buber en dit aantoont vanuit het geheel van Bubers werk 'De beschrijving van de 
menselijke existentie - de dubbele betrekking van 1*71; en ik-bet - is slechts het fun
dament en de eerste kant van datgene, wat in een breder raam gezien het normatie
ve omvat - de vraag naar het autentieke in de menselijke existentie' ' " Friedman 
konstateert de dialektische spanning tussen beide in tegenstelling tot Kant 'vereni
gen zich bij Buber 'ist' en 'soll' zonder dat daarbij echter de spanning tussen deze 
beide kategoneen verloren gaat' 1 1 2 Bovendien laat hij zien dat de beschrijving het 
eerste is Zijn konklusie is, 'dat Bubers ethiek onmiddellijk op zijn filosofische an
thropologie steunt en m haar zijn voeding vindt - dat deze beide inderdaad niet van 
elkaar gescheiden kunnen worden, omdat de vraag wat de mens is, de vraag naar de 
autentieke existentie insluit' 1 1 3 

4 De boven ontwikkelde lijnen lieten zien hoe deel 1 naar binnen toe gekompo-
neerd is De twee lijnen die we nu nog zullen natrekken verbinden deel 1 met het 
geheel van 'Ich und Du' 
De eerste lijn is de lijn van het worden en de geschiedenis, een lijn die geleidelijk in 
deel 1 vrijkomt 
De elf eerste paragrafen maken een statische en a-histonsche indruk De enig merk
bare dynamiek is de organische wijze waarop het ene element uit het andere voort
vloeit uit de tweevoudigheid van het ik (paragraaf 3) rijst de tweevoudige houding 
op (paragraaf 4-5), uit de tweevoudige houding vloeit de tweevoudige wereld voort 
(paragraaf 6-13) 
Het eerste expliciet procesmatige element treffen we aan in paragraaf 12. Daar 
wordt in verschillende fasen de wording van het kunstwerk beschreven vanaf zijn 
Oorsprong' totdat het 'het geschapen ding' (12 4) geworden is Hier sluit het oer
proces van de onmiddellijke betrekking zoals dat wordt ontwikkeld in de paragrafen 
14-22, organisch aan Dit oerproces is op zijn beurt een voorbereiding op de oerge-
schiedems van de beide grondwoorden zoals die beschreven wordt in de paragrafen 

'09 M Buber, Die Lehre vom Tao, in Hinweise, 4 6 Vergelijk M Buber, Daniel, in Werke I, 
70 en 75 

, l 0 M Friedman, Die Grundlage von Martin Bubers Ethik, in Martin Buber, hrsg Schlipp/ 
Friedman, Stuttgart, 1963, 171 179 

, n I b i d , ] 5 5 
1 1 2 l b i d , 1 5 9 
1 , 3 Ibid , 160 
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23-28 Op deze oergeschiedenis sluit tenslotte deel 2 organisch aan In dit deel, dat 
door Buber betiteld werd met 'Geschichte', wordt de geschiedems beschreven, die 
een geschiedenis van vervreemding is De eerste woorden van dit deel - 'De geschie
denis van de afzonderlijke mens en die van het menselijke soort stemmen over 
een' (31 1) - sluiten onmiddellijk aan bij de laatste woorden van paragraaf 28 - 'Zo 
de geschiedenis van de afzonderlijke mens, zo die van het menselijke geslacht' 
(28 3) -

5 De tweede lijn is de lijn van verwijzingen naar het alomvattende verhoudingsge
heel God-al 
In paragraaf 3 4 wordt er op gewezen dat het ik via zijn strukturele participatie 
aan het grondwoord deelneemt aan het alomvattende verhoudingsgeheel dat het 
Woord is 
In paragraaf 9 5-6 blijkt ieder JJ/ op eigen wij/e te verwijzen naar wat alle spraak te 
buiten gaat 
In paragraaf 116 wordt het grondwoord 'heilig' genoemd en dit wil zeggen dat het 
grondwoord sakrament is van het Woord 
In paragraaf 117 heet de onmiddellijke betrekking 'de wieg van het Werkelijke I e-
ven' Dit betekent dat het verhoudingsgeheel God-al zijn oorsprong vindt in de on
middellijke ¡¿-/¡/-betrekking 
In paragraaf 20 blijkt de tegeninnigheid van de onmiddellijke betrekking opgeno
men te zijn in de 'al-tegemnnigheid' van het verhoudingsgeheel God al 
Met de uitspraak 'In het begin is de betrekking' (23 1) wil o a zijn uitgedrukt dat 
de mens in de schepping binnengaat door in betrekking te treden, en dat de betrek
king gefundeerd is in de paradoksale struktuur van het Woord 
In paragraaf 25 wordt expliciet uitgesproken dat de tweevoudigheid van de grond
woorden gefundeerd is m deze paradoksale struktuur van het Woord 
In paragraaf 26 wordt het oorspronkelijke bctrekkingsgebeuren het begin genoemd 
van een weg die naar God voert (26 3) 
In paragraaf 27 4 blijkt de losmakmg-en-verbondcnheid het ingaan in de schepping 
te artikulcren 
In paragraaf 28 3 wordt expliciet uitgesproken dat het al geordend is op de in zwij 
gen gehulde grond (28 3) 
In paragraaf 29 3 wordt tenslotte gezegd dat doorheen de verschillende betrekkin
gen een weg loopt naar degene op wie alle betrekkingen betrokken zijn Bovendien 
wordt daar uitgesproken dat de/¡ / wereld de mens de eeuwigheid doet vermoeden 
Reflekteren we over deze verwijzingen naar het alomvattende verhoudingsgeheel 
God-al, dan komen we tot het volgende 
1 Alle verwijzingen doen /ich voor als een wijzen van binnen uit naar een overstij
gende werkelijkheid die vermocdenderwijs (29 3) wordt geschouwd (28 3) als wat 
de spraak te buiten gaat (9 6), als de m zwijgen gehulde grond (28 3) en als het Wer
kelijke Leven (117) 
2 Du plaats van waaruit verwezen wordt is de geleefde ik-;ij betrekking en deze 
wordt gezien als het begm van een weg die naar de vereniging met God voert ZIJ is 
de wieg van het Werkelijke I even (11 7), zij is het begin van alles (23 1), van baar 
uit voert een weg naar God (26 3) 
3 De weg waarlangs de/e weg voert is eveneens de geleefde ik jij betrekking zelf de 
ik /¡/-betrekking bemiddelt datgene waarnaar /IJ verwijst door te participeren aan 
het grondwoord participeert het ik aan het Woord (3 4), het grondwoord is een 
heilig grondwoord (11 6), icder/г/ bemiddelt op eigen wijze wat de spraak te buiten 
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gaat (9 5), het levende kontakt participeert in de al-tegeninmgheid (20 1), de be
trekkingen voeren naar het alle betrekkingen dragende Midden (29 3) 
4 Datgene waarnaar van binnenuit verwezen wordt als naar het einde van de weg, 
doet zich bovendien voor als het fundament van het al de grondwoorden zijn ge
fundeerd in de tweevoudigheid van het Woord, de tijdloze schepping (25 3) 
Al deze verwijzingen naar het alomvattende verhoudingsgeheel God-al vanutt het 
partikuhere verhoudingsgeheel ikjt] blijven slechts verwijzingen Pas in deel 3 zal 
datgene waarnaar in deel 1 slechts verwezen wordt expliciet worden getemati-
seerd n 4 

Samenvattend deel 1 is naar binnen toe gekomponeerd als de spanningseenheid van 
twee bewegingen een verklaring van het tweevoudige grondwoord waarin in groei
ende mate een waardering doorklinkt Tegelijk is deel 1 naar buiten toe verbonden 
met het geheel van 'Ich und Du' de oergescbiedenis loopt uit op de geschiedenis 
van deel 2 en de heenwijzingen naar het alomvattende verhoudingsgeheel God-al 
zien uit naar de tematisering van dit verhoudingsgeheel in deel 3 

12 Uitleg van deel 2 van 'Ich und Du' 
121 Ontleding van de afzonderlijke gedeelten 
121.1 Uitleg van paragraaf 31 
121.11 Ontleding 

Paragraaf 311 Het begin van paragraaf 31 sluit aan bij de paragrafen 23 28 uit deel 
1 In deze paragrafen werd 'de oergeschiedenis' (25 1) van de primitieve mens (para
graaf 23-24) en van het kind (paragraaf 27-28) behandeld om 'de tijdelijke samen
hang van de beide grondwoorden' (27 1) te verhelderen 
Na de oergescbiedenis begint nu in paragraaf 31 de geschiedenis van de individuele 
mens en van de mensheid als geheel En nadat in deel 1 naar voren is gekomen dat 
de oergeschiedenis van de individuele mens en van de mensheid als geheel met el 
kaar overeenstemmen wat betreft de oergeschiedenis van de beide grondwoorden, 
zo stelt Buber nu dat de geschiedenis van beide hierin overeenstemmen dat deze ge
schiedenis 'een voortschrijdende toename van de ¿et-wereld' te zien geeft Met is 
dus éen bepaald punt waarin beider geschiedenis overeenstemt de voortdurende 
uitbreiding van de Aei-wereld Op dit moment blijft derhalve nog open of hun bei
der geschiedenis ook wat betreft de ik beleving of wat betreft de houding overeen
stemt 

Paragraaf 312 Buber laat nu het woord aan Oswald Spengler die m zijn boek 'Der 
Untergang des Abendlandes'1 '5 precies dit door Buber gestelde punt van overeen 
komst tussen de geschiedenis van het menselijk individu en van de menselijke soort 
betwijfelt Spengler betoogt dat er acht ζ g 'hohe Kulturen'" 6 zijn die alle een
zelfde struktuur vertonen en gelijksoortig zijn wat betreft ontwikkeling en duur 1 1 7 

De ontwikkeling van iedere 'hohe Kultur' is geleed volgens vier fasen opbloei, nj-

, 1 4 Terecht stelt G Schaeder "Grundwort' hat einen Geheimniskern, der an das Mysterium 
der Schöpfung rührt und dessen mitschwingender Sinn erst allmählich in Bubers Schrift (nl Ich 
und Du) entwickelt wird' (G Schaeder, Martin Buber Gottingen, 1966, 118) 
115 О Spengler, Der Untergang des Abendlandes, Umrisse einer Morphologie der Weltgeschich
te, Erster Band Gestalt und Wirklichkeit Wien, 1918 zweiter Band Welthistorische Perspekti 
ven, München, 1922 
116 Zie Der Untergang, II, 25-61 waar 'Die Gruppe der hohen Kulturen' wordt behandeld 
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ping, verwelken en sterven " e De duur omvat voor iedere ' höh Kultur ' ongeveer 

een millenium 1 1 9 Deze ' hohe Kui ture ' vertonen ten op / i ch t e van elkaar een analoge 

s t ruk tuur op een geheel eigen wipe maken ze alle de omslag van Kultur naar Zivili 

sat ion, een omslag die hij definieert als 'een streng en noodzakelijk organisch na-el 

kaar'120 De fase van de ku i tuur is gekenmerkt door een dynamische transformatie 

van al het mogelijke to t deze werkelijkheid, een gebeuren dat Spengler aanduidt 

met woorden als worden, richting (met-omkeerbaarhcid) , lot, geschiedenis De fase 

van de civilisatie is gekarakteriseerd door statische systematisatie van wat in de kul-

tuurfase gebéurde D e / e fase wordt d o o r Spengler aangeduid met woorden als het 

gewordene, uitbreiding, causaliteit en na tuur l 2 ' 

ledere kui tuur begint met een schone lei op een volstrekt onnaspeurli jke wijze ont 

waakt plotseling in het tijdloze landschap van de oermens een oerkoncep t van de 

wereld, de ziel en al het gegevenc, door Spengler 'Ursymbol ' genoemd Het is de 

dieptebelcvcnis waardo )r de wereld wordt ' 2 2 'De keuze van het oersymbool in dat 

ogenblik waarin de ziel van een kui tuur in haar landschap to t zelfbewustzijn ont

waakt , die voor ieder die in staat is de wereldgesthiedenis zo te beschouwen iets 

schokkends heeft, beslist alles' ' 2 Э De keuze van het oersymbool en het ontwerpen 

van de wereld gebeuren in iedere kui tuur helemaal opnieuw fcr w o r d t niets voor-ge 

vonden 

De beginnende kui tuur zoekt een relatie t o t een wereld die ze zelf heeft geschapen 

vanuit een dan nog slechts wérkend maar als zodanig onbewust blijvend oerkon

cept 'In het begin staat de angstvallige, deemoedige, zuivere ui tdrukking van een 

zojuist o n t w a k e n d e ziel die nog naar een verhouding to t de wereld zoekt waar zij, 

ofschoon deze wereld haar eigen schepping is, toch vreemd en bevreemd tegenover 

s taat ' ' * Op d e / e wij/e ontp looi t iedere kui tuur zich als een eigen onherhaalbaar 

organisme, lijkend op de individuele mens ' ledere ku i tuur door loop t de leeftijdsfa

sen van de individuele mens ledere kui tuur heeft zijn kinderjaren, zijn jeugd, zijn 

mannelijke rijpheid en zijn oude dag' 1 2 6 I-en historicus moet dan ook primair een 

mensenkenner zijn d w z 'die menselijke organismes van grootse stijl die ik kultu 

ren noem, kennen, hun gelaatstrekken, hun taal, hun handelingen begrijpen, zoals 

men die van de individuele mens begrijpt ' 12e De idee van een rechtlijnige mens

heidsgeschiedenis is voor Spengler 'een ijdelheid van de West-b uropese mens in 

wiens geest zich het waandenkbeeld 'wereldgeschiedenis ' on t ro l t ' , 2 7 Tegenover 

Ibid , II, 42 Zie ook 'Ich sehe statt des monotonen Bildes einer linienformigen Weltgc 
schichte das man nur aufrechterhält, wenn man vor der überwiegenden /ahi der Tatsachen das 
Auge schliessc, das Phänomen einer Vielzahl machtiger Kulturen, die mit urweltlicher Kraft aus 
dem Schosse einer mutterlichen Landschaft, an die jede von ihnen im ganzen Verlauf ihres Da
seins streng gebunden ist, aufblühen, von denen jede ihrem Stoff, dem Menschentum, Лме eigne 
Form aufprägt, von denen jede ihre eigne Idee, ihre eignen Leidenschaften, ihr eignes Leben, 
Wollen, buhlen, ihren eignen lod hat' (Ibid , I, 29) 
1 , 8 Deze vier fasen duidt hij soms aan met vier jaargetijden lente, zomer, herfst, winter (zie 
bv de tabellen m deel I, 73) of ook met de levenstijdperken van de mens kind, man, oude 
dag en sterven (zie bv Ibid , I, 295-297) 
' ' 9 Zie de tabellen in deel I, 73 
, 2 0 I b i d , I , 4 4 
121 Zie ibid , 1,82, 116-117, 150. 181 
1 2 2 Ibid , I, 259 
1 2 3 Ibid , I, 260 
124 Ibid, 1,295 
1 2 5 Ibid, 1,157 
1 2 6 Ibid , 1, 148 
127 Ibid , I, 22 
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deze ijdelheid stelt hij zich tot doel 'Duizend jaar organische kultuurgeschiedenis 
als eenheid, als persoon uit het weefsel van het wereldgebeuren naar voren te halen 
en in zijn intiemste psychische voorwaarden te begrijpen' 
Duidelijk is geworden hoe voor Spengler de geschiedenis van de individuele mens 
niet - zoals voor Buber - lijkt op de geschiedenis van de hele mensheid - zulk een 
mensheidsgeschiedenis is een fiktie - maar op de geschiedenis van een afzonderlijke 
kuituur 
In zijn antwoord op Spengler houdt Buber het door hem gestelde punt van overeen
komst tussen de geschiedenis van het menselijke individu en de geschiedenis van de 
menselijke soort vol Dat punt van overeenkomst is de uitbreiding van de ¿et-we
reld zoals die volgens Buber van kuituur tot kuituur plaatsvindt. Buber ontkent 
daarbij niet zonder meer wat Spengler zegt, maar enkel diens overdrijving, zijn stel
ling nl dat in de eerste fase van een kuituur (de kultuur-fasc) alles a.h.w ex mbilo 
tevoorschijn wordt gebracht en dat er pas in de tweede fase van een kuituur (de ci-
vilisaticfase) sprake is van de 'Ausdehnung"29 van het gewordene. Volgens Buber 
heeft er reeds in de eerste fase van een wordende kuituur, naast het eigen ontdek
ken van de wereld en nog vóór het tijdperk van de hoogbloei, een overname plaats 
van de ¿ei-wereld van andere kuituren Deze overname kan dan gebeuren door een 
onmiddellijke beïnvloeding van een kontemporaine kuituur (bv de beïnvloeding 
van de Griekse kuituur door de bgyptische kuituur) of door een indirekte beïnvloe
ding van een voorbije kuituur (bv de beïnvloeding van de westerse christelijke kui
tuur door de Griekse kuituur). 
Buber stelt dus dat een nieuwe kuituur niet enkel uit eigen ervaring de /?ef-wereld 
ontwerpt, ontwikkelt en uitbouwt, zoals Spengler meent - , maar ook de /?ei-wereld 
van andere kuituren opneemt En pas wanneer deze twee verbredingen van de het-
wereld hebben plaatsgevonden, pas dan komt de beslissende konceptie waarin een 
kuituur zijn eigen identiteit en wereld ontwerpt en uitbouwt 
Zo blijft Buber bij zijn uitgangsstelling de ¿ef-wereld van iedere kuituur is omvang
rijker dan de kuituren die er aan voorafgaan 
Buber voegt hier nu twee opmerkingen aan toe die beide verstaan moeten worden 
tegen de achtergrond van Spenglers 'Der Untergang des Abendlandes'. 
Wat betreft de eerste opmerking Spengler beweert in zijn boek dat het 'wereld
beeld"30 van de antieke kuituur wezenlijk gekenmerkt is door eindigheid en dat 
van de westerse kuituur door oneindigheid ^ ' 

128 Ibid, 1,44. 
1 2 9 Zie ibid , I, 82, 116-117, 150, 181 
130 Dit is een woord dat Spengler vaak gebruikt Zie bv het hoofdstuk 'Die Symbolik des 
Weltbildes und das Raumproblem' (Ibid , I, 229 261) Het 'Weltbild' typeert hij als volgt 'Ge
schichte ist kein reines Werden, sie ist nur ein Weltbild, eine vom einzelnen ausstrahlende Welt
form, in der das Werden das Gewordne beherrscht' (Ibid , 141) Zie ook ibid , I, 11, 39, 65-67, 
71, enz 
131 'Der antike Mensch empfand die Welt, wie seine Mathematik beweist, stereometnsch, mehr 
noch, plammetrisch Die Zahl als Grosse oder Mass das bedeutet die Welt als Summe von Stof
fen oder deren Grenzflachen. Der Hellene kannte nur Dinge, keinen Raum. Deshalb die reine 
Flachenwirkung seiner Plastik, das Vermeiden von Licht und Schatten, die strenge Beschran
kung auf den einzelnen beziehungslosen I-all War dem gegenüber das Unendliche Prinzip und 
Zeichen des abendlandischen Daseins, so hatte die berne einen seelischen Doppelsinn, je nach
dem sie wird oder geworden ist' (Ibid , I, 369) Vergelijk ook 'Dem antiken Weltgefuhl war, 
dem Tiefenerlebnis und dessen Symbolik gemäss, der einzelne Korper das Sein Folgerichtig 
empfand man dessen äussere Gestalt als das Wesenhafte, als den eigentlichen Sinn des Wortes 
'Sein' Das faustische Weltgefuhl aber erlebte die Tiefe anders. Hier erscheint als Inbegriff 
des Seins der reine unendliche Raum br ist das Sein schlechthin' (Ibid., I, 581) Omdat Speng-
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Buber merkt op dat dit met betekent dat d a a r o m de westerse kui tuur m e t zijn on-

eindigheids wereldbeeld ook een uitgebreidere bri-wcreld heeft dan de helleense 

wereld m e t zijn eindigheids-wereldbecld De uitgebreidheid van de Aef-wereld wordt 

nl bepaald d o o r alles wat o p enigerlei wijze geobjektiveerd is, in welke vorm dan 

ook 

Ook de tweede opmerking van Buber moet wellicht begrepen worden tegen de ach

tergrond van 'Der Untergang des Abendlandes ' , maar dan alleen van deel 1 In dat 

deel krijgt m e t name de 'Naturerkenntni s ' een nogal zwaar a k s e n t , ' 3 2 terwijl de 

maatschappeli jke en technische facetten van het leven weinig of niet aan bod ko

men In het tweede deel dat Buber waarschijnlijk pas gelezen heeft nadat hij ' Ich 

und D u ' voltooid h a d , 1 3 3 worden echter deze aspekten van het leven uitvoerig be

handeld, 4 wat Buber overigens reeds uit deel 1 had kunnen weten , Э 5 

Buber merkt nu o p dat hij bij 'uitbreiding van de bet-wereld' niet enkel denkt aan 

een uitbreiding van onze kennis o m t r e n t de natuur , maar o o k aan uitbreidingen o p 

maatschappeli jk en technisch gebied 

Paragraaf 3 1 3 Nadat Buber in de eerste twee alinea's gesteld heeft dat de mens-

heidsgeschiedcnis gekenmerkt is door een steeds t o e n e m e n d e uitbreiding van de 

to-wereld, verbindt hij hieraan in de twee volgende alinea's de bewering dat deze 

uitbreiding van de het-wercld vergezeld gaat van een toename van de het-houdmg 

Deze het-houding begint bij de 'ervaring' en eindigt bij het 'gebruiken' 

'brvaring' is, zoals we uitvoerig analyseerden in deel 1, het zich meester m a k e n van 

de ti jdens het ontmoet ingsgebeuren spontaan opgedane indrukken en gewaarwor

dingen, en deze toegeëigende ervaring als een netwerk ui tspannen over de wereld 

Dit is het begin-sel van de bei-houding en konst i tut ief voor de bet-wereld 

'Gebruik ' is van dit alles de voltooiing h η wel op de volgende wijze de ervaring 

kreeert nl een wereld die gehanteerd, geordend en geëxploiteerd kan worden l ie t 

gebruik haalt nu deze door de 'ervaring' gekonst i tueerde wereld ook daadwerkelijk 

naar zichzelf toe om van deze 'wereld ' te genieten en er zijn voordeel mee te doen 

Ook nu weer verbindt Buber aan de stelling dat de mensheidsgeschiedenis een toe

name van de het-houdmg te zien geeft, twee opmerkingen De eerste weerlegt een 

mogelijke objekt ie , de tweede spreekt een bepaalde interpretat ie van d e / e toene

mende ¿er-houding tegen 

Wat betreft de eerste opmerking iemand zou kunnen tegenwerpen dat men voor 

het individu de toenemende bei-houding zowel op het vlak van de ervaring als op 

het vlak van het gebruik kan inperken 

Op het vlak van de ervaring kan men de toenemende onmiddell i jke ervaring voor 

bet individu veivangen door middellijke ervaring kompendia , s tudieboeken, ency

clopedieën, ko r tom alles wat men gewoonlijk samenvat onder 'het verwerven van 

1er op deze wijze de oneindigheid definieert in tegenstelling met de antieke eindighcidsopvat-
tmg, merkt Buber op dat het adekwater zou zijn te spreken van met-eindigheid, omdat 'onein
digheid' voor Buber eerder een positieve betekenis hetft als aanduiding van de sfeer van het eeu
wige ]i¡ (zie m π deel 3 59 2 48 2, 61 17) dan de negatie van het eindig zijn 
1 32 Hoofdstuk 1 heet 'Vom Sinn der Zahlen' (Ibid , I, 75-133) Hoofdstuk VI is m zijn geheel 

gewijd aan 'Faustische und apollinische Naturerkenntnis' (Ibid , I, 547-639) 
1 3 3 Het tweede deel kwam uit in de loop van 1922 /oals we in onze inleiding hebben laten 

zien, is september 1922 Ich und Du voltooid 
1 3 4 Zie bv Hoofdstuk IV over 'Der Staat' (Ibid , II, 401-584) en het tweede deel van Hoofd

stuk V over 'Die Machine' (Ibid , 624-635) 
1 3 5 Zie deel I, 72 waar Spengler een overzicht geeft van wat hij ш deel II zal behandelen Zie 

ook pag 640 waar een volledige inhoudsopgave van deel II staat 
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kennis' Door deze vervanging kan een derdejaars Mavo-leerling in enkele weken een 
ervaring 'in zich opnemen' waar bv Newton zijn hele leven over gedaan heeft 
Op het vlak van het gebruik kan men de toename voor bet individu inperken door 
technische specialisatie Het toenemende gebruik wordt opgesplitst in verschillende 
sektoren, bv die men in het gewone spraakgebruik samenvat onder de verzamel
naam 'toepassing' van de wetenschap op de verschillende levensgebieden zoals 
bouwkunde, voeding en kleding, bewapening, geneeskunde, enzovoort 
Buber merkt nu op, dat men een toename van de het houding door 'studeren' en 
'technisch specialiseren' wel kan beperken voor het individu, maar dat daarmee een 
toename van de het houding op niveau van de mensheid geenszins wordt voorko
men 
Een tweede opmerking moet begrepen worden tegen de achtergrond van het sinds 
de Aufklarung heersende 'geloof in de vooruitgang van de mens' Volgens dit nooit 
als dogma omschreven, maar wel als onfeilbaar aanvaarde geloof 'moest het weten, 
eén in wezen, de voortdurende en onfeilbare vooruitgang verzekeren van 'smensen 
heerschappij over de natuur en, in evenredigheid, ook van de heerschappij van de 
rede in de mens zelf Door dit weten werd de weg gebaand naar een mensheid, ge
kenmerkt door eenheid en redelijkheid' 136 Tegen het einde van de 19de eeuw 
wordt deze vooruitgang definitief geïdentificeerd met een breukloze ontwikke
ling ,37 Deze laatste idee van 'ontwikkeling' vertolkt dan vooral het geloof van het 
idealisme en van de romantiek dat de mensheid via een wetmatige opeenvolging van 
stadia tot zijn einddoel van een duurzame nieuwe ordening zou komen 
Met name onder invloed van Hegel werd deze vooruitgang gezien als een proces van 
zelfbewustwording van de absolute geest Op deze wijze werd in feite de ontwikke
ling van de techmsch-wetenschappelijke levensvoering van de west-europese burger
lijke samenleving geïdentificeerd met de ontwikkeling met het 'geestes leven' 
Buber merkt hier twee dingen over op Ten eerste iw feite houdt de ontwikkeling 
van die techmsch-wetenschappelijke levensvoering, identiek gesteld met de ontwik
keling van het zg geestes-leven, een leven in de geest tegen Fn ten tweede de ont
wikkeling van die technisch wetenschappelijke levensvoering, identiek gesteld met 
de ontwikkeling van het geestes-leven, is m zich nooit het leven in de geest, maar 
kan hooguit de grondstof zijn die in het echte leven-in-de-geest (dit is de ^-hou
ding) wordt opgenomen en getransformeerd 

Paragraaf 314 De bemerking dat de ontwikkeling van het ζ g 'geestes-leven' m fei 
te meestal het 'leven-in-de-geest' tegenhoudt, wordt in de slotalinea van paragraaf 
31 nader gemotiveerd De toename van de het wereld gaat - zo stelt Buber - in f ene 
meestal ten koste van een afname van de ;i; houding (dit is het leven in-de-geest) 
Dit motief vindt een nadere uitwerking in de volgende paragrafen (zie paragraaf 
32 1 en 33 1 waar deze alinea geheel of gedeeltelijk woordelijk wordt hernomen) 

121.12 Samenhang 

De opbouw van paragraaf 31 is tamelijk doorzichtig De eerste twee alinea's stellen 

'36 A de Waelhens, De fenomenologische visie op de mens, in Wijsgerige bezinning op de 
mens, Utrecht, 1963, 116 

, 3 7 Zie H Maus, bortschritt, in Religion in Geschichte und Gegenwart, Tubingen, 1958, 
Band II, Kol 1006 1008 

1 3 8 Zie A Dempf, Fortschritt, in Lexikon fur Theologie und Kirche, Freiburg, 1960, Band 
IV, Kol 221-223 

331 



een bet-wereld die door de eeuwen heen met noodzakelijkheid toeneemt - zie de 
herhaling van 'een voortschrijdende toename van de bet-wereld' aan het einde van 
31 1 en halverwege 31 2 - . De laatste twee alinea's stellen een daarmee verbonden 
het houdtng die al even noodzakelijk door de ecuwen heen toeneemt zie de ver
bindende opmerking in 31 3 ('met de omvang van de het wereld moet ook de be
kwaamheid haar te ervaren en te gebruiken toenemen'-. Dit gebeuren onttrekt zich 
aan de vrije keuze van een mens of van een bepaalde kuituur, het is een voor-gege
ven. 
De eigen inhoud van deze paragraaf - waardoor deze paragraaf onderscheiden is van 
de volgende paragrafen - kunnen we het beste aangeven door hem te plaatsen in het 
geheel van deel 2 Zoals we gaandeweg zullen zien, wil deel 2 een beschrijving geven 
van het vervreemdingsproces in al zijn facetten Zo beschrijven de paragrafen 32-35 
de vooral m de het houdtng gefundeerde eerste fasen, de paragrafen 36-38 de met 
name op de het wereld gebaseerde volgende fasen en de paragrafen 39-42 de in het 
ik zich voltrekkende slotfasen van de vervreemding Tegen de achtergrond van dit 
vervreemdingsproces zouden we paragraaf 31 de voor-fcue van iedere vervreemding 
kunnen noemen, in die zin dat in deze paragraaf een vervrcemdingsfase wordt be
schreven die zich voor iedere vrije keuze en met noodzakelijkheid voltrekt de toe
nemende het wereld en de toenemende het houding als een noodzakelijk voor-gege
ven van het nog te beschrijven vervreemdingsproces 

121.2 Uitleg van de paragrafen 32-35 
121.21 Ontleding 

Paragraaf 32 1 Om paragraaf 32 1 te kunnen begrijpen moeten we eerst twee din
gen verduidelijken de opbouw van de jt] wereld en Bubers opvatting over de geest 
Wat betreft het eerste punt Zoals in deel 1, in paragraaf 9, naar voren is gekomen, 
rijst de μ; wereld op in drie sferen de sfeer van de natuur, de sfeer van het mede
menselijke en de sfeer van het geestelijke 1 3 9 Deze sfeer van het geestelijke valt op 
haar beurt uiteen in drie sektoren het gebied van de logos (het denken), het gebied 
van de kunst en het gebied van de ethiek (het handelen) 'tongen van de spraak, van 
de kunst, van de handeling' (32 1) Dit geestelijke karakteriseerde Buber m para
graaf 9 in paradoksale bewoordingen zich onttrekkend aan het menselijk oog en 
toch zich openbarend, zonder taal en toch taai-wekkend, zonder zich te tonen en 
toch duidelijk een beroep doende, het is 'het uit het geheim verschijnende, uit het 
geheim aansprekende;/;' (32 1) 

Wat betreft het tweede punt Naar Bubers opvatting is de 'geest' het ik en-;ij-omvat 
tende tussen dit in tegenstelling tot de sinds Descartes gangbare mening dat de 
geest iets is dat ín de mens, nauwkeuriger in het lichaam van de mens, woont Deze 
geest nu, het tussen-ik-en-jt], mamjesteert /ich in het menselijk leven telkens wan
neer een ik met zijn hele wezen antwoord geeft aan een tegenkomend ;i;, dus tel
kens wanneer door het verschijnende yi/ en het antwoordende ik tegemnmg het 
weefsel van de betrekking wordt opgebouwd De geest - als het tussen ik en-ji) -
neemt in het menselijk leven altijd de struktuur aan van de tegenmmgbeid, dat is 
de struktuur van het (grond)woord Vandaar dat Buber /egt 'geest is woord' H 0 

liet door elkaar heenlopen nu van 'de sfeer van het geestelijke' en de met tot de/e 

139 ¿ie de uitleg van paragraaf 9 
, 4 0 Strasser vat de bedoeling van Buber ali» hij zegt 'Ja, misschien zijn van hieruit de gedach
ten van een nieuwe philosophie van de geest te concipiëren die geen 'spiritualisme' meer is 
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sfeer beperkte struktuur van 'de geest' bepaalt het intrigerende van de eerste alinea 
van paragraaf 32 Buber wil in deze eerste alinea zeggen dat de realisatie van de sfeer 
van het geestelijke, evenals de andere twee sferen, wezenlijk bepaald wordt door 
de struktuur van de geest De geest - als het tussen ik-en-pj - manifesteert zich bin
nen de sfeer van het geestelijke (kunst, kennis en'ethiek), daar waar een ik met zijn 
hele wezen antwoord geeft aan een op mysterieuze wijze verschijnend ]η, dus tel
kens wanneer door het verschijnende ]i] en het met zijn hele wezen antwoordende 
tk tegemnmg het weefsel van de betrekking wordt opgebouwd Derhalve, hoe ver
schillend het verschijnende μ] (wezen, gestalte, ;i;-zelf), en dienovereenkomstig het 
antwoord van het ik ('tong van de spraak, van de kunst, van de handeling') ook mo
ge zijn, dit tegemnmge weefsel is èen 
Met twee vergelijkingen verduidelijkt Buber zijn eigen opvatting over de 'plaats' van 
de geest in het 'tussen-ik-en jij' tegenover de opvatting sinds Descartes dat de geest 
huist binnen het ik 
Het eerste beeld is het beeld van het spreken Oppervlakkig gezien schijnt het spre
ken van de mens aldus in zijn werk te gaan het begint in de hersenen om tenslotte 
door de keel naar buiten te breken In werkelijkheid echter is dit hele proces van de 
hersenen tot de keel slechts de artikulatie van een taal-tussen-de-mensen waaraan de 
mens al sprekende participeert Zo is het ook met de geest De geest schijnt zijn ze
tel te hebben in het intiemste van de mens van waaruit hij naar buiten breekt, in 
werkelijkheid is de geest een werkelijkheid tussen de mensen waaraan een mens 
door zijn/y-zeggen participeert 
Het tweede beeld is plastischer Buber plaatst naast elkaar het gesloten systeem van 
de bloedsomloop dat binnen de huid van de mens is opgenomen en het open sys
teem van de lucht buiten de huid van de mens waarin hij al ademend participeert 
Het is duidelijk de geest is niet een gesloten circuit binnen de mens dat ik in me 
heb, maar een open werkelijkheid tussen-ik en-jij waaraan ik/y-zeggend participeer 
Na aldus duidelijk gemaakt te hebben wat de struktuur van de geest is in de sfeer 
van het geestelijke buigt Buber zijn betoog bij wijze van konklusie terug naar het 
slot van paragraaf 31 waarin tegenover elkaar stonden de toenemende ¿ei-houding 
die ten onrechte beschouwd werd als een ontwikkeling van het 'geestesleven' en het 
daar nog niet nader geartikulecrde 'leven w de geest' 
Nu is Buber in staat te zeggen wat 'leven in de geest' wérkelijk inhoudt het is ant
woord geven aan het verschijnende JIJ, het is met heel zijn wezen ingaan in de be
trekking met het JIJ, het is de aktuahsatie van zijn betrekkingskracht, want door 
dit alles participeert de mens aan het tussen-ik en-jtj, dat is aan de geest 

Paragraaf 32 2 Na in de eerste alinea gesteld te hebben dat de enige mogelijkheid 
van de mens om daadwerkelijk aan de geest te participeren is antwoord geven aan 
het verschijnende ]i], laat Buber in de tweede alinea de keerzijde van precies dít ant
woord zien. Terwijl nl het JIJ door het menselijk antwoord tot verwerkelijking 
komt, wordt het JIJ tegelijkertijd en door ditzelfde antwoord ingekaderd tot dit-
konkrete-hier-en-nu-zijnde Het is inherent aan het menselijk bestaan dat al zijn ver
werkelijkingen ipso facto vervreemdingen zijn Ja zelfs, hoe intenser de verwerke
lijking is, des te intenser ook is de ontwerkelijking 

Hiermee neemt Buber een tcmatiek op die hij reeds in deel 1, in paragraaf 22 ont

wikkelde In deze paragraaf nl. waarin de strukturele eindigheid van het betrek-

De phaenomenologie van de geest, de enige die deze naam verdient, zal van de vraag van Buber 

moeten uitgaan hoe verschijnt ons de geest 'in seiner menschlichen Kundgebung' 
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kingsgebeuren werd verwoord, heette het m b t het wordende kunstwerk reeds 
'voor het kunstwerk betekent verwerkelijking in de ene /in ontwerkelijking in de 
andere zin' (22 Ι ) . 1 4 1 Ι·η dit paradoksale betrekkingsproces waardoor in de drie 
sektoren van de sfeer van het geestelijke (het denken, de kunst en het handelen) 
kennis, kunstwerk en voorbeeld ontstaan, is noodzakelijk 
De enige manier om te ontkomen aan de paradoksale struktuur van het betrekkings
proces is het zwijgen tegenover het ]i] Met dit zwtjgen bedoelt Buber een aktiviteit 
van heel het wezen van de mens die gericht is op het wezen van het;i; het;i; vóór 
¿ijn vorm, het μ] vóór zijn konkrete verschijning waardoor het staat tegenover het 
andere, het ]t] vóór iedere struktuur Deze aktiviteit is, naar de mens toe be 
schouwd, een aktiviteit waarin met meer een bepaald vermogen zich aktuahseert 
(bv het artistieke vermogen of het denkvermogen of een bepaald doen), maar waar 
in de mens als mens zich richt op het/г; Deze houding van een in zijn heelheid han 
delende mens tegenover een m zijn vóór-gestalte geëerbiedigd JIJ wordt in deel 3 ex 
pliciet ontwikkeld en aan het begin gesteld van het volkomen betrekkingsgebeuren 
Wat hier 'zwijgen' wordt genoemd, heet daar nictdoen' '4 2 

Door deze houding van het 'zwijgen' of het 'metdoen' participeert de mens aan de 
geest, aan het tussen-ik en-jt; op een niveau dat wezenlijk dieper ligt dan het niveau 
dat in de vorige alinea ter sprake kwam Daar kwam de geest ter sprake voor zover 
deze zich manifesteert tussen-ik en-jij door het antwoorden van de mens Nu komt 
de geest ter sprake zoals deze ш zichzelf ts tussen ik-en-μ], waarbij ik en μ] open
gegaan zijn tot op hun wezenlijke niveau het eeuwige ik van het vergankelijke en 
het eeuwige ]i] van het onvergankelijke Op dit niveau ís de geest zoals hij is tussen 
de mens als mens en het zich in het bijzondere]i¡ openbarende eeuwige ]i] ,*3 

Het is het Woord vóór de schepselijke struktuur die het Woord aanneemt in het 
tweevoudige grondwoord Het leven van de geest zoals ze is ofwel het Woord vormt, 
in zijn spanningsverhouding met de manifestatie van de geest ofwel de artikulatie 
van de grondwoorden, de hoofdinhoud van deel 3 

Paragraaf 32 3 Buber heeft laten zien hoe de mens door het;y te antwoorden met 
heel zijn wezen participeert aan de geest (32 1) en hoe precies door dit antwoorden 
het verschijnende JIJ en 'objektief' (werkelijk) én Objekt' {het) wordt (32 2) In de 
derde alinea laat hij nu zien wat de zin is van dit 'objektief geworden]i¡ liet is nl 
met zo dat het paradoksale betrekkingsproces van verwerkelijking-en-ontwerkehj-
kmg énkel een negatief gebeuren is De positieve bedoeling ervan is dat het verwer 
kelijkte ;i/ (dit is het tot het ontwerkelijkte/i;) steeds opnieuw wordt teruggebracht 
tot zichzelf, steeds opnieuw wordt losgemaakt uit zijn noodzakelijke vervreemding, 
steeds opnieuw wordt geschouwd m zijn vóórgestaltelijke tegenwoordigheid De 
bedoeling van het verwérkelijkingsproces is dat de noodzakelijk daarmee gepaard 
gaande ontwerkelijking steeds opnieuw ongedaan wordt gemaakt 

Paragraaf 32 4 Lijnrecht hiertegenover staat de houding die ι ρ ν. de ontwerkelij
king steeds weer teniet te doen, juist de ontwerkelijking verder doorvoert Dan 
wordt het eindpunt van het betrekkingsgebeuren niet gerelativeerd aan het begin 

1 , 1 Zie voor dit paradoksale gebeuren de uitleg van paragraaf 22 
1 4 2 Zie de uitleg van paragraaf 46 
1 4 3 Ten onrechte identificeert J Wahl deze situatie van het zwijgen met de 'ungeschie 
denen, vorgestaltigen Urwelt in der'glühenden hinsternis des Chaoss" (J Wahl, Martin Buber 
und die Existenzphilosophie, in Martin Buber, hrsg Schilpp/bnedman, Stuttgart, 1963, 432) 
144 Zie de uitleg van deel 3 
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(sel) van het betrekkingsgebeuren, maar wordt het eindpunt van het betrekkings-
gebeuren genomen als het beginpunt van een nieuw gebeuren: het objektief gewor
den jij wordt op zijn beurt geobjektiveerd. Het tot dit gekonkretiseerde jij wordt 
niet uit zijn konkreetheid losgemaakt tot zijn oorsprong, maar in zijn konkreetheid 
vastgehouden. Het jij dat nu als bet te zien is, wordt niet geschouwd a.lsjij, maar als 
het geobserveerd. Het jij dat in het bet gevangen is, wordt niet als jij ont-vangen, 
maar in zijn A^t-zijn gevangen. Zo zien we dat over de noodzakelijke eerste objekti-
vering (zie 32.2 en paragraaf 22) een tweede objektivering wordt getrokken: het ob-
jektieve wordt geobjektiveerd. En deze tweede objektifatie verijdelt precies de be
doeling van de eerste objektifatie. 

Paragraaf 32.5-8 Tot nu toe heeft Buber een algemene beschrijving gegeven van de 
paradoksale struktuur van de menselijke houding in twee fasen. De eerste fase is een 
noodzakelijke in de verwerkelijking geïmpliceerde ontwerkelijking. De tweede fase 
berust op een keuze. 
1. Fase van én verwerkelijking én ontwerkelijking. 
a. Door het antwoord van de mens aan het verschijnende jij verwerkelijkt zich het 
У//(32.1). 
b. Door ditzelfde antwoord van de mens aan het verschijnende jij ontwerkelijkt zich 
het jij(32.2). 
2. Fase van óf vervulling óf verdere ontwerkelijking. 
a. De mens kan het verwerkelijkte jij weer terugvoeren naar zijn oorspronkelijke 
verschijning (32.3). 
b. De mens kan het ontwerkelijkte jij verder ontwerkelijken. 
Deze algemene beschrijving gaat Buber in het vervolg van de paragraaf specificeren 
voor de drie sektoren van de sfeer van het geestelijke: de kennis (32.5 en 32.7), de 
kunst (32.6 en 32.7) en het handelen (32.8). 

Paragraaf 32.5 In de sektor van de kennis voltrekt zich het proces als volgt. 
1. Fase van de verwerkelijking én ontwerkelijking van het jij dat zich te kennen 
geeft. 
a. In het schouwen van een tegenover ontsluit zich aan de kennende mens het we
zen· het verwerkelijkt zich aan de schouwende blik. 
b. In het begrijpen, vergelijken, beschrijven, ontleden konkretiseert het wezen zich 
tot dit-gekende onder al het gekende. 
2. Fase van óf vervulling óf verdere ontwerkelijking van het gekende. 
a. Uit het ding-onder-dingen en proces-onder-processen het uitsluitend-tegenwoordi-
ge opnieuw ontsluiten; uit de wetmatigheid het wezen zoals het in zichzelf is, op
nieuw losmaken; uit het algemene het bijzondere-tegenover opnieuw bevrijden. 
b. Het eindpunt van het kenproces (het zo-zijnde, zo-gehetene, zo-gemaakte, zo-ge-
konstrueerde) als zodanig vást-stellen en deze vast-stelling als uitgangspunt nemen 
voor wetenschappelijk-technische toepassing. 

Paragraaf 32.6 In de sektor van de kunst voltrekt zich het proces aldus. 
1. Fase van de verwerkelijking én ontwerkelijking van het jij dat verschijnt. 
a. In het schouwen van een tegenover ontsluit zich aan de kunstenaar de gestalte. 
b. In het artistieke proces komt de gestalte tot zijn konkrete uitdrukking: meetbaar 
vergelijkbaar. 
2. Fase van óf vervulling óf verdere ontwerkelijking van het kunstwerk. 
a. Het kunstwerk, dat slaapt en uitziet naar de ontmoeting met een ontvankelijke 
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mens, losmaken uit zijn s t ruk tuur door het opnieuw te verbinden met zijn tijdloze 

tegenwoordigheid waaraan het kunstwerk is ontsprongen 

b Het kunstwerk in zijn objektief zijn als zodanig objektiveren en vast-stellen zo is 

het gemaakt , dit is er in ui tgedrukt , dit zijn zijn eigenschappen, dit is het waard 

Paragraaf 32 7 Reflekterend korngeer t Buber een mogelijk misverstand Men zou 

uit het bovenstaande (paragraaf 32 5 6) kunnen menen te moeten konkluderen dat 

wetenschappeli jke kennis en esthetisch inzicht dus overbodig zijn Buber spreekt 

zulk een konklusie tegen De kwestie is niet of wetenschappeli jk en esthetisch in 

zicht wél dan niet nodig is, maar hoe dit inzicht gestruktureerd moet zijn wil het 

met meehelpen de reeds noodzakelijke vervreemding van iedere objektifatie (in ken

nis en kuns twerk) nog eens te verdubbelen door deze objektifatie te objektiveren 

Het doel van wetenschappelijk en esthetisch inzicht moe t volgens Buber zijn het 

objektief-gewordenc opnieuw o p te nemen in de alle begrip te boven gaande en alle 

begrip omslu i tende betrekking waarin het objektief gewordene zijn oorspronkeli jke 

pre-objektieve tegenwoordigheid weer kan omsluiten 

Paragraaf 32 8 Buber beschouwt het proces van handelen, de sektor van de ethiek, 

hoger dan de vorige twee sektoren van de kunst en van de kennis Als reden geeft 

hij hiervoor de stof waarin zich in het proces van het handelen het aansprekende 

ji] u i td rukt , is de vergankelijke lichamelijkheid van deze mens zelf 

In het proces zijn de twee volgende fasen te onderscheiden 

1 De fase van de noodzaak van verwerkelijking én ontwerkelijking van het aanspre

kende ]l] 

a De mens an twoord t met /ijn leven zelf op het ]t] dat hem vanuit het diepe 

geheim verschijnt, hem uit het duister oproep t 

b Doorda t deze mens dit roepende woord keer op keer in zijn konkre te leven to t 

gestalte laat komen is di t bestaan een levende leer geworden 

2 De fase van de keuze tussen vervulling van de levende leer óf verdere ontwerke

lijking 

a De /e gepersonifieerde lering heeft to t bedoeling te laten zien hoe handelend ge 

leefd moet worden in het aangezicht van het μ] en daar toe k o m t deze tot leer ge

worden persoon zélf steeds als ji] verschijnen en de /y-wereld openen Dus de van 

persoonlijk leven doordrongen lering wordt én zelf ¡i] tegenover degene die het le

ven wil leren én hij open t de/ i / -wereld waaraan d i t ; y zelf zijn leven heeft laten be 

an twoorden ' 4 5 

b De gepersonifieerde leer die de vrucht is van een heel leven met het ]i], word t nu 

als een beginpunt genomen en daartoe vastgezet in de geschiedenis, in de biblio

theek en in de codex . Zijn persoonlijke naam word t tussen twee jaartallen ingeka

derd, zijn woorden worden in boeken bewaard, zijn daden worden gekodificeerd 

benmaal o p deze wijze vast-gelegd word t di t vastgelegde leven verder definitief on

schadelijk gemaakt door verering of zelfs aanbidding 7ijn gezicht, zijn wijzende 

vinger en zijn levensgang worden geïsoleerd en op een eerbiedige afstand gehouden 

Paragraaf 3 3 1-2 De eerste twee alinea's van paragraaf 3 3 zijn redaktioneel Door 

145 Vergelijk wat Buber in 1910 over Jezus zegt 'Wenn Jesus unmittelbar wirklich ist und 
nur der ist mir merkwürdig und wichtig dem kann seine unmittelbare Wirklichkeit naturlicher 
weise durch keine Untersuchung einer mittelbaren fragwürdig gemacht werden Die Macht des 
Mythos, die in ihm lebt, ist eine Macht des lebendigen Geistes' (Briefwechsel, I, 280) 
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in de eerste alinea woordelijk het slot van paragraaf 31 te herhalen wil Buber para
graaf 33 evenals hij dat deed met paragraaf 32 (zie 32 1) vastkoppelen aan paragraaf 
31 3-4, waarin Buber stelde dat de uitbreiding van de het-weTe\d vergezeld gaat van 
een toenemende bei-houding of wat hetzelfde is van een afnemende yy-houding 
(= betrekkingskracht) Paragraaf 32 en 33 willen derhalve beide een uitwerking 
zijn van deze bewering 
Deze gelijkschakeling van de beide paragrafen blijkt uitdrukkelijk in de tweede ali
nea waar Buber de vraag stelt die hij in paragraaf 33 wil beantwoorden We hebben 
gezien, zo wil hij zeggen, hoe in de sfeer van de geestelijke werkelijkheden het door
heen het betrekkingsproces geobjektiveerde jtj nog eens opnieuw - in ervaren en ge
bruiken - als zodanig wordt geobjektiveerd Hoe gaat ditzelfde proces nu in zijn 
werk in de sfeer van het medemenselijke' 

Paragraaf 33 3 Om te begrijpen op welk niveau Buber zijn betoog aanzet, halen we 
even de twee fasen uit de vorige paragraaf terug In de eerste fase voltrekt zich een 
bet-wording die de wezensnoodzakelijke keerzijde van de JIJ wording is De tweede 
fase is een keuze-probleem óf ik breng het het gewordene terug tot het ¡г] óf ik laat 
het het gewordene verder verworden 
Paragraaf 33 zet nu aan in de tweede fase De eerste fase wordt dus verondersteld 
Wij willen deze eerste fase kort schetsen om het beeld volledig te krijgen In para
graaf 19 2 heeft Buber laten zien hoe het verwerkelijkingsproces van de ene mens 
tegenover de andere mens wezenlijk moet worden bepaald als hefde, als het gebeu-
ren-zelf van de/(/-wording, en dat van dit wezens-gebeuren de keerzijde hex. gevoel 
is dat het gebeuren-zelf begeleidt en waarin dit gebeuren-zelf zich naar het Subjekt 
toe reflekteert Gevoelens zijn dus een, zij het noodzakelijk, bij-produkt bij dat
gene wat wezenlijk is de ]t] wording van deze mens tegenover mij Ditzelfde geldt 
omgekeerd voor de Omgangsvormen' en 'sociale instituties' waarin zich het gebeu
ren zelf naar de objekt-zijde toe reflekteert Dit dubbelzinnige gebeuren van liefde 
aan de ene kant waarmee aan de andere kant gevoelens en instituties noodzakelijk 
zijn verbonden, is de equivalent van de eerste fase zoals die in paragraaf 32 steeds 
naar voren kwam 
Paragraaf 33 3 begint bij de tweede fase en gaat uit van die produkten de gevoelens 
en de instituties Hier doet zich nu opnieuw een verschil voor met paragraaf 32. 
Daar werd nl steeds de keuze mogelijkheid gesteld van ófwel de ontsluiting van het 
JIJ in het het ófwel de konsolidatie van het het in het het Paragraaf 33 gaat echter 
in eerste instantie uit van de tweede keuze-mogelijkheid Pas later komt de eerste 
keuzc-mogelijkheid ter sprake 
De konsolidatie van de het wording, zoals die in gevoelens en instituties resulteerde 
uit het oorspronkelijke ontmoetingsgebeuren, geschiedt doordat nu deze gevoelens 
en instituties op hun beurt scherp worden gescheiden, terwijl ze in het ontmoetings
gebeuren in-één waren als vorm-en inhoud De bijprodukten worden dus niet alleen 
als het eigenlijke gesteld, maar bovendien worden ze uit elkaar gehaald 

Paragraaf 33 4-6 In deze drie alinea's zet Buber beide gebieden van gevoelens en 
instituties scherp tegenover elkaar. 
Innchttngen Gevoelens 
№t-gebied de sfeer van het objektie- /¿-gebied de sfeer van het subjek-
ve tieve 
Het 'buiten' een min of meer hechte Het 'binnen' een zeer bewegelijk spek-
struktuur waarin men allerlei zaken af- trum van emoties waarin men van het 
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handelt zaken doen bijkomt 

ben gekompliceerd forum t e n aan afwisseling rijke kemcnade 

Paragraaf 3 3 7 - 8 Nadat Buber in de vorige alinea's de inrichtingen en gevoelens 
nottoneel scherp van elkaar heeft onderscheiden, relativeert hij dit onderscheid van 
uit de reahtett enigszins door te wijzen op de kwetsbaarheid van deze afscheiding 
De scherpe scheiding dreigt nl steeds doorbroken te worden van de kant van de ge
voelens die zelfs in de meest zakelijke inrichtingen zo nu en dan doorbreken Γη 
ook deze uitspraak relativeert Buber door onderscheid te maken tussen de twee 
hoofdgebieden van het sociale leven het persoonlijke leven (bv het huwelijk, 
vriendschapsrelaties, enzovoort) en het openbare leven (de ekonomie en de staat) 
Dit onderscheid is fundamenteel en ligt nog vóór de (vervreemdende) afgrenzing 
tussen gevoelens en inrichtingen die zich in beide gebieden heeft voltrokken 
Buber stelt nu dat de afgrenzing in het gebied van het persoonlijke leven het meest 
moeilijk is te realiseren Als voorbeeld wijst hij op het huwelijk 

Daarentegen laat de afgrenzing zich voortreffelijk doorvoeren in het gebied van het 
openbare leven Ilij wijst hier op zijn eigen negatieve ervaringen met het politieke 
leven De/e negatieve ervaringen betroffen zowel zijn ondervindingen met de partij 
politiek van het zionisme '^6 en de revolutionaire partij na de eerste wereldoorlog 
als de desillusie , 4 ' met de 'bovenpartijdig geachte groepen en hun 'bewegin
gen'"4 8 waarbij hij met name denkt aan zijn wederwaardigheden met de I-orte 
Kreis waarbij de extase van de Potsdammer dagen gevolgd werd door de kater van 
de oorlogsverdeeldheid ' " 

Paragraaf 33 9 Nadat Buber de dichotomie tussen inrichtingen en gevoelens 
scherp heeft geartikulcerd én tegelijk de kwetsbaarheid van die scheiding m de prak
tijk heeft verwoord, laat hij nu de heilloosheid van zulk een vervreemdende dicho 
tomie zien 

146 higenlijk steeds heeft Buber sterk ni.gatieve ervaringen gehad met het Zionisme als partij
politieke organisatie In 1903 schrijft hij aan zijn vrouw over het zesde Zionistcnkongres (1903) 
Der Kongress hat den unerhörtesten und unbeschreiblichsten Verlauf genommen Die br-

schutterung die ich erfuhr ist vielleicht die grosste meines Lebens Niemals habe ich so das 
Grauenvolle des Menschentums gesehen' (Briefwechsel, I, 207) Nog vers in het geheugen lag 
het twaalfde Ziomstenkongres in Karlsbad (1921) waarover Buber in een brief aan zijn vrouw 
schnjft 'Der Kongress gibt im allgemeinen mehr das Bild eines Betriebs als einer Bewegung, 
und all der Betrieb dient im (.runde dazu, etwas tntschcidendcs zu verschweigen (Briefwechsel, 
II, 85) Sinds zijn aansluiting bij het Zionisme heeft Buber altijd scherp oog gehad voor 'die 
Nichtigkeit eines formalen Nationalismus, der sich in politischer Phraseologie erschöpfte, aber 
das eigene Leben der Menschen unberührt liess (R Weltsch, Martin Buber, 1930 1960, in H 
Kohn, Martin Buber, Köln, 1961, 414) 
ч 7 Zie zijn brief aan Ludwig Strauss (22 2 1919) waarin hij vertelt hoe hij 'eine mich tiefbe
wegende Woche in einem steten Verkehr mit den revolutionären huhrern verbracht habe' 
(Briefwechsel, II, 29) en waarin hij 'Nachstunden von einer apokalyptischen Schwere' (Ibidem) 
meemaakte Daar moest hij ervaren dat 'es den Allermeisten nur ein neues Getriebe' (ibidem) 
was Ook Landauer spreekt in een brief aan Buber over deze partijbijeenkomsten als over die 
schimpfliche tpisodc der Paneimtnge (Briefwechsel 11,33) 
1 4 β ' n a s Wort 'Bewegung' kehrt immer wieder, tritt im Gegensatz zum Wort 'Partei" (Zie aan
tekening 146) 'Es bedeutet I eben, Jugend, bulle, Dynamik Die Partei dagegen ist Frstarrung, 
Maschineric, ausserliche Routine und Enge' (Η Kohn, Martin Buber, Köln, 1961, 39) Buber 
zet in de tckst 'Bewegung' tussen aanhalingstekens, omdat met name de Forte Kreis voor hem 
in eerste instantie een echte beweging was in de zin van een dynamisch, vol vernieuwingsgebeu-
ren, maar later bleek dal dit slechts schijn was 
149 Zie voor een uitvoerige beschrijving de inleiding 
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Het afgesplitste bet van de inrichtin
gen 
Een Golem een vormloze, onbeziel
de massa of materie 

Kent niet de mens, maar slechts het 
eksemplaar onderdeel in een me
chanisch geheel 
Kent noch de gemeenschappelijkheid 
noch de persoon 
Kent met de tegenwoordigheid, maar 
slechts het verstarde produkt van het 
geworden-zijn 
Geen toegang tot het werkelijke leven 
Levert geen openbaar leven op 

Het afgesplitste ik van de gevoe
lens 
Een rondfladderende zielevogel een 
in de eigen innerlijkheid gevangen 
ongedurigheid 
Kent met de mens, maar slechts het 
objekt van emoties gevangen in 
het weefsel van de polariteit 
Kent noch de gemeenschappelijkheid 
noch de persoon 
Kent niet de tegenwoordigheid, maar 
slechts het ongedurige 

Geen toegang tot het werkelijke leven 
Levert geen persoonlijk leven op 

Paragraaf 33 10 Wat betreft de heilloosheid van de op zich gestelde én afgesplitste 
inrichtingen merkt Buber op dat deze door een groeiend aantal mensen wordt on
derkend en dat deze als de voornaamste bron van de krisis van de moderne mens 
wordt aangewezen 
Wat betreft de heilloosheid van de op zich gestelde én afgesplitste gevoelens zegt 
Buber de heilloosheid wordt slechts zelden onderkend omdat men nog steeds ge 
looft dat in deze gevoelens het allerpersoonlijkste woont En hier is ook geen uit
weg te verwachten, omdat zelfs de zwaarste krisis van het gevoel opnieuw een ge
voel is Het gevoel heeft onder alle omstandigheden de neiging zich in zichzelf op te 
sluiten 

Paragraaf 33 11-13 Buber heeft aangetoond hoe de gevoelens en inrichtingen - zo
wel op het gebied van het persoonlijk leven als op het gebied van het openbare le
ven losgekomen zijn van hun eigenlijke leven (nl de liefde als het vrijmaken van 
het μ]), en daarmee zich ten opzichte van elkaar hebben afgesplitst, en hoe deze 
dubbele vervreemding een heilloze weg is Nu laat hij voor beide gebieden van het 
sociale leven - het persoonlijke en het openbare leven - een 'oplossing' zien waarin 
hij met gelooft Daartegenover plaatst hij zijn eigen oplossing 

Paragraaf 33 11 De 'oplossing' die Buber ten tonele voert om de vervreemding 
en de sektor van het openbare leven op te heffen, is waarschijnlijk de na de eerste 
wereldoorlog herleefde aandacht voor I' Tonmes' onderscheid tussen 'Gemein
schaft' en 'Gesellschaft' 1 5 0 Volgens Tonmes komt het sociale leven van de mens uit 
het menselijke willen, voort, 'Zusammen wollen', een akt van beaming Er zijn nu 
twee soorten beamingen de 'Wesenswille' en de 'Kurwille' De eerste soort beaming 
ontspringt in het gevoel (de neiging, het instinkt), konsolideert zich door oefening 
en voltooit zich als geloof of vertrouwen Op deze eerste soort beaming is de Ge
meinschaft gebouwd Daartegenover is de Gesellschaft een 'mechanisch aggregaat', 
een op machines lijkend automatisme Degene die rond de eerste wereldoorlog dit 
heersende klimaat van zich afzetten-tegen het té funktionele, organisatorische en 

150 F Tonmes, Gemeinschaft und Gesellschaft, Abhandlungen des Kommunismus und des So
zialismus als empirischer Kulturformen, Leipzig, 1887, 2 Auflage Gemeinschaft und Gesell
schaft, Grundbegriffe der reinen Soziologie, Berlin, 1912 
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rationele in de menselijke socialiteit verwoordt,'61 is Max Scheler 'Schelers sociaal 
ideaal, dat Tonmes' onderscheiding radikaliseert, is de 'Ltebesgemetnschaft" 152 In 
uitdrukkelijke navolging van Tonmes 153 wil Scheler tegenover 'de onpersoonlijke 
'Einrichtung', de wclvaartsinnchting die geeist en gewaardeerd wordt',154 de per 
soonlijke liefdesdaad van mens tot mens stellen, verstaan als 'het overstromende le
ven dat zalig uit ¿ijn volheid, zijn overvloed te voorschijn - zich uit zijn innerlijke 
gewapendheid en zekerheid te voorschijn komend zich beminnend overgeeft' 155 

Tegenover de anonieme machinc-achtige staat houdt Scheler een pleidooi voor de 
vrijheid van het gevoel, 'de innerlijke vrijheid die in de vrijheid van zijn kuituur-
vormend schouwen, denken en voelen zich bevestigt en in de eigenmachtige gestal-
tegeving van zijn individuele en familiale leven zich vertoont' 156 

In de grond van de /aak betekent deze 'oplossing' in Bubers ogen dat aan de dubbe 
Ie vervreemding (de op zich gestelde en uit elkaar gerukte gevoelens en inrichtingen) 
een derde wordt toegevoegd nl het mengsel van deze gevoelens en inrichtingen 
Buber stelt hiertegenover zijn idee van de ware gemeenschap De gemeenschap is 
voor hem de eenheid van een tweezijdig gebeuren Ten eerste is gemeenschap daar 
waar ieder lid in een levende tegeninnige betrekking staat met het zich in alle leden 
openbarende Midden Hiermee bedoelt Buber dat ieder lid van de gemeenschap 
ten aanzien van alle andere leden van die gemeenschap in zo'n relatie staat dat ieder 
lid door alle leden een gemeenschappelijke, dragende en verzamelende grond toe 
laat tot in de kern van /ijn persoon en omgekeerd, precies vanuit en mét dit ge 
raakt-zijn-door-het-a//^w-dragcnde-centrum, dit Midden groet als het dragende fun
dament van de gemeenschap In dit tot zich door laten dringen van het scheppende 
Midden en in het met heel zijn wezen antwoorden daarop realiseert zich nu tussen 
alle leden van de gemeenschap een midden dat allen in een levend werkende betrek
king bewaart We zien hier dus twee betekenissen van midden in-een het allen te 
boven gaande en allen doordringende midden dat precies als zodanig een metafy
sisch en metapsychisch midden-tuisen schept waar allen aap participeren We stoten 
hier op een zelfde verwevenheid als bij het begin van paragraaf 32 Zoals we zagen, 
moesten we daar onderscheid maken tussen de geest als het /wischen en de geeste
lijke werkelijkheid als een van de drie μ; sjeren Met de introduktie van het begrip 
Mute doet zich iets dergelijks voor Gezien tegen de achtergrond van deel 3, met 

' S ' 7ie G GunJIach, Gemeinschaft in Staatslexikon, f-reiburg, 1959, Band 3, Kol 728 732 
1 5 2 M Riedel, Gemeinschaft, in Historisches Wörterbuch der Philosophie, Darmstadt, 1974, 
Band 3, Kol 239 243 /лс ook M Scheler, Der bormalismus in der I thik und die materiale 
Wertethik, in Max Scheler, Gesammelte Werke Bern, 1954, Band 2, 130, 378, 502, 516, 550, 
565, waar Scheler spreekt over 'Liebesgemeinschaft' 
153 ' ρ Tonmes har ¿uerct die tiefgreifende Scheidung zwischen auf Treu und Glauben verbun 
dener 'Gemeinschaft', die allen Gruppengliedern als Ganzes fühlbar einwohnt, m der'Vertrau
ten' und 'Solidarität' herrscht, und 'Gnbellscha/t' gemacht, in der von prinzipiellem Misstrauen 
beseelte, miteinander konkurrierende rationale Subjekte ihre Interessengegensätze durch Ver
trage ausgleichen' (M Scheler, Vom Umsturz der Werte, in Max Scheler, Gesammelte Werke, 
Bern, 1955, Band 3, 349) 
In zijn boek 'Phänomenologie und Theorie der Sympathiegefuhle' toont Scheler aan dat de laat
ste filosofische fundering van dit onderscheid reeds op het fundamenteel verschillende feit van 
het psychische zijn en beleven van de 'anderen' berust In de gemeenschap is de ander met zijn 
binnen-leven in gebaar en uiting zei/ m de waarneming aanwezig en gegeven, al zijn doen en la
ten wordt uit de bekende gezindheid onmiddellijk verstaan Dit is het sympathiegevoel 
1 5 4 M Scheler, Vom Umsturz der Werte, о с , 101 
1 5 5 Ibidem. 
1 5 6 M Scheler Bemerkungen zum Geiste und den ideellen Grundlagen der Demokratien der 

grosssen Nationen, m M Scheler, Krieg und Aufbau, Leipzig, 1916, 164 
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name de paragrafen 54-57, betekent die Mttte de alle;ï;-werelden dragende grond, 
het laatste milieu waar alle afzonderlijke jt; uit oprijst en dat zich in ieder bijzonder 
¡t] openbaart Dat deze betekenis van Mttte zeker ook bedoeld is in paragraaf 33 11, 
blijkt uit de volgende alinea die geheel parallel loopt met paragraaf 33 11 Waarin 
paragraaf 33 11 staat 'de bouwmeester is het levende werkende midden', vinden 
we in paragraaf 33 12 'Daaruit (nl uit het feit dat twee mensen elkaar het/i/ open
baren' bouwt het JIJ dat voor geen van beiden ik is, het huwelijk op' Ditzelfde vin
den we bevestigd in paragraaf 35 waar nog eens dieper op dezelfde problematiek 
wordt ingegaan en waar we horen van een 'vreemde' instantie die de immanente 
groepspnncipes moet relativeren, 'het onervaarbare ]i]' (waarvan de individuele per
sonen 'dragers' zijn), 'de suprematie van de ;j;-zeggende geest' (die identiek blijkt te 
zijn met 'de levende betrekking tot het midden'), enzovoort Maar naast déze bete
kenis van Mitte als de éne zich in alleai; openbarende grond van alle/r/ is er ook de 
betekenis van Mitte als Zwischen Zo wordt bv in paragraaf 19 2 gezegd dat de lief
de tussen ik en JIJ is en dat de mens daan« woont Dit wordt daar 'het metafysi
sche en metapsychische feit van de liefde' genoemd, dat door de gevoelens slechts 
wordt begeleid In paragraaf 33 12 wordt in dezelfde bewoordingen gesproken 'Dit 
is het metafysische en metapsychische feit van de liefde, dat door de liefdesgevoe-
lens slechts wordt begeleid' Hier moeten we dus zeker ook denken aan het levende, 
werkende Zwischen Verder pleit voor deze betekenis van Mitte ook de beeldspraak 
van cirkelomtrek en stralen, van periferie en midden Dit suggereert, minstens als 
beeld, dat het midden een soort tussenruimte is Dit wordt bevestigd in paragraaf 
61 8 waar Buber spreekt over 'de stralen die van alle i/ïpunten naar het midden uit 
gaan' en die samen precies als zodanig 'een kring (een cirkel) scheppen' En Buber 
vervolgt dan 'niet de periferie met de gemeenschap is het eerste, maar de stralen, 
de gemeenschappelijkheid van de betrekking tot het midden' (61 8, zie ook 35 3) 
WIJ menen nu dat precies de pregnantie van Bubers bedoeling ligt in het m-een-Io-
pen van beide betekenissen, zoals dat uitdrukkelijk aan het einde van paragraaf 33 
naar voren komt berst spreekt Buber van 'de centrale tegenwoordigheid van het 
¡ij' - en daarin klinkt de eerste betekenis door nl het midden als de éne dragende 
grond van en in alle ]i] Daarna korngeert Buber zichzelf en spreekt van 'het in de 
tegenwoordigheid ontvangen centrale jif en hiermee bedoelt hij het m het kon-
takt van ik en μ] ontvangen centrale jt/ het metafysische midden van het Zwischen 
Naast de levend tegenmnige betrekking met het allen dragende midden en de daan'n 
geleefde participatie aan het allen bij-een en uit-een houdende midden-tussen is er 
nog een tweede ding noodzakelijk voor de ware gemeenschap en dat is dat ieder lid 
ten aanzien van ieder ander lid in een levend tegenmnige relatie staat Hiermee be
doelt Buber dat ieder lid zich door ieder ander lid van de gemeenschap laat transfor
meren en mét en vanuit dit door hem getransformeerde wezen deze bijzondere an
der groet 
Vragen we nu naar de plaats van de inrichtingen en de gevoelens Voor Buber wor
den de inrichtingen en de gevoelens - onderling in dialektische spanningsverhou
ding - binnen het zojuist geschetste tweede niveau gerelativeerd door de daar uitge
oefende levend tegenmnige relatie tussen ieder afzonderlijk - de levend tegenmnige 
betrekking tussen teder 'impliceert gevoelens' en 'struktureert de gemeenschap' , 
terwijl dit niveau m zijn geheel op zijn beurt gerelativeerd wordt door het bovenge
schetste eerste niveau - de levend tegenmnige betrekking tussen ieder 'stamt' uit het 
andere niveau en heeft als 'bouwmeester het midden' Beide niveaus hangen echter 
onverbrekelijk samen en wel zo dat er met gesproken kan worden van een werkelijk 
aanwezig eerste niveau zónder dat het tweede niveau in heel zijn gekompliceerdheid 
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werkelijk is, terwijl toch het eerste niveau wezenlijk is ten aanzien van het tweede 
niveau Hier onderkennen we de sakramentele struktuur van de konkreet geleefde 
betrekkingen ten aanzien van de daarin beleefde levenwekkende betrekking met het 
eeuwige ;y die bepalend is voor geheel 'Ich und Du'. 
Vergelijken we nu de beide oplossingen, dan гіеп we het volgende De 'oplossing' 
van Scheler e.a. voert in wezen de tweevoudig van zichzelf vervreemde tussenmen
selijke betrekking verder door, terwijl Buber nog vóór de tussenmenselijke betrek
king grijpt als de eigenlijke vernieuwingsbron Deel 3 is in zijn geheel gewijd aan de 
verkenning van dit spanningsveld tussen de konkrete betrekkingen in de wereld en 
de alles insluitende betrekking met het eeuwige Midden, het eeuwige/y 

Paragraaf 33.12 De 'oplossing' die Buber suggereert voor de vervreemding m de 
sektor van het persoonlijke leven is deze vernieuwing van de struktuur van het hu 
weiijk door de eros los te maken uit zijn taboe Op de achtergrond staat een veran
derend klimaat dat sinds de eeuwwisseling begon door te breken het besef van de 
belangwekkendheid van de scxuahteit en in bredere zin van de erotiek voor het psy
chische leven van de mens, gebieden die in de 19de eeuw goeddeels waren wegge
drukt achter een gevoel van schaamte en taboe. Vooral de publikaties van Sigmund 
breud - zijn publikaties 'Die Traumdeutung' (1900), 'Drei Abhandlungen zur 
Sexualthcorie' (1905), "lotem und Tabu' (1913) en 'Vorlesungen zur Einfuhrung in 
der Psychoanalyse' (1916-1918)'57 dwongen respekt af en wekten wetenschappe
lijke belangstelling, maar nepen ook grote tegenstand en afkeer op ' 5 8 Tegen dit kli
maat van heftige diskussies tussen voor- en tegenstanders moet Bubers opmerking 
geplaatst worden over 'alle veelbesproken erotiek van deze tijd' Fn zijn reaktie is 
hierbij niet zozeer gericht tegen de doorbreking van het taboe 159 en ook niet recht
streeks tegen Freud, maar tegen een klimaat dat de oplossing van een krisis in de 
relaties en met name in de huwelijksrelaties zoekt in de ontgrendeling van de ge
voelsstroom, de libido, de eros, omdat m Bubers ogen daarmee de reeds aanwezige 
vervreemding - dat de een de ander enkel opneemt voor zover hij past in zijn eigen 
ontwerp - nog eens wordt versterkt door deze houding te vullen met 'gevoelens' -
die namelijk precies diezelfde ifc-bctrokken, polaire struktuur hebben 
Tegenover de 'oplossing' die vanuit dit klimaat aanwaait stelt Buber de zijne bven-
als bij het gebied van het openbare leven onderscheidt Buber ook hier twee niveaus 
Het eerste en wezenlijke niveau is de betrokkenheid van beide huwelijkspartners op 
'het ji] dat voor geen van beiden ik is', dit is het ]t] dat beiden draagt en dat door 
beiden wordt bemiddeld, maar dat daarin beiden radikaal transcendeert Dit 'mid
den' van beiden is de levenwekkende grond waaruit de huwelijksgemeenschap op
bloeit, 'het metafysische en metapsychische feit van de liefde' 
Het tweede niveau is 'dat twee mensen elkaar het ji] openbaren', d w z dat iedere 
huwelijkspartner ten aanzien van de andere huwelijkspartner zich fundamenteel 
steeds opnieuw laat raken en mét en vanuit dit geraakt-zijn de ander in zijn anders
heid tegemoet treedt 
De samenhang tussen beide niveaus is wezenlijk 'twee mensen openbaren elkaar het 
μ]' (- tweede niveau) en 'daaruit bouwt het jtj dat voor geen van beiden ik is, het 

1 5 7 Zie S Hrcud, Gesammelte Werke, London, 1940 1952 
' 5 β Κ Holt, Sigmund Freud, in International bncyclopedia of the Social Sciences, USA, 

1968, Vol 6, 1 12 
'59 /elf gaf hij in 1910 in de door hem geredigeerde sene 'Die Gesellschaft' als band 3î een 

bijdrage uit van Lou Andreas Salome onder de titel 'hrotik' Zie Brietvvechsel, 1, 276 
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huwelijk op' (= eerste niveau) Voor de positie van de 'gevoelens' in het huwelijk be
tekent dit dat zij binnen het tweede niveau gerelativeerd zijn aan wat wezenlijk is 
op dat niveau de wederzijdse openbaring van het (bijzondere) ]η Dit tweede niveau 
op zijn beurt - inklusief de gevoelens - is gerelateerd aan wat wezenlijk is voor dat 
niveau als zodanig het zich in beider/i/ openbarende (eeuwige) JIJ dat hun gemeen 
schap draagt en opbouwt Hier vertolkt Buber de diep joodse overtuiging zoals die 
ligt uitgedrukt in het psalmvers 'als Jahweh (=het eeuwige¡i]) een huis niet bouwt, 
ach bouwer je bouwt vergeefs' (psalm 127 1) 

Paragraaf 33 13 In de slotalinea vat Buber in een synthese samen hoe voor hem het 
samenleven van mensen er uitziet in de met-vervreemde vorm 
1 Openbaar leven (bv staat en ekonomie) en persoonlijk leven (bv het huwelijk) 
zijn twee gestalten waarin de verbondenheid tussen mensen zich uitdrukt 
2 In deze gestalten van de menselijke verbondenheid zijn gevoelens de steeds wisse
lende inhoud van het kontakt en zijn de inrichtingen de duurzame struktuur ervan 
3 Deze gevoelens en inrichtingen zijn een onmisbaar komponent in de gestalte
wording van iedere menselijke verbondenheid, maar zij zijn het niet die deze mense
lijke verbondenheid scheppen en dragen 
4 De menselijke verbondenheid - in zijn beide gestalten - wordt geschapen en ge
dragen door 'een derde' het eeuwige midden, de in allen centrale aanwezigheid van 
het (eeuwige) ji] 
5 Maar hier moet terstond bij gezegd worden dat niet éérst a h w los van alles er 
de scheppende centrale aanwezigheid van het eeuwige ¡tj is en daarna de gestalten 
van de menselijke verbondenheid Nee, het gaat om de scheppingskracht van het m 
de wederzijdse verbondenheid ontvangen centrale/y Het scheppende midden en de 
geschapen menselijke verbondenheid zijn volstrekt in elkaar verweven en precies ι» 
die verwevenheid is het eeuwige ]¡j het scheppende 
Overzien we het geheel van de paragraaf, dan zien we dat Buber tegenover een dub
bele vervreemding binnen het sociale (zie de uitleg van paragraaf 33 3) wijst op een 
vernieuwing die aanzet voorbij het sociale als zodanig, nl in een werkelijkheid die 
het samenleven als zodanig draagt het eeuwige/i/ 

Paragraaf 34 Buber begint met te stellen dat het spreken van het grondwoord 
tk het - als noodzakelijke keerzijde van het spreken van het grondwoord ik ¡ij - niet 
uit den boze is We zouden het zo kunnen zeggen de eerste fase van de vervreem
dende houding is met uit den boze - ze is zelfs onvermijdelijk, tenzij de mens een 
houding aanneemt van 'zwijgen' en 'nietdoen' 
Uit den boze is het spreken van het grondwoord ik het pas wanneer deze noodza
kelijke keerzijde van het grondwoord ik ¡ij als zodanig wordt gefixeerd als het eigen
lijke én als uitgangspunt voor verder handelen Dit is de tweede fase in de vervreem
dende houding 
Tot zover is paragraaf 34 een samenvatting én evaluatie van de paragrafen 32-33 
Maar tegelijk koppelt Buber aan deze samenvattende evaluatie het verdere perspek-
ttefdax met deze vervreemdende houding verbonden is Wanneer de mens de tweede 
fase van de vervreemding doorzet - zoals we al in aanzet zagen in paragraaf 32-33 -
dan gebeuren er twee dingen tegelijkertijd 
1 De mens wordt overwoekerd door een onophoudelijk toenemende het wereld 
Dit dreigende pcrspektief wordt door Buber verkend in paragraaf 36-38 
2 Het ik van de mens raakt steeds meer ontwerkelijkt Dit wordt onderzocht m de 
paragrafen 39-42 
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Aan du verdere perspektie/ van een voortschrijdende vervreemding verbindt Buber 
tenslotte reeds het einde 'totdat de nachtmerrie over hem heen (dit is de overwoe
kering door de onophoudelijk toenemende het wereld) en het spook in hem (dit 
is het steeds meer ontwerkelijkende ik) elkaar de betekenis van hun onverlostzijn 
toefluisteren' Deze laatste worsteling in de verveeemdmg verkent Buber in de slot
paragraaf van deel 2, paragraaf 43 
Aldus is paragraaf 34 een soort januskop Hij vat het voorgaande samen en geeft te
vens kort het verdere verloop aan 

Paragraaf 35 1 Voordat Buber doorgaat met zijn beschrijving van de voortgaande 
vervreemding in de het wereld en het ik, wordt zijn betoog onderbroken voor een 
aantal tegenwerpingen Deze tegenwerpingen grijpen terug op paragraaf 33 waarin 
het ging om de vervreemdingsfasen in de houding tegenover de medemensen, en 
met name op dat gedeelte van paragraaf 33 waarin gesproken werd over de ver
vreemding m het openbare leven oftewel het gemeenschapsleven 
Deze tegenwerpingen zijn er acht in getal, waarvan zeven vragenderwijs en de laatste 
stellenderwijs geformuleerd Deze acht tegenwerpingen vertonen onderling een be
paalde geleding waarop de repliek van Buber (paragraaf 35 2-4) aansluit 
De eerste tegenwerping is er een die in zijn algemeenheid alle volgende omvat br 
wordt gevraagd is het gemeenschapsleven niet noodzakelijk ondergedompeld in de 
to-wereld 
De volgende vragen zullen zowel nader konkretiseren wat hier de betekenis is van 
'gemeenschapsleven' als wat de inhoud is van 'noodzakelijk' 
Blijken zal dat met 'gemeenschapsleven' m feite bedoeld is de inrichtingen van het 
openbare leven (en dus niet de gevoelens) en meer precies de twee hoofdsektoren 
van deze inrichtingen de ekonomie en de staat 
Blijken zal dat met 'noodzakelijk' bedoeld is de vraag naar het al dan niet noodza
kelijke verband tussen de bestaande inrichtingen (ekonomie en staat) en het er aan 
ten grondslag liggende pnncicp (ten principiële ik het relatie en een volstrekte het 
houding) 
In de tweede tegenwerping wordt gevraagd naar het verband tussen de ¡ettelijke 
ekonomie en staat in hun uitgegroeide vorm en het princwp waarop zij zijn ge
bouwd (de niet onmiddellijke relatie tussen leiders en geleiden en tussen geleiden 
onderling - daarmee de buitensluiting van het anderszijn van mensen en een absolu
te autonomie binnen de ekonomie en de staat en daarmee de buitensluiting van al 
het 'andere' buiten de beide gebieden zoals filosofie, religie, kunst, enzovoort -) 
Gevraagd wordt of een absolute doorvoering van dat prwcwp voor het bestaan en 
voortbestaan van ekonomie en politiek niet noodzakelijk is 
De derde tegenwerping komplcmenteert de tweede Gevraagd wordt nu naar het 
verband tussen de ekonomie en de staat in hun feitelijke uitgegroeide struktuur en 
de krachtcentrale die het zojuist genoemde ik het prmciep verwerkelijkt en blij'ft 
verwerkelijken de het houding (de goederen en prestaties gebruikende in de ekono 
mie, de meningen en strevingen gebruikende in de politiek ) Gevraagd wordt of een 
onbeperkte doorvoering van deze het houding voor het bestaan en voortbestaan van 
de ekonomie en de politiek niet noodzakelijk is 
De volgende vijf tegenwerpingen zijn een nadere uitwerking van deze laatste vraag 
/ e vallen op hun beurt uiteen in twee delen 
De eerste drie vragen betreffen de onbeperkte doorvoering van de het houding van 
de kant van de leidenden in de staat en de ekonomie De hoofdvraag is is niet juist 
de doorgevoerde het houding van dt staatsman en de ekonoom (ZIJ beschouwen 

344 



allen als prestatie- en strevingscentrales) de krachtbron van waaruit zij de bestaande 
struktuur kunnen blijven vormgeven. 
Deze hoofdvraag wordt nu in twee subvragen doorgezet, daarbij uitgaande van een 
negatieve toedracht. 
Wanneer de doorgevoerde ¿ei-houding zou ophouden, zou dan niet de bestaande 
struktuur in elkaar storten? 
Daarna dezelfde vraag vanuit de leidende figuur, wanneer de doorgevoerde het-
houding zou ophouden, zou dan niet een düettanttsttscb en dwepend leider over
blijven? 
Na deze drie vragen over de leidenden in de staat en de ekonomie betreffen de twee 
laatste tegenwerpingen hun tegenhangers· de geleiden in de staat en de ekonomie. 
De eerste tegenwerping impliceert de moderne ekonomie door de manier waarop 
gearbeid wordt (vanuit het pnnciep van arbeidsdeling en automatisering) en door de 
manier van bezit (het princiep van winst en privatisering) niet noodzakelijk een bet
houding van ieder? 
De tweede tegenwerping, meer vanuit de bestaande struktuur is met het uitgegroei
de precisieapparaat van staat en ekonomie de enige opvangmogehjkheid voor een 
mede daardoor zo snel uitgegroeide mensheid' 
Al deze vragen kunnen we misschien in hun hoofdaccenten aldus samenvatten. 
is een principíele doorvoering van het grondwoord ik-bet (tegenwerping twee) mid
dels een volstrekte doorvoering van de het-houdtng (tegenwerping 3-8) met nood
zakelijk om de bestaande staat en ekonomie in hun uitgegroeide vorm in stand te 
houden? 
In de drie nu volgende alinea's gaat Buber uitvoerig in op de gemaakte opwerpingen. 
1 In paragraaf 35.2 betwijfelt hij het feitelijke verband tussen de bestaande uitge
groeide struktuur en de daarmee zg. noodzakelijk verbonden Aer-houding van de lei
denden. Dit is een aanval op het uitgangspunt zelf van alle tegenwerpingen en be
strijdt vanuit de feiten het door de tegenwerpingen gesuggereerde noodzakelijke ver
band tussen de Aef-houding (jfc-fci't-prmciep) en de uitgegroeide bestaande struktuur 
(antwoord op tegenwerping 1). 
2 In paragraaf 35.3 verwoordt Buber zijn visie in antwoord op de zg. noodzakelijk 
volstrekte doorvoering van de het-houdtng (antwoord op tegenwerping 3-8). 
3. In paragraaf 35.4 tenslotte ontwikkelt Buber zijn antwoord op de zg. noodzake
lijk principiële autonomie van staat en ekonomie (antwoord op tegenwerping 2). 

Paragraaf 35.2 In deze alinea wordt een aanval ondernomen tegen de hoofdstel
ling in alle vragen, het noodzakelijke verband tussen de bestaande ekonomisch-poli-
tieke struktuur in zijn uitgegroeide vorm en het ik-het-pnnciep of de bet-houding 
Tegenover dit noodzakelijke verband wijst Buber op een feitelijk afwezig verband 
tussen beide m de twee onderhavige gebieden. 
Wat betreft de staat wijst Buber op de blinde oorlogsmachinerie van de eerste 
wereldoorlog ('een ogenblik geleden'). De eerste wereldoorlog heeft in Bubers ogen 
aangetoond dat de leiders van de staten in feite stuurloze onderdelen waren van een 
machinerie die in ieder nieuw konflikt nieuwe brandstof zou vinden en opnieuw 
zou gaan draaien - het verdrag van Versailles bracht geen echte vrede, maar bevatte 
de kiemen van een nieuwe oorlog 
Wat betreft de ekonomie wijst Buber op de 'derde golf van de industriële revolutie, 
na de eerste wereldoorlog ('in dit ogenblik') 
Mede door de eerste wereldoorlog werd een verdere ontwikkeling naar automati
sering van het arbeidsproces gestimuleerd. En steeds duidelijker werd zichtbaar wat 
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Marx reeds had gesteld als de eindterm van de industríele revolutie het moment 
waarop 'het arbeidsproces in principe door een 'automatisches System der Maschi
nerie' wordt gedragen en 'Maschinen durch Maschinen'gcproduceerd worden' '60 

Deze naar eigen wetmatigheid zich voortbewegende gebieden van staat en ekonomie 
en de daarmee verbonden /ettelijke onmacht van de leiders in de ekonomie en de 
staat wordt niet opgeheven door bv aan de ekonomie het leiderschap over de staat 
over te dragen Buber denkt hier met name aan marxistische filosofen ('hun spre
kers beleren je', nl de ideologen van de /ettelijke stuurloosheid) volgens wie de staat 
vervangen moet worden door de ekonomie de ekonomische verhoudingen moeten 
onmiddellijk tot uitdrukking komen in de maatschappelijke verhoudingen, de staat 
moet een funktie zijn van het ekonomische , 6 ' 
Bij het aanwijzen van de feitelijke stuurlooshcid staat voor Buber de gedachte op de 
achtergrond dat de struktuur zelf van de bet houding in zijn eerste fasen weliswaar 
een greep heeft op de het wereld die zij konsutueert maar in laatste instantie mis
grijpt We kunnen ons dat als volgt voorstellen 
In de eerste fase is de ¿t'i-houding de noodzakelijke keerzijde van de jtj-houdmg 
Het is deze /jei-houding waardoor het;?; tastbaar wordt - een het 
De tweede fase is niet noodzakelijk, maar een keuze de bet-houding zet zich door 
en fixeert het het in zijn het zijn Hier is de to-houding konstitutief voor het het 
van het grondwoord tk-bet 
In de derde fase - die bij een doorvoering van de het houding noodzakelijk intreedt -
schijnt de het houding nog greep te hebben op het door haarzelf gekonstitueerde 
het, terwijl in feite het losgemaakte en op zich gestelde het zich volgens eigen wet
matigheden voort gaat bewegen In deze fase van de vervreemding zitten volgens 
Buber de staat en de ekonomie zij bewegen zich volgens eigen wetmatigheid voort 
en de leiders (persomfikaties van de het houding) hebben nog slechts in schijn greep 
op deze zich verzelfstandigende werkelijkheid Vertrouwen op leiderschap van deze 
zich verzelfstandigende werkelijkheid hetzij van de ekonomie, hetzij van de staat -
betekent volgens Buber zich definitief overleveren aan een ongebreideld voortwoe 
kerende het wereld waaronder het ik en zijn houding steeds onmachtiger worden 
en dromen dat ze de baas zijn 

Paragraaf 35 3 Nadat Buber vanuit de feitelijkheid de noodzakelijkheid van de het-
houding en het ik het prmciep voor de bestaande ekonomisch-pohtieke struktuur 
heeft ontzenuwd, ontwikkelt hij nu verder positief zijn eigen standpunt tegenover 
het eerste lid het noodzakelijk zijn van een volstrekt doorgevoerde />e£-houding 
voor de bestaande strukturen 
Tegenover de volstrekt doorgevoerde het houding stelt Buber niet de volstrekt door
gevoerde ;i;-houding Dit zou betekenen dat hij tegenover de vervreemdende ekono
mische en politieke houding de godsdienstige houding zou stellen die immers de vol
strekte ;y-houding van het zwijgen en metdoen is Nee, tegenover de vohtrekt door
gevoerde het houding stelt hij de verbinding van de het houding met de/i/-houding, 
waarmee hij de vervreemding terugvoert tot de eerste noodzakelijke fase Ь η deze 
verbinding moet zo zijn dat de /y-houding leiding geeft aan de het houding Gefor-

1 6 0 J Mollak, Van causa sui tot automatie, Hilversum, 1966, 35 
161 Terecht zegt D Wiegand 'Das fruhsoziahstischc und marxistische Theorem vom Zurück 
treten des Staates gegenüber der Wirtschaft (in einem weiten Sinne) wird von Buber aufge 
griffen, aber vereinfachend-statisch interpretiert als Substitution des Staates durch die Wirt
schaft, als sinnlose bormcl abgetan' (D Wiegand, Religiöser Sozialismus bei Martin Buber, in 
Zeitschrift fur Religions- und Geistesgeschichte, 18 (1966) 151) 
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muleerd in termen van ekonomie en politiek de wil van de mens om te benutten 
(de het houding in de ekonomie) en de wil van de mens om te bemachtigen (de het-
houding in de politiek) moeten aangesloten blijven bij en gedragen worden door de 
wil van de mens om in betrekking te treden (de;i/-houding) Voor Buber wordt de 
ekonomische en politieke wil van de mens pas tot een kwade drift, wanneer deze 
zich losmaakt van het betrekkingsstreven Maar is ze met dit betrekkingsstreven ver
bonden dan geeft ze daaraan vlees en bloed Hier staat duidelijk het chassidische 
denken op de achtergrond waar het adagium geldt 'Men moet de 'kwade drift', de 
hartstocht in zichzelf niet doden, maar met baar God dienen, zij is de kracht die van 
de mens de richting moet ontvangen ('JIJ hebt van de drift een kwade drift gemaakt' 
zegt God reeds in de midrasj tot de mens)' 1 β 2 

Hoe is nu het verband tussen deze met deyy-houding verbonden ¿ei-houding' Vol
gens Buber is het alleen déze gekompliceerde houding waardoor een bestaande eko
nomische en politieke struktuur deel heeft aan de geest en waardoor zij levend 
blijft Als het dus gaat om een levende struktuur, dan is het verband noodzakelijk 
Houdt de jtj houding op - en wordt dus ook niet meer de geest gekonkretiseerd in 
het tussen-ik en }tj - dan gaan de strukturen dood en verworden zij tot mechanisch 
subjektloos gebeuren ('een raderwerk') Is eenmaal deze fase van de vervreemding 
(boven de derde fase genoemd) bereikt, dan kan een oplossing met meer gevonden 
worden bmnen deze dode anonieme strukturen Deze kan enkel gevonden worden 
in een levende verhouding tot het in alle μ) aanwezige centrale ji] (het midden) 
waardoor de geest zich in het midden tussen manifesteert en de struktuur weer le
ven geeft De ekonomische en politieke strukturen verkrijgen hun leven vanuit de 
menselijke betrekkingskracht en hun vorm vanuit de zich daardoor realiserende be-
trekking-tussen 
Hiermee heeft Buber antwoord gegeven op de derde tegenwerping 
Tegenover de onbeperkte doorvoering van de bet houding voor het bestaan en 
voortbestaan van de ekonomische en politieke struktuur stelt hij een door de jij-
houdtng gerelativeerde het boudtng voor het leven van deze strukturen Zoals we 
zagen waren de tegenwerpingen die daarna kwamen (tegenwerping 4-8) een nadere 
uitwerking van de derde Ook het antwoord van Buber in paragraaf 35 3 geeft nu 
een nadere uitwerking die parallel loopt met de tegenwerpingen 
Ferst gaat hij uitwerken wat de zojuist ontwikkelde kombinatie van de JIJ houding 
en het-bouding betekent voor de leidenden 
Buber ontkent dat een staatsman of ekonoom die zijn het houding relativeert door 
zijn /i/-houding 'een dilettant' is, zoals de tegenwerping beweerde Het gaat er nl 
niet om dat de ;y-houding zonder meer wordt doorgevoerd, maar zoveel als moge
lijk is En wat is het wat hiervan de konkrete grens bepaalt' Volgens Buber is het 
de geest die de grens bepaalt Dit moeten we aldus verstaan De;»; houding die zich 
richt op het vnj-komen van het μ] tegenover zich realiseert ipso facto een ruimte-
tussen, het Zwischen ofwel de geest Deze ruimte-tussen is het levende raakvlak 
waarin het ]i¡ zich over-gankelijk aan het ik realiseert (tegen-komt, tegen-over, 
tegen-woordig, tegen-innig) Dit levende raakvlak nu waarin zich het ]i] realiseert 
aan het tk, is precies ook het raakvlak waarin de houding van het ik zich verwerke
lijkt De bewegelijke grens dus waarin het μ] zich verwerkelijkt, ts de bewegelijke 
grens van het ik uit de ]i] houding Dit is het antwoord op de zesde tegenwerping 
dat de;i;-houdmg van een ekonoom of een politicus een dilettant maakt 
Buber geeft toe dat een volstrekt doorgevoerde ;i;-houding t a v . een ¿et-wereld de-

, e 2 M Buber, Geist und Leib der Bewegung, in Werke 111,811 
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ze bet-wereM zou doen springen Maar omdat zijn alternatief niet is een volstrekte 
¡ij houding maar de eenheid van/i/-houding en het houding en daarmee voortdurend 
gezocht wordt naar wat binnen de konkrete ontmoeting mogelijk is, wordt de eko-
nomische en politieke struktuur niet opgeblazen, maar doordrenkt van de aanwezig
heid van het jtj Dit is een antwoord op de vijfde tegenwerping dat de /(/-houding 
van een ekonoom of een politicus de uitgegroeide strukturen zou doen springen 
Buber ontkent dat de ekonoom of de staatsman die de ¿et-houding aan de;y-hou 
ding onderwerpt, 'dweept', zoals in de zesde tegenwerping werd beweerd De /in
houding is nl geen houding die a-rationeel is maar een houding die het rationele 
mede in zich bevat hn dit betekent dat de grenzen die in het konkrete handgemeen 
van ledere dag ontstaan, met vanuit rationele principen of patronen kunnen worden 
vastgelegd, maar iedere keer opnieuw vanuit en binnen dit konkrete ontmoetings 
raakvlak moeten worden ontdekt Hiermee antwoordt Buber op de zesde tegen
werping dat de /¡/-houding van een ekonoom of een politicus een dweper maakt 
Met dit drievoudige antwoord heeft Buber tevens antwoord gegeven op de derde 
tegenwerping nl dat de uomj-gevende kracht vanwaaruit de ekonoom en de poli
ticus de bestaande strukturen kunnen blijven ontwikkelen de het houding is die de 
mensen beschouwt als prestatie- en strevingscentrales Buber heeft laten zien dat 
de ¡tj houding een vorm gevende kracht is doordat ze zich laat leiden door het 
raakvlak-tussen ik-en-jij dat zichzelf ín en dòòr de ontmoeting voortdurend her
vormt 
Tenslotte artikuleert Buber wat ditzelfde princiep betekent voor de geleiden 
Slechts vanuit de jtj houding komt er in de arbeid die presentie waardoor de arbeid 
inhoud krijgt en vreugde biedt Ln hetzelfde geldt voor het bezit slechts vanuit de 
jtj houding kan de verhouding tot het bezit en de verhoudingen die daaruit voort
vloeien vervuld worden van eerbied voor de dingen en de mensen en van offerkracht 
- het vermogen /ich fundamenteel te ont hechten bn ook hier geldt weer hetzelfde 
als bij de leidenden het gaat er om zoveel als mogeltjk is binnen het konkrete ont 
moetingsvlak te laten uitgroeien tot hetjij - dat met de het wereld wezenlijk verbon 
den blijft Ln deze gekompliccerde situatie (Zu-f-wereld cn;!/-wcrcld, bet houding en 
;i/-houding) die we de eerste fase van de vervreemding noemden, is een noodzakehj 
ke situatie 'Lr bestaat', /o zegt Buber, 'geen daarachter terug' I-n hij bedoelt hier
mee dat de verwevenheid van jt/ en het, de verwevenheid van/r/ houding en het 
houding bij onze lotsbeschikking hoort Maar, zo gaat hij verder, 'er bestaat, nog 
in het ogenblik van de diepste nood, pas daarin een voordien onvermoed daar 
boven-uit' bn dit wil /eggen in deze situatie van onze lotsbeschikking ligt een 'uit 
weg' Deze uitweg wordt ontwikkeld in deel 3 waar Buber het beginpunt van de weg 
aldus beschrijft 'De JIJ zin van de mens, die vanuit de betrekkingen tot alle af/on 
derlijke /// de ontgoocheling van het het worden overkomt, streeft boven hen allen 
uit en toch niet over hen heen naar zijn eeuwige JIJ toe' (48 1) 
Op deze manier heeft Buber ook de zevende tegenwerping nl dat de moderne wijze 
van arbeid en bezit noodzakelijk een ¿t'i-houding impliceert beantwoord door te 
wijzen op de levende grens die door dejtj houding, verbonden met de bet houding, 
binnen een voondurend bewegend raakvlak wordt ontdekt 
Op de achtste tegenwerping die geen eigenlijke vraag is gaat Buber niet in 

Paragraaf 35 4 In de laatste alinea gaat Buber tenslotte in op de tweede tegenwer 
ping dat het noodzakelijk is dat de bestaande, uitgegroeide staat en ekonomie zich 
binnen eigen wetmatigheden moeten ontwikkelen vanuit het er aan ten grondslag 
liggende ik het princiep Buber bestrijdt dit Volgens hem zal de door hem - in para-

348 



graaf 33 2 - gekonstateerde stuurloosheid van staat en ekonomie - gekamoufleerd 
door een zich doorzettende ¿^t-houding van ekonomen en politici - niet worden 
verholpen btnnen het vlak van de ekonomie en de politiek De verschillende sociale 
systemen van het burgehjk kapitalisme - 'staat (die) de ekonomie regelt' - of het 
marxisme - 'de ekonomie (die) de staat opdracht geeft' - of het liberalisme - 'de in
richtingen van de staat (moeten) vrijer worden' - of het socialisme - '(de inrich
tingen) van de ekonomie (moeten) rechtvaardiger worden' - bieden hierom geen op
lossing, omdat ze een vernieuwing zoeken vanuit de strukturen zelf - 'van zichzelf 
uit' - Voor Buber is het beslissende dat de /¡/-houding dat wat 'vreemd' is aan 
ledere struktuur, nl de presentie van het/i/, en daarmede ipso facto dat wat boven
dien 'vreemd' is aan de ik het relatie, nl de levende ruimte tussen-ik-en-jij, tot wer
kelijkheid laat worden Het /»/-centrum, het midden tussen, de /// houding, het zijn 
deze drie 'vreemde' instanties die volgens Buber noodzakelijk zijn, willen de ekono-
mische en politieke strukturen nog delen in het werkelijke leven Hiermee heeft 
Buber antwoord gegeven op de tweede tegenwerping waarin de volstrekte autono
mie van staat en ekonomie noodzakelijk werd geacht 
Van deze volstrekte autonomie laat Buber tenslotte nog de uiteindelijke konse-
kwentie zien Doordat nl de geest als het levende werkende Zwischen dat steeds op
nieuw ontdekt moet worden, buiten gesloten wordt buiten de ekonomische en poli
tieke strukturen, wordt vanzelf alles wat de geest betreft ondergeschoven in een 
aparte sociale sektor het geestesleven, waarin dan godsdienst, kunst, filosofie, en 
zovoort worden ondergebracht Daarmee wordt echter systematisch iedere bevruch-
tingsmogelijkheid van de strukturen door de geest definitief afgesneden en tege
lijkertijd de geest volledig beroofd van zijn realisatiemogelijkheid doordat ze op 
zich wordt gesteld en geïsoleerd raakt van de werkelijkheid die ze doordringen wil 
Maar dit laatste is de 'geest' niet meer, doch enkel zijn schim De werkelijke geest 
werkt tussen mens en wereld en brengt beide aan elkaar aan het licht en daarin, ín 
dat werk, is de geest bij zich Voor dit werken van de geest m de wederzijdse ver
werkelijking van tk en jij is echter noodzakelijk de betrekkingskracht van de mens 
zijn ¡ij zeggen, zijn /f/ houding Daarin is het wezen van de geest bn hier blijkt dan 
opnieuw het wezenlijke antwoord van Buber op alle tegenwerpingen tegenover een 
als noodzakelijk gestelde het houding, с q ik het princiep voor de instandhouding 
van de uitgegroeide strukturen, stelt Buber niet alleen de feitelijke konstatering dat 
het verband tussen de het houding en de uitgegroeide strukturen afwezig is en het 
ik het princiep het princiep van stuurloosheid is, maar integendeel dat de zich in 
de het houding mkarnerende /f/ houding noodzakelijk is voor het leven en de vorm 
van de bestaande uitgegroeide strukturen waardoor bovendien in het Zwischen de 
geest ontwaakt die het princiep is van alle leiding 

121.22 Samenhang 

De paragrafen 32-35 vormen om meerdere redenen een eenheid 
De eerste reden is meer van literaire aard Zoals meerdere malen in 'Ich und Du' 
gebeurt, wordt ook hier de sektie afgesloten met een vraag-en antwoord-paragraaf 
Zo worden bv de paragrafen 6-13 die handelen over de het wereld en de/y-wereld, 
afgesloten door de korte dialoog van paragraaf 13 En in het derde deel worden de 
paragrafen 54-57, handelend over de verhouding tussen de/i/ wereld en het eeuwige 
JIJ, afgesloten met de dialoog van paragraaf 57 Bovendien is in dit geval paragraaf 
34 duidelijk een korte samenvatting die tevens een vooruitzicht geeft op hetgeen 
volgen zal 
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hen tweede reden is van inhoudelijke aard Het gaat in alle vier de paragrafen hoofd 
zakelijk om de houding van de mens die in alle mogelijke toonaarden ter sprake 
komt Het gaat om het antwoorden van de mens aan het verschijnende μ] (32 1, 
32 2, 32 8, 35 4), het in betrekking treden (32 1), de ervarende en gebruikende 
funktie (32 4, 32 5, 32 6, 33 1, 35 1), het eronder houden, observeren, benutten 
(32 4), het vergelijken, ordenen, beschrijven, indelen (32 5), het ¿dilaten (32 5, 
34 1), de betrekkingskracht (33 1, 35 3), het scheiden en splitsen (33 3,33 9), het 
afgrenzen (33 7-8), gevoelens (33 5 13), het leven-tegenover (35 1), de wil om te 
benutten en de wil om te bemachtigen (35 3), de betrekkingswil (35 3), het μ] 
zeggen (35 3, 35 4), het gaan staan tegenover (35 3) Natuurlijk komen ook de an
dere elementen van het grondwoord (het ik, de wereld, de ruimte-tussen) steeds ter 
sprake Maar het hoofdaksent valt op de houding 
Deze aandacht voor de houding valt goed te begrijpen vanuit de plaats die deze pa
ragrafen innemen in de beschrijving van de verschillende fasen in het vervreemdings 
proces - een derde reden waarom deze paragrafen bijeen horen 
In de eerste fasen van de vervreemding is het namelijk de houding die de hoofdrol 
speelt Het is om te beginnen de ¡i] houding die zoals we in paragraaf 32 zagen te 
vens een to-houding is omdat ieder antwoord aan het ]i] tevens een binding is van 
dit ]ij Vervolgens is het de het houding die het tot het geworden ]η het laat blijven 
en opsluit binnen de ervaring en het gebruik Ook voor deze tweede fase is tenslotte 
de houding beslissend 
Wordt deze bef-houding volstrekt doorgevoerd, dan komt er een derde fase in het 
vervreemdingsproces de op zich gestelde, afgesplitste ^ef-wereld gaat zich voortbe
wegen volgens eigen wetmatigheid Met deze fase, die zich reeds aankondigde in 
paragraaf 35, begint paragraaf 36 en van dan af valt de hoofdaandacht op de het 
•wereld 

We menen nu dat, gezien vanuit de houding, er in de paragrafen de volgende op 
bouw zichtbaar wordt 
1 Paragraaf 32 laat aan de sfeer van het geestelijke de ambiguïteit zien van de jij-
houdmg - zij is altijd tevens objektifatie - en tegeli|k wordt uitvoerig het keuze
probleem zichtbaar gemaakt dat zich daarmee aandient het geobjektiveerde wel of 
met verder objektiveren Deze paragraaf laat dus het beginnende vervreemdingspro
ces zien en de rol van de houding daarbij 
2 Paragraaf 33 behandelt deze eerste stappen al met meer, maar laat aan de sfeer 
van het medemenselijke zien hoe het menselijk samenleven verder wordt geobjek-
tiveerd en steeds verder wordt afgesplitst en op zich gesteld 
3 Paragraaf 34 vat deze twee fasen samen 
4 Paragraaf 35 laat ingaande op tegenwerpingen zien hoc een volstrekt doorgevoer 
de ¿ci-houding uiteindelijk een volgens autonome wetmatigheden zich bewegende 
бег-wereld produceert Hierbij knoopt paragraaf 36 aan 
De opbouw van de paragrafen 32 35 wordt bepaald door de eerste fase van het 
vervreemdingsproces, waarin de menselijke houding een beslissende faktor is 

121.3 Uitleg van de paragrafen 36-38 
121.31 Ontleding 

Paragraaf 36 1 Paragraaf 36 sluit aan op de reeds in paragraaf 35 aangekondigde 
derde fase van het vervreemdingsproces de /ju'i-wereld die - op zich gesteld en afge
splitst - zich gaat bewegen volgens een t-igcn wetmatigheid 'De wereld van het het' 
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waarmee paragraaf 36 begint betekent dan ook de wereld die via het ontmoetings-
gebeuren 'objektief' geworden is, vervolgens via het ervaren-en-gebruiken afgesplitst 
werd en tenslotte door de volstrekt doorgevoerde èei-houding aan zijn eigen wetma
tigheid is overgelaten In deze fase komt dan dé eigenschap van de bet-wereld naar 
voren een onbeperkt heersen van de oorzakelijkheid Dit alles nu - wat de betekenis 
is van 'het-wereid', 'volstrekt' en 'oorzakelijkheid' - wordt in het vervolg van de pa
ragraaf verder uitgewerkt 
De 'het wereld' beperkt zich niet enkel tot de sfeer van de natuur - door Buber 'fy
sisch' genoemd 1 6 Э - maar strekt zich ook uit tot de sfeer van het medemenselijke -
door Buber 'psychisch' genoemd 1 M - Fn een tweede afbakening onder de bet 
wereld vallen niet alleen de processen uit het verleden, maar ook alle processen die 
op een toekomst zijn geprojekteerd, een toekomst die op basis van dit verleden 
werd gemaakt Ook alle eind-doelen vallen derhalve onder de het wereld zij zijn 
slechts de nog ongereahseerde keerzijde van het reeds veroorzaakte , 6 5 De bet-
wereld omvat dus alles wat op enigerlei wijze geobjektiveerd is 
Met 'oorzakelijkheid' bedoelt Buber niet alleen alles wat zelf oorzaak is, maar ook 
alles wat, hetzij door zichzelf, hetzij door iets anders, veroorzaakt is bn deze twee 
vormen van delen in de oorzakelijkheid plaatsen alles (heel de bet wereld) in een 
kontinuum dat de 'samenhangende volledigheid' uu zichzelf voortbrengt en w ztch 
zelf voltooit Er ontstaat een totaliteit waarin alles wezenlijk wordt bepaald als óf 
oorzaak óf veroorzaakt 
Met 'volstrekt' bedoelt Buber niet alleen dat deze oorzakelijkheid zich uitstrekt 
over heel de bet-wereld, maar ook dat deze oorzakelijkheid intrinsiek de het wereld 
bepaalt d w z . met noodzakelijkheid heerst Oorzakelijkheid moet van heel de het-
wereld gezegd worden zonder uitzondering en bepaalt deze derhalve tntnmiek Op 
deze wijze is de eerste alinea een uitleg van de eerste zin van paragraaf 36 'In de 
wereld van het het heerst onbeperkt de oorzakelijkheid' 
Deze aldus vervreemde bet-wereld wordt nu verder met beschreven zoals in de vo
rige paragrafen gebeurde - vanuit de houding als het eindproduct van een volstrekt 
volgehouden Λέίί-houding, maar, uitgaande van dit in zich gesloten eindprodukt, 
wordt nu verder beschreven hoe deze bet wereld terugwerkt op de mens 
Er doen zich nu twee mogelijkheden voor De eerste mogelijkheid is dat deze bet-
wereld terugwerkt op een mens die zijn vrijheid heeft kunnen bewaren Wat dit be
tekent legt Buber uit in paragraaf 36 2 6 De andere mogelijkheid is dat deze het 
wereld terugwerkt op een mens en een kuituur die hun vrijheid zijn kwijtgeraakt. 
Wat dit inhoudt zet Buber uiteen in paragraaf 36 7 12 

Paragraaf 36 2 De ¿^i-wereld is in zichzelf gekenmerkt door oorzakelijkheid, een 
kenmerk dat deze bet-wereld in de derde fase van de vervreemding ook inderdaad 
toont Zoals we in deel 1 gezien hebben, moet oorzakelijkheid bepaald worden als 
een eenzijdige beïnvloeding van het een door het ander binnen twee kanalen Deze 
oorzakelijkheid is niet alleen bepalend voor de relaties binnen deze bet-wereld (het 
ene wordt eenzijdig bepaald door het andere binnen twee kanalen - hierop is de 
natuurwetenschap gebouwd), maar deze oorzakelijkheid is tevens bepalend voor de 

163 / ie paragraat 55 9 
164 Zie opnieuw paragraaf 55 9 
165 Vergelijk O Spengler die het 'Mischbegriff der Teleologie das mechanistische Prinzip 
einer umgekehrten Kausalität' noemt, 'eine Karikatur det Schicksalidee' (O Spengler, Der Un
tergang des Abendlandes, o c I, 172) 
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relatie van deze bíí-wereld naar de mens toe de het wereld wil een eenzijdige en 
eenhjnige invloed uitoefenen op de mens, d ι ze wil hem 'neerdrukken' 
Tegenover deze oorzakelijkheid binnen het grondwoord ik het staat de wisselwer
king binnen het grondwoord ik-)i] Zoals we eveneens zagen in deel 1, moet wissel
werking bepaald worden als de dynamiek van de tegemnnigheidsstruktuur, een 
proces van wederzijdse vrijmaking en verwerkelijking Het wezen van dit gebeuren 
is, dat het ene inwerkt op het andere in hetzelfde kanaal als waarin het andere in
werkt op het ene Uitgedrukt in een formule i£-werkend-;y is één met;i/-werkend-
tk In de/e wisselwerking staan tk en pj vrij tegenover elkaar, omdat er geen dwin
gende eenzijdigheid is, maar de uitgaande beweging ts daar de ingaande beweging en 
omgekeerd De vrijheid van het ik (de mens) en het/y (het wezen tegenover het ik) 
is binnen de wisselwerking gegarandeerd Met is ook binnen deze wisselwerking dat 
er in vrijheid beslist, gehandeld, gekozen kan worden 

Bubers stelling in paragraaf 36 2 is dat degene die de wisselwerking (de dynamiek 
van de betrekking, het tegenwoordig worden van het JIJ) kent, niet neergedrukt 
wordt door de noodzakelijk eenzijdig bepalende oorzakelijkheid van de to-wereld. 

Paragraaf 36 3 Buber gaat nu eerst verder door op het proces van verwerkelijken 
binnen de wisselwerking de beslissing 166 In dit proces van beslissen kunnen we vier 
momenten onderscheiden 
De eerste fase zouden we kunnen omschrijven met alles is nog-mogehjk Dit geldt 
zowel voor het ik als voor de wereld Het ik is in alles wat het zou kunnen willen 
nog onbepaald en al wat voor het ik mogelijk is, is nog chaotisch Van de andere 
kant biedt ook de wereld nog een oneindig aantal mogelijkheden en is alles nog 
even aantrekkelijk 
De tweede fase zouden we kunnen omschrijven met dit nu doen In één beweging 
worden het tk en dat wat het ik te doen staat, met elkaar versmolten het ik begeeft 
zich met heel zijn wezen in hetgeen tegenover hem is en wordt door dit-tegenover-
hem verzameld tot dit doen mijn daad heeft mij in één ogenblik aangegrepen, nu 
ben derde moment de chaotische hoeveelheid mogelijkheden in de wereld, het on
bepaald vele in zijn differentie is verdwenen De wereld krijgt een andere gestalte, ze 
verdeelt zich in tweeen van de ene kant dit-wat-te-doen staat, door Buber 'het ene' 
genoemd en al-het andere-dat-ook-mogelijk zou-zijn, door Buber 'het andere' ge
noemd 
Het vierde moment, en dit is het eigenlijke verwerkelijkingsproces in dit-wat-te-
doen-staat wordt al-hct-andere-dat-ook-mogclijk-is geïntegreerd Dus niet dit-ene-
doen en het-andere laten-Uggen is beslissen, maar in het doen van het ene (het ge
kozene) al het andere (het met-gekozene) méé-indoen 
Zoals we reeds in de vorige paragraaf zagen is deze houding sterk geïnspireerd door 
het chassidisme, waarin de kawwana (d ι de richting, de keuzehouding) gezien 
wordt als de integratie van de goede drift (dit-doen, zich richten op dit, dit kiezen) 
en de kwade drift (al het mogelijke, het met-gekozene) 'God met de kwade drift 
dienen' 1 6 7 In deel 3 zal deze integratie, daar genoemd de alles insluitende uitslui
tendheid, één van de voorwaarden blijken te zijn om te komen tot de volkomen be
trekking , e 8 

166 Zie voor een uitvoerige analyse van het probleem van de wil, de beslissing en de verant
woordelijkheid in het hele werk van Buber M t-nedman. Will, Decision, and Responsibility in 
the Thought of Martin Buber, in Review of hxistential Psychology and Psychiatry, 1 (1961) 
217-228 
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De tegenpool van dit beslissingsproces is niet de verkeerde keuze (bv de keuze te
gen God), maar de met-keuze, het bewust blijven steken in de eerste fase 

Paragraaf 36 4 Na deze uitwijding over het beslissingsproces binnen de wisselwer
king ofwel de realisatie van de vrijheid herhaalt Buber dezelfde stelling als waar pa
ragraaf 36 2 mee begon de mens voor wie de vrijheid gewaarborgd is (nl in de wis
selwerking) wordt door de oorzakelijkheid (nl door de eenzijdige inwerking) niet 
neergedrukt Maar terwijl hij in paragraaf 36 2 3 het principíele struktuurverscbtl 
heeft laten zien tussen neerdrukkende oorzakelijkheid en bevrijdende wisselwer
king, stelt hij tegenover deze toedracht de feitelijke afwisseling tussen wisselwerking 
en oorzakelijkheid, een afwisseling waardoor precies het neerdrukkende karakter 
aan de oorzakelijkheid wordt ontnomen Want de bedoeling, de zin van deze afwis 
sel ing is juist dat de A^f-wereld steeds weer wordt getransformeerd tot een yy-wereld 
vanuit die ervaring van bevrijdende wisselwerking En deze wisselwerking is geen 
fataal ritme dat van buiten af wordt opgelegd, maar, zoals we al dikwijls zagen, een 
ritme dat inherent is aan het ifc ̂ y-gebeuren zelf Het ik ;j/-gebeuren zelf verwer
kelijkt en ontwerkelijkt het JIJ tot dit hier zijnde Het is nu de zin van ieder ik jij ge
beuren dat het zowel zijn eigen het wording alsook al het andere het gewordene (in 
zijn verschillende gewaden van vervreemding) terugbrengt tot zijn oorsprong het 
aanstromende JIJ Gebeurt dit herhaaldelijk, dan zal de noodzakelijkheid van de oor
zakelijkheid steeds opnieuw worden gerelativeerd aan de heel andere noodzakelijk
heid nl die welke in de wisselwerking wordt ervaren 

Paragraaf 36 5 Nadat Buber aldus oorzakelijkheid en wisselwerking zowel princi
pieel (36 2 3) als feitelijk (36 4) met elkaar heeft gekonfronteerd, worden nu de 
beide wijzen van noodzakelijkheid de wijze waarop de noodzakelijkheid verschijnt 
binnen de oorzakelijkheid en binnen de wisselwerking met elkaar vergeleken Hij 
knoopt daarbij aan bij de laatste zin van paragraaf 36 4 de noodzakelijkheid bin
nen een oorzakelijkbeidsverband kan iemand die ook de wisselwerking kent, met 
doen schrikken, 'want hij heeft daar (nl in de wisselwerking van ik cnjtj, woord en 
ant woord) de ware (nl de ware noodzakelijkheid) leren kennen, de lotsbeschik
king' 
Het noodzakelijkhetdskarakter dat inherent is aan de oorzakelijkheid, is, zoals we 
bij het begin van deze paragraaf reeds zagen, tweeledig Op de eerste plaats heeft ze 
de neiging tot totaliseren alles werkt eenzijdig in op alles en moet als zodanig be
grepen worden als een samenhangend geheel Niets is er, of het is in zijn bestaan af
hankelijk van iets anders of van zichzelf als van iets anders Er zijn geen uitzonde
ringen Maar op de tweede plaats de onderlinge relaties in dit alomvattende sy
steem zijn eenzijdig dwingend 'Noodzakelijk' betekent naar zijn strekking onbe
perkt geldend en naar zijn wezen in zich dwingend 
In paragraaf 36 5 verwoordt Buber hiertegenover het noodzakelijkhetdskarakter zo-
als dat inherent is aan de wisselwerking 
Allereerst blijkt binnen de verwerkelijking van de vrijheid (dit is binnen de wissel
werking) dat er een surplus is dat niet in mijn daad overgaat br openbaart zich ín 
de overgankehjkheid van JIJ naar ik een weerstand die zich niet prijsgeeft aan de 
verwerkelijking In het tastbaar worden van \\etji] doorheen de verwerkelijking doet 
zich het onaantastbare gevoelen In het ont dekken van het;i/ in de verwerkelijking 

167 / ie aantekening 162 
166 Zie de uitleg van paragraaf 4748 
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onttrekt zich terzelfdertijd dit ¡ij In deze paradoks, die inherent is aan de wissel
werking, wil niet gewezen zijn op een soort grens aan deze kant het gekende en 
aan de andere kant het (nog) niet gekende Het gaat om een ongekendheid die in 
herent is aan het gekende zelf en omgekeerd Inherent aan de wisselwerking is dat 
men аііеь weet van het JIJ - 'Wat weet men dus van het JIJ ' Slechts alles Want men 
weet van hem niets afzonderlijks meer' (13 34) maar dat dit alles wezenlijk het 
meén-zijn is van overgave en weerstand, tastbaarheid en onaantastbaarheid, kortom 
wezenlijk geheim is De vrijheid van de wisselwerking verwerkelijkt alles in zijn dub
belzinnigheid van te-doen en ondoenlijk Dit noemt Buber de 'lotsbeschikking' die 
inherent is aan de vrijheid (de wisselwerking) En het is met name het 'ondoenlijke' 
m het ¡η dat in deel 3 blijkt de 'genade' te zijn, omdat het ondoenlijke precies ook 
het 'metdoen' kan wekken na alle doen, het 'zwijgen' waarmee de weg naar het 
eeuwige JIJ begint Het noodzakelijkheidskarakter in de wisselwerking is dus niet 
zoiets als een alomvattend systeem, maar eerder de alomvattendheid van het ge 
laat, of zoals Buber het zelf uitdrukt een naakt voor het aangezicht treden 
ben tweede aspekt is dit de tastbaar onaantastbare presentie van het ¡η drukt het 
ik met neer, perkt het tk niet in, maar maakt het juist heel Want naarmate het/»; 
ín zijn verschijning zijn weerstand doet gevoelen, wordt ook in het ik het onuitput 
teltjke betrekkingsstreven dat het ik is levend juist ín zijn konkrete antwoorden op 
het verschijnende JIJ Het is de aktualisatie precies van dit al vermogen, dat paral
lel aan het zojuist genoemde aanvoelen van het onaantastbare - de eerste fase van 
het ik is op weg naar de betrekking met het eeuwige JIJ het metdoen is zijn heel 
wording (zie paragraaf 46) Hier zien we dus precies het tegenovergestelde als bij de 
oorzakelijkheid Terwijl de oorzakelijkheid het ene gevangen houdt binnen de een
zijdige beïnvloeding die uitgaat van het andere, gaat van de wisselwerking-waarin het 
ene (het μ;) zijn geheim toont een heel makende werking uit - waardoor ook het 
andere (het ik) zijn geheim toont 
Aldus zien we dat het noodzakelijkheidskarakter van de wisselwerking een alomvat 
tendheid impliceert zonder dat er sprake is van een greep op alles, en een werking 
uitoefent die heel het tk wekt 

Paragraaf 36 6 De rode draad die door de tot nu toe geanalyseerde alinea's loopt 
is deze de noodzakelijke oorzakelijkheid van de het wereld drukt de mens die zich
zelf met opsloot m die het wereld (begin 36 2) en de vrijheid van de wisselwerking 
waarborgde (begin 36 4) met neer In paragraaf 36 2 4 werd het oorzakehjkheids 
moment onderzocht zowel principieel (36 2 3) als feitelijk (36 4), terwijl in para
graaf 36 5 het noodzakelijkhcidsmoment ter sprake kwam 
Paragraaf 36 6 begint met uit dit alles de konklusie te trekken 'Nee, de mens die, 
de vonk dragend (het vuur dat in het ik was ontvlamd doordat het in vrije wissel 
werking antwoordde op het verschijnende JIJ - zie 36 4) in de ¿ei-wereld terugkeert, 
wordt door de oorzakelijke noodzakelijkheid niet neergedrukt' (36 6) 
Na deze konklusie tilt Buber het voorafgaande betoog naar het niveau van de ge 
meenschap In de voorgaande alinea's ging het over een individuele mens Individu
ele mensen die de vrijheid in de wisselwerking waarborgden, hebben op het vlak 
van de gemeenschap een bepaalde funktie Via hen kunnen andere mensen twee 
dingen ervaren Ten eerste geven zij de andere mensen 'het vertrouwen', d w ζ de 
zekerheid dat de mens niet perse aan de oorzakelijke noodzakelijkheid is prijsgege
ven Op het tweede plaats appelleren zij bij die andere mensen aan het verlangen 
dat in hen leeft het verlangen naar het/y en zij ervaren dat ook zijzelf door te ant
woorden op het;y de vrijheid kunnen waarborgen 
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Deze 'mannen van de geest' doen sterk denken aan de gestalte van de tsaddik in de 
chassidische gemeenschap De tsaddik is iemand door wie de wereld zich onophou
delijk vernieuwt en via hem stroomt de volheid van Gods aanwezigheid uit over de 
wereld. Hij is de 'grond' van de wereld 'De tsaddik heet grond, omdat hij voortdu
rend met zijn werken de uitstorting van de volheid over de wereld opwekt'. ' e 9 Het 
pnnciep van de tsaddik is 'Hij voltrekt de beslissende, vernieuwende beweging in 
de wereld De gedurige vernieuwing is het eigenlijke levensbeginsel van de tsad
dik'. ' 7 0 Deze gedurige vernieuwing stroomt uit naar het volk in drie kringen de ko
mende en gaande menigte die hulp zoekt, de gemeente die aan hem in de samenle
ving gebonden is, de kring van volgelingen , 7 1 Maar hoe verscheiden deze kringen 
ook zijn, 'ieder van de drie kringen heeft zijn eenheid m de kracht van de wtssel 

ι . 1 7 2 

werking 

Paragraaf 36.7 In de voorgaande alinea's (36.2-6) werd beschreven hoe de bet-we
reld terugwerkte op de mens en de gemeenschap voor wie de in de wisselwerking 
tussen tk en /y gewaarborgde vrijheid bewaard is gebleven de bet-wereld drukt zulk 
een mens en zulk een gemeenschap niet neer. Dit zijn, zo zegt Buber, 'tijden van 
gezond leven' (36 6). 
In de nu volgende alinea's (36 7-12) beschrijft Buber hoe een gemeenschap door de 
Aei-wereld wordt overweldigd, neergedrukt en doodgedrukt, wanneer deze bet-we
reld niet meer opgebroken en bevrucht wordt door de bevrijdende wisselwerking 
tussen tk en pj Als een mens en een gemeenschap zich neerleggen bij de noodzake
lijke oorzakelijkheid van de bet-wereld, dan dijt deze in zich gewone karaktertrek 
van de ^ei-wereld (die in de derde fase van de vervreemding als zodanig naar voren 
kwam) uit tot het noodlot dat geen enkele ruimte meer laat aan de vrijheid Dit 
noemt Buber 'de zieke tijden' (36.7) 

Paragraaf 36 8 In deze alinea beschrijft Buber de ziekte van alle tijden, in de vol
gende laat hij 'de ziekte van ons tijdperk' zien 
Alle grote kuituren vertonen de volgende ontwikkelingslijn in vier fasen 
De beginfase van iedere grote kuituur ligt in een oorspronkelijk antwoord van een 
mens of enkele mensen aan het/y dat zich aan hen toonde ' 7 Э 

De tweede fase is dat de volgende generaties eenzelfde houding aannemen, eenzelf
de antwoord geven Door dit volgehouden antwoord ontstaat langzaam een orde
ning, die nog helemaal door het antwoorden en dus door de geest wordt gedragen. 
Binnen deze grondige ordening artikuleert zich de gestalte van de kosmos - het to
taal van de werkelijkheid - en differentieren zich de verschillende levensgebieden -
het religieuze leven, het samenleven - Deze ordening blijft een levende ordening 
waar vrijheid en kreativiteit mogelijk blijven, zolang dat oorspronkelijke antwoord 
wordt hernomen. 

De derde fase is het moment waarop het centrum van de ordening niet meer dat 
oorspronkelijke antwoord is Op datzelfde moment verstart de ordening tot een on-

1 6 9 M Buber, Geist und Leib der Bewegung, ¡η Werke 111,815 
, 7 0 Ibid, 815 
1 7 1 Zie ibid , 822-827 
1 7 2 Ibid, 825 
1 7 3 G Marcel wijst hier op 'einige Verwandschaft mit der (Geschichtsphilosophie) Vicos' (G. 
Marcel, Ich und Du bei Martin Buber, in Martin Buber, hrsg Schilpp/l-riedman, Stuttgart, 
1963, 41). Ook Vico ziet iedere grote kuituur die hele volkeren omvat, steunen op een oor
spronkelijke ontmoeting, d w ζ op een geestelijk gebeuren. 
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veranderlijke orde, een starre ¿er-wereld, die de mens als een afsloten systeem gaat 
omgeven Slechts nog een individueel antwoord doorbreekt zo nu en dan dit systeem 
De laatste fase is dat deze Aeï-wereld voortaan het uitgangspunt van leven wordt en 
daardoor ongebreideld voortwoekert tot het neerdrukkende, dooddrukkende nood
lot De noodzaak van de lotsbeschikking is veranderd in de noodzaak van het nood 
lot (dit is de noodzakelijkheid van de oorzakelijkheid) 
We herkennen in deze vier fasen duidelijk de vier fasen van vervreemding die wij tot 
nu toe hebben ontmoet Ρ η scherp komt naar voren hoe het begin van de ontwikke
ling aan het einde precies in zijn tegendeel is verkeerd de 'ordening in de geest' is 
omgeslagen in een 'geestloze orde' 
Buber illustreert deze omslag met twee voorbeelden Het eerste voorbeeld is de om
slag die het karma (of juister het karman) gemaakt heeft in de Indische kuituur 
Karman is de 'overheersende faktor in bijna alle religieuze tradities in Azië, vanaf 
het oudste brahmanisme tot de moderne japanse religies Men zou zelfs kunnen 
zeggen dat de gemeenschappelijke trek in alle Aziatische religies de aanvaarding van 
de wet van het karman is' 174 In zijn oorspronkelijke vorm is karman de uitdruk 
king van een god-menselijke wisselwerking Dit blijkt zowel in de Rg Veda als in de 
Brahmana's 'Wat de Rg Veda voortdurend herhaalt is dat de menselijke volheid en 
het kosmisch geluk alleen kunnen worden bereikt door de gewijde handeling, het 
offer, dat is, met de goddelijke medewerking, de daad die de schepperdaad aanvult, 
dankzij welke de wereld tot bestaan komt en zich bevestigt' ' 7 5 De Brahmana's 
ontwikkelen deze idee en stellen 'dat het offer, de gewijde handeling, de laatste oor
zaak is en kracht van deze wereld' , 76 Samenvattend kan gesteld worden dat de 
oorspronkelijke inhoud van karman is 'karman als offerhandeling die het heil be
zorgt, het offer verstaan als de waarlijk god-menselijke handeling waardoor het men 
seltjke en het goddelijke samenwerken teneinde het heelal in stand te houden en het 
zijn einddoel te laten bereiken Dit aspekt, wat de oorspronkelijke idee is, ligt uitge
drukt in de Veda's en de Brahmana's' 177 

In de Upamsjaden gaat echter precies dat idee van samenwerking verloren en wordt 
het uitdrukkelijk een aan het menszijn inherente wetmatigheid waaraan de mens on
derworpen is De mens wordt gezien als 'een princiep van aktiviteiten die een veel 
grotere repercussie hebben dan men zich voorstelt, de handelingen van de mens 
evenals de elementen die hem konstitueren, /ijn geen pnvé-monopolie, ZIJ behoren 
tot de wereld in heel zijn uitgestrektheid en tot deze uitgebreide wereld keren zij 
terug' 17e Hier wordt karman 'het kosmische lot van de menselijke handelin 
gen',179 de onoverkomelijke struktuur van de mens, 'karman, als dat wat overblijft 
van de subtiele struktuur van de tijdelijke werkelijkheid wanneer eenmaal de ele 
menten van het eerste gegeven zijn verdwenen of zijn getransformeerd, als al wat de 
bestaande zijnden gemeen hebben en waaraan zij deel hebben' , e 0 Hier zien we dus 
de wisselwerkingsstruktuur omslaan in een het menselijk bestaan noodzakelijk bepa
lende struktuur 
ben soortgelijke omslag zien we in het tweede voorbeeld de omslag die dike maakt 

1 7 4 R Panikkar, La loi du Karma et Ia dimension historique de l'Homme, m Herméneutique 
et Eschatologie. Paris, 1971 209 

' " I b i d , 2 1 1 
1 7 6 Ibid , 211 212 
17 7 I b i d , 2 1 6 
1 7 8 I b i d , 2 1 2 213 
1 « l b i d . 2 1 3 
'во l b i d , 2 1 7 
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naar betmarmene in de Griekse kuituur De centrale idee die karman is in de Indi
sche kuituur, is dikè in de Helleense 'Fundament en middelpunt van het mense
lijk samenleven in het vroeg-hellemsme van de achtste tot begin vijfde eeuw en daar
na van de filosofische staatsleer van de vierde eeuw vormt de idee van het recht als 
een religieuze, politieke en ethische grootheid' 181 Als Buber spreekt over de oor
spronkelijke situatie, waarin de zin nog vooropstaat, omdat er een weg gewezen 
wordt die voert in de harmonie met het al, 'de al maat van de schikking', dan doelt 
hij waarschijnlijk op het oorspronkelijke nog levende aanwijzende of terechtwijzen
de gebaar dat in dike besloten ligt , 82 en dat daarom wellicht oorspronkelijk ver
beeld werd in de mytische gestalte van een levende godin 'Het is betekenisvol dat 
voor de Grieken niet het rationele, logische begrip van δίκη aan de oorsprong staat, 
maar de mytische gestalte van de godin met dezelfde naam' , e 3 Maar gaandeweg, 
mét de voortschrijdende rationalisering wordt dtke ι ρ ν een levende rechtsinstantie 
die mij de richting wijst en mij ook richt, een onontkoombare immanente wetma
tigheid in de wereld en de maatschappij Dtke wordt 'een van de mensen onafhan
kelijke wet die, ook al buigen en krommen ze haar, zich doorzet, want ze is 'godde
lijk' 1 β < Deze omslag van een zin-gevend wijzen van mijn levensweg waarbinnen de 
noodzakelijkheid is opgenomen, naar een met noodzakelijkheid zich doorzettende 
wetmatigheid die inherent is aan het bestaan als zodanig, ook al is het zinloos - en 
deze zinloze wetmatigheid die de mens kan treffen, heet noodlot of heimarmene 
(moira) - deze omslag bedoelt Buber in zijn tweede voorbeeld 

Als aldus de oorspronkelijke kuituur in zijn tegendeel is omgeslagen, groeit er onder 
de mensen die door de voortwoekerende te-wereld steeds meer worden wegge
drukt, een behoefte aan verlossing, die tenslotte bevredigd wordt door iemand die 
opnieuw een zijn hele leven bepalende relatie heeft met het/«/ 
Bij het eerste voorbeeld denkt Buber aan Boeddha die de weg gewezen heeft uit de 
kringloop van worden en vergaan, de kringloop van het lijden De oorzaak van deze 
kringloop ziet hij in de gekonditioneerdheid van ons bestaan zelf, in de dorst naar 
het bestaan, in het karman De uitweg is 'De volkomen, totale opheffing van juist 
deze dorst (nl de dorst naar het geslachtelijke, naar het bestaan, naar het zich wel
bevinden), haar afstoten, uitdrijven, afkappen, verdelgen' , 8 5 Een uitvoerige be
schrijving van Boeddha's verlossingsleer geven we in de uitleg van paragraaf 50 IS
IS 
Bij het tweede voorbeeld denkt Buber aan de prediking van de Christus door Paulus 
in de toenmalige Helleense kuituur, een prediking die Buber samenvat met een ver
wijzing naar de Romeinenbrief en met name naar die passage waar Paulus spreekt 
over 'het lijden van deze ti]d dat met opweegt tegen de heerlijkheid die ons te 
wachten staat ' 1 8 6 en over 'het zinloze bestaan waaraan de schepping onderworpen 
i s 4 8 7 - een passage dus waarin de onderworpenheid aan een noodlottig bestaan 
wordt verwoord In deze situatie verkondigt Paulus 'de vrijheid van de heerlijkheid 
van de kinderen van God' 

" " Η Kleinknecht, Die Rechtsidee im klassischen Griechentum und Hellenismus, in Theol 
Wort ζ N T , II, 180-181 

'82 Zie G Schrenk.blKri in Theol Wort ζ Ν Τ , II, 182-183 
183 н Kleinknecht, a с , 181 
184 ibidem 
1 8 5 Zie aantekening 330 bij de uitleg van paragraaf 50 21 
1β6 Rom 8 18 
1 8 7 Rom 8 20 
18β Rom 8 21 
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Er doen zich nu vanuit dit nieuwe begin twee mogelijkheden voor De eerste moge
lijkheid is deze dat uit het nieuwe begin versterkt door de gelijkgerichte krachten 
van de volgende geslachten een nieuwe kuituur ontstaat Dit is het geval bij de 
twee bovengenoemde voorbeelden De Brahmaansc kuituur wordt door de 
boeddhistische kuituur afgelost en de christelijke kuituur volgt de Helleense kuituur 
op 
De tweede mogelijkheid is deze dat het nieuwe begin een vernieuwing betekent van 
de oude kuituur waaruit het voortkwam Buber denkt hier aan de vernieuwing van 
de joodse kuituur in het chassidisme [n het chassidisme werd de gcioofsmatene niet 
gewijzigd, maar in een nieuw licht geplaatst waardoor een nieuwe bezieling, een 
nieuwe zin werd gewekt Dit 'vernieuwt haar in haar vitaliteit zonder haar in haar 
materie te veranderen Hier voltrekt zich geen scheiding, ofschoon ook hier de strijd 
tussen ouderen en jongeren ontbranden moet en de heftigste vormen aan kan ne
men de nieuwe gemeenschap blijft binnen de gemeenschap waaruit 7ij stamt en 
probeert haar van binnen uit te doordringen Tot zulk een soort bewegingen be
hoort de chassidische beweging die rond het midden van de achttiende eeuw, uit
gaande van Podolie en Wolhyme, rond de eeuwwisseling het jodendom van het hele 
Poolse rijk als ook van noordoost Hongarije en van Moldavie in wezenlijke delen 
had aangegrepen' 1 β 9 

Paragraaf 36 9 Na 'de ziekte' beschreven te hebben die eigen is aan alle kuituren 
als zodanig, wijst Buber op het bijzondere in 'de ziekte van ons tijdperk' Het bij
zondere, zo zullen we zien, ligt hierin dat onze kuituur haar eigen vervreemdingsfase 
niet enkel ondergaat en deze tracht te relativeren, maar integendeel haar ondergaan 
verabsoluteert De omslag van vrijmakende lotsbeschikking naar neerdrukkend 
noodlot die alle kuituren weliswaar overvalt maar door deze kuituren met wordt 
verheerlijkt, wordt in onze kuituur tot een algemene wet verheven waarin men moet 
geloven Daarom kan Buber zeggen dat 'onze ziekte' op die van geen enkele andere 
kuituur lijkt (omdat immers die andere kuituren hun 'ziekte' die op zich reeds een 
noodzakelijke oorzakelijkheid betekent - niet nog eens opnieuw e/i zodanig tot een 
noodzakelijkheid verklaarden), maar andemjds behoort tot de ziekte van alle te
zamen (omdat haar ziekte nl precies bestaat in de verabsolutering van het ziekte-
moment in alle andere kuituren) Buber keert zich hierbij vooral tegen Spengler, 
volgens wie, zoals wc zagen,190 de onderscheiden kuituren een voor een de onver
mijdelijke kringloop van lente, zomer, herfst en winter te doorlopen hebben Deze 
'organische noodzakelijkheid van het noodlot' 1 9 ' wordt nu verabsoluteerd voor 
iedere kuituur én tegelijk gekoppeld aan de ontkenning dat deze kuituren samen 
een coherente geschiedenis zouden kunnen opbouwen Volgens Buber echter loopt 
er door alle kuituren samen een weg die vanuit geen enkele bijzondere kuituur kan 
worden benoemd Buber doelt hier op de geschiedenis voorzover deze een onder
weg zijn is naar de ontmoeting met het eeuwige ;y Het onderweg zijn zelf is in zijn 
ogen van de andere kant gezien, nl van het eeuwige JIJ uit gezien, een nadering De 
ontmoeting tussen deze onderweg zijnde mensen en de naderende God noemt Bu
ber de verlossing, de eindfase van de geschiedenis Dit wordt uitgewerkt in paragraaf 
61 23 
Deze beschouwing van de geschiedenis - die diametraal staat tegenover de zinloos 

189 M Buber, Geist und Leib der Bewegung, in Werke 111,804 
190 ¿ie de uitleg van paragraaf 31 
,91 O Spengler, Der Untergang des Abendlandes, о с , I, 9 
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eeuwige herhaling van Spengler - moet op haar beurt duidelijk worden onderschei
den van een geschiedbeschouwmg die ook de geschiedenis als één beweging ziet nl 
het vooruitgangs en ontwikkelmgsdenken zoals dat vooral door Herbert Spencer 
werd ontwikkeld 'De vooruitgang van het eenvoudige naar het komplekse, via een 
proces van opeenvolgende differentiaties, ziet men zowel in de vroegste veranderin
gen in het heelal zover we kunnen nagaan als in de vroegste veranderingen die we 
induktief kunnen bewerken, men ziet het in de geologische en klimatologische ont
wikkeling van de aarde, men ziet het in de ontplooiing van ieder afzonderlijk orga
nisme op de aarde en in de vermenigvuldiging van soorten van organismen, men ziet 
het in de evolutie van de mensheid, hetzij aanschouwd in de beschaafde enkeling 
hetzij in de verzameling rassen, men ziet het in de ontwikkeling van de maatschap
pij zowel wat betreft zijn politieke, zijn religieuze als zijn ekonomische organisatie, 
en men ziet het in de ontwikkeling van al die eindeloos konkrete en abstrakte Pro
dukten van menselijke aktiviteit' 192 Tegen deze ontwikkelingsfilosofic volgens wel
ke de menselijke samenleving zich volgens patronen die volkomen parallel lopen aan 
biologische patronen 193 voortbeweegt naar een steeds ingewikkelder struktuur zet 
Buber zich af Volgens hem is deze beschouwingswijze fundamenteel eenzijdig, om
dat ze geen rekening houdt met de Naderende De enige die rekening houdt met de 
Naderende is de mens die zich omkeert, want zoals Bubcr aan het einde van 'Ich 
und Du' zegt 'Het gebeuren echter (nl de geschiedenis als een onderweg zijn van de 
mens en als een nadering van God) dat van de kant van de wereld omkeer heet, heet 
van de kant van God verlossing' (61 23) Deze weg van de mens en zijn geschiedenis 
verloopt volgens Buber spiraalsgewijs d w z iedere kuituur maakt een opgang en een 
neergang door en deze op en neergangen nemen toe in hoogte en diepte Terwijl al
le kuituren eenzelfde cirkelgang lijken te maken vormen ZIJ in feite samen een spi
raal, die onderweg is naar de Naderende Buber vraagt zich af of de mensheid deze 
spiraalbeweging tot de laatste en diepste duisternis zal moeten ondergaan Als ant
woord citeert hij een versregel van Hölderlin 'Waar echter gevaar is, groeit het red
dende ook', de openingsstrofe van het gedicht 'Patmos' (1803) Met beeldende 
kracht roept Hölderlin in deze strofe 'de vereenzaming van het individu in een tijd 
zonder goden'194 op De/e vereenzaming, deze verstrooiing van het levende en de 
ondergang wordt door Hölderlin in 'Patmos' geduid als de 'worp van de zaaier', als 
'goddelijk werk' 'De verstrooiing van al het levende in de schijnbaar godenloze tijd 
waarin zelfs de 'Hoogste' zijn gezicht van de wereld afwendt, blijkt uiteindelijk 
'worp van de zaaier' te zijn, 'goddelijk werk' lijkt ook op 'het onze' - het moet zich 
ontvouwen volgens de wet van de tijd Hölderlin ziet de goddelijkheid die zich m de 
'verstrooiing' van de geschiedenis manifesteert, niet slechts in de onmiddellijk te
genwoordige 'schoonheid' van de 'gestalte' die noodzakelijk moet ondergaan, maar 
veel eerder nog doorheen de bemiddelende reflektie van haar noodzakelijke onder
gang' 195 Het is nu precies vanwege deze theologische duiding - de samenhang tussen 
Gods aanwezigheid en de noodzakelijke ondergang van al het levende en met name 

, 9 2 H Spencer, hssays Scientific, Political, and Speculative, New York, 1859, Vol 1,35 
193 Het is m η in zijn 'Principles of Sociology' (H Spencer, The Principles of Sociology, New 
York, 1925 1929) dat Spencer wijst op de parallellie tussen biologische organismen en mense
lijke samenlevingen en spreekt over de maatschappij als over een soort organisme Vergelijk ook 
'There can be no complete acceptance of Sociology as a science, so long as the belief in a social 
order not conforming to natural law, survives' (H Spencer, The Study of Sociology, Michigan, 
1961, 360) 

1 9 4 Hölderlin, Samtliche Werke, Stuttgart, 1951, 112, 789 
1 9 6 I Ryan, Friedrich Hölderlin, Stuttgart, 1962, 70 
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van de kui tuur - dat Buber citeert uit 'Pa tmos ' van Hölderlin, waarvan de temat iek 

reeds geheel ligt samengevat in de eerste versregels 

'Nabij is 
en moeilijk te begrijpen de God 

Waar echter gevaar is, groeit 

het reddende o o k ' ' 9 6 

Paragraaf 36 10 Het denken van Spencer en, zoals wc zullen zien, van Darwin - bei

den door Buber biologistisch genoemd - en het denken van Spengler en, zoals we 

zullen zien, van Marx - beiden door Buber histonosofisch genoemd ' 9 7 - hebben de 

verabsolutering van de noodzakelijke oorzakelijkheid (= de eindeloos zich uitbrei

dende ¿ei-wereld) bevorderd, zij hebben het geloof m het noodlot verbreid De mo

raal van dit geloof is men mag niet geloven in een uitweg Een bepaald inzicht in de 

struktuur van de geschiedenis wordt verabsoluteerd Het is met de noodlotszijde van 

bv het Karman of van de dike, maar de noodlots / i jde als zodanig die hier tot nood

lot word t Dit determinist ische denken neemt allerlei vormen aan Buber noemt er 

vier 

De eerste vorm verabsoluteert 'de wet van het leven' Buber doelt hier op het boek 

van Darwin 'On the Origin of Species '1 9 8 en de aldaar door hem - ook reeds vóór 

hem door Spencer - geformuleerde levenswet dat in de zg 'Struggle for life', die 

overal in de na tuur waar te nemen is, de onaangepaste vormen worden uitgescha

keld en via een 'natural selection'1 9 9 de beter aangepaste wezens - ' the survival of 

the f i t test '2 0 0 - overleven 

De tweede vorm is een verabsolutering van 'de wet van de ziel' Hierbij denkt Bu

ber aan de moderne eksperimentcle psychologie en met name aan de theorie van 

Pavlov en het behavionsme, volgens welke het voornaamste verklaringspnnciep van 

het menselijk gedrag gelegen is m de zg gekondi t ioneerde reflex een prikkel die 

aanvankelijk onvoldoende is om een reflex op te roepen word t daar toe geschikt na

dat deze ongeschikte prikkel één keer of meerdere malen word t toegediend ъатпеп 

met een prikkel die wel geschikt is een reflex o p te roepen De reflex o p de oor

spronkelijk geschikte prikkel is de ongekondi t ioneerde reflex De reflex o p de oor

spronkelijk ongeschikte en later wel geschikte prikkel is de gekondi t ioneerde reflex 

De laatste samen m e t de eerste verklaren heel het gedrag van de mens ^ ' Vandaar 

Bubcrs paradoksale ui tdrukking ' ingeboren gewoontedr i f ten ' 

De derde vorm verabsoluteert 'de wet van de samenleving' Hiermee bedoelt Buber 

het dialektisch materialisme van Marx, naar wiens inzicht de maatschappij zich vol

gens i m m a n e n t e noodzakeli jkheid ontwikkel t naar het 'Reich der breiheit ' dat op

bloeit o p het 'Reich der Notwendigkeit als Seiner Basis ' , 2 0 2 de situatie ook waarin 

1 9 6 Y Hölderlin, Samtliche Werke, Stuttgart, 1951, III, 165 
197 Terecht zegt D Wiegand 'Unter dem 'historischen Denken dieser ¿eit', der Geschichtsphi-
losophie par excellence, ist zweifellos das hegelianisch marxistische geschichtlich gesellschaftli
che Denken im weitesten Sinne zu verstehen' (D Wiegand, Religiöser Sozialismus bei Martin 
Buber, in Zeitschrift fur Religions und Geistcsgeschichte, 18 (1966) 149) 
198 De volledige titel geeft reeds de strekking van zijn betoog aan С Darwin, On the Origin of 
Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of bavoured Races in the Struggle 
for Life, London, 1859 
1Θ9 Uitgewerkt in het derde hoofdstuk van zijn boek 
200 Overigens was de 'Struggle for Life' reeds een bekende leuze In zijn 'Essay on the Prin
ciples of Population' (1798) beschrijft Ih Malthus de strijd om het leven binnen de maatschap-

P'J 
201 Zie I Pavlov, Lectures on Conditioned Reflexes, New York, 1928 
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de produktieverhoudingen hun onmiddellijke uitdrukking vinden in de maatschap
pelijke verhoudingen ledere fase in de ontwikkeling van de produktieverhoudingen 
wordt beheerst door een bepaalde klasse De laatste klasse - die eigenlijk geen klasse 
meer is, maar de mensheid zelf in zijn onvervreemde gestalte - is die van het prole
tariaat 
De laatste vorm tenslotte noemt Buber 'de wet van de kuituur' Hierbij denkt Buber 
aan de theorie van Spengler, volgens welke 'Kultur' en 'Zivilisation' - dit is het wor
den en vergaan van de historische bouwsels van de kuituur - elkaar met noodzake
lijkheid opvolgen 'ledere kuituur heeft zijn eigen civilisatie Voor de eerste maal 
worden hier de beide woorden als uitdrukkingen voor een streng en noodzake
lijk organisch na elkaar begrepen De civilisatie is het onontkoombare lot van een 
kuituur Civilisaties volgen op het worden als het gewordene, op het leven als 
de dood, op de ontwikkeling als de starheid Zij zijn een einde, onherroepelijk, 
maar ze zijn met de mnerlijkste noodzakelijkheid steeds weer bereikt' г о э 

Al deze vormen van denken pretenderen een totaal-verklaring te geven voor het zijn 
van de mens Maar de meeste mensen, zo zegt Buber, geloven in een mengsel van de
ze vormen Zij leven in een sfeer van determinisme Dit mengsel is echter mogelijk, 
omdat al deze beschouwingswijzen in de grond overeenkomen ze geloven dat de 
mens totaal onderworpen is aan een volstrekt determinisme Het absolute zit hierin 
dat iedere poging tot een uitweg als een dwaasheid wordt gezien hen mogelijke uit
weg - een verlossing - mag met aanschouwelijk worden gemaakt Dit in tegenstel
ling tot de twee bovengenoemde voorbeelden van de Indische en Griekse kuituur 
De mystenenkultus maakte een verlossing van de neerdrukkende heimarmene aan
schouwelijk, zoals het met inzicht voltrokken offer van de brahmanen dat deed 
t a v het karman Het typische van het moderne noodlot is zijn verabsolutering, 
zijn geloof zijn 'bezetenheid van de afloop' De mens is absoluut onderworpen aan 
de deterministische struktuur van wat er met hem gebeurt De enige keuze die hij 
heeft is ofwel zich volstrekt neerleggen bij deze slavernij ofwel zich er als een 
Sisyfus tegen verzetten Ρ η hoeveel verzachtingen ook in het systeem worden aan
gebracht - b ν de idee van uiteindelijkheid of de idee van geleidelijke ontwikkeling 
of termen als 'lotsbeschikking'2 0 4 de laatste horizont waarbinnen zij verschijnen, 
is een onwrikbaar determinisme 

Met de¿e beschrijving van 'de ziekte van ons tijdperk' is in feite een nieuwe fase 
in het vervreemdingsproces aangegeven De ziekte van alle tijden is de fetteltjke om 
slag van de in vrijheid ontmoete lotsbeschikking naar het zinloos ondergane nood
lot De ziekte van ons tijdperk is dat deze feitelijkheid als zodanig wordt verabsolu
teerd in een deterministisch denken Ln was op de feitelijke noodlotsontwikkeling 
de vrijheid binnen de wisselwerking het antwoord, voor een antwoord op een als 
zodanig verabsoluteerde noodlotsidee zijn we aangewezen op de 'allerreeelste open
baring' van de vrijheid de omkeer De omkeer is het wezen van de vrijheid daar 

202 К Marx, Das Kapital, Berlin, 1956, 111, 873 e ν 
2 0 3 О Spengler, Der Untergang des Abendlandes, о с , I, 44 
20* Buber denkt hier aan О Spengler die spreekt over de 'unabänderlichen Notwendigkeit 
eines Schicksal' en daarmee de term vrijheid aldus verbindt 'Gebrauchen wir das bedenkliche 
Wort hreiheit, so steht es uns nicht mehr frei, dieses oder jenes zu verwirklichen, sondern das 
Notwendige oder Nichts' (Ibid , I, 56) Het is deze kombinatie van Schicksal met Notwendig 
ken die Buber een vals gebruik noemt van Schicksal Zie ook het hele hoofdstuk 'Schicksalsidee 
und Kausalitatspnnzip (Ibid , I, 167 226) waarin Schicksal en Kausalität wel tegenover elkaar 
staan, zoals bij Buber, maar waarbij Schicksal toch gekombineerd blijft met de idee van nood 
I Ott ige noodzakelijkheid 
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waar hij zich vanuit een volstrekt onherleidbare, eigen spontaneiteit toe-keert naar 
het ondetermmeerbarc JIJ en zich af keert van het gedetermineerdzijn door welk 
systeem dan ook De omkeer keert 7ich tegen het systeem als zodantg Buber drukt 
dit uit in het beeld van het schaakspel Het determinisme is het schaakspel als zoda
nig met zijn spelregels en zijn onvermijdelijke afloop Daarbinnen kun je kiezen of 
wel uitscheiden ofwel de regels gehoorzamen De omkeer gooit de stukken omver, 
d w z verzet zich tegen het systeem als zodantg Het kompromis ligt op een funda
menteel ander vlak dan de omkeer 

Paragraaf 36 11 In één zin vat Buber 'de ziekte van ons tijdperk' samen het nood 
lottig worden van het geloof in het noodlot In deze fase van de vervreemding wordt 
niet enkel de vrjjhetd onderdrukt, maar erger nog het wezen van de vrijheid, 'haar 
allerreeelste openbaring', de omkeer 

Paragraaf 36 12 Nadat Buber in paragraaf 36 9 10 'de ziekte van ons tijdperk' 
heeft beschreven en in paragraaf 36 11 heeft samengevat met 'het noodlottige ge
loof in het noodlot', gaat Buber in de slotalinea dit geloof evalueren /inspelend op 
het Johanneische 'hij is een moordenaar vanaf den beginne'205 noemt Buber het ge
loof in het noodlot duivels, een 'dwaalgeloof vanaf den beginne' - hiermee het fun 
damentele niveau aangevend waarop dit dwalen zich afspeelt Dit oordeel gaat Bu
ber nu konkretiseren door op dit niveau de aktieradius én het perspektief van dit 
noodlotsgeloof te beschrijven 
Het noodlotsgeloof beperkt zich tot drie punten 
liet beschouwt slechts het gewordene, d w z het viseert slechts dát facet van het 
worden dat door de ontmoeting is heengegaan en het verabsoluteert hiervan de 
struktuur 
Ten tweede het voert de losmaking van de het wereld van de mens verder door en 
sanctioneert haar autonome wetmatigheid, verabsoluteert haar noodzakelijke oor
zakelijkheid 
Ten derde slechts een bepaald facet van de geschiedenis wordt doordacht, ni al 
leen de eenzijdige uitbreiding van de het wereld - met welk einddoel dan ook - , ter 
wijl de andere kant van de geschiedenis het naderen van de Naderende - wordt af
gesneden 206 

Deze drie punten drukt Buber vervolgens uit m termen van gemis Het noodlots 
geloof mist het zicht op een worden - een tegen-wordig-heid - dat verschijnt binnen 
de onvoorwaardelijke tegenkomst, binnen de verbondenheid van ik en ¡η 
Ten tweede het mist het inzicht in de struktuur van de geest het wederzijds zich 
transformerende raakvlak tussen ik en ¡η waarvan de dynamiek de wisselwerking is 
en waarbinnen de vrijheid is gewaarborgd 
Tenslotte het mist het verstaan van de zich m alle tegenwoordigheid vertegenwoor
digende Tegenwoordigheid naar wie de beweging van de geschiedenis uitziet de 
ontmoeting van onze omkeer en 7ijn nadering, de verlossing 
Na aldus de beperkte reikwijdte van het noodlotsgeloof zowel positief als negatief 

2 0 5 Joh 8 44 Vergelijk ook 1 Joh 3 8 waar van de duivel gezegd wordt dat hij 'zondigt vanaf 
den beginne' 

2 0 6 In drie punten verwoordt Buber nauwkeurig zijn protest tegen ieder noodlotsdenken, dat 
hij in de geschiedsopvatting van Paulus en Hegel ziet weerspiegeld Zie voor een goede uiteen
zetting over Bubers geschicdsfilosofie als protest tegen de apokalyptiek en Hegel J Taubes, 
Martin Buber und die Geschichtsphilosophie, in Martin Buber, hrsg Schilpp/hnedman, Stutt
gart, 196Î, 398-413 
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te hebben bepaald, beschrijft Buber tenslotte het perspektief ervan 
Van de ene kant is het noodlotsgeloof van zichzelf mt er toe aangelegd zijn eigen 
beschouwingswijze ten einde toe vol te houden, omdat deze noodlotsvisie een ver
klaring geeft voor de struktuur van de voortwoekerende ¿ег-wereld In werkelijk
heid betekent het echter dat aan de voortwoekenng van de bet wereld een onbe
perkte geldigheid wordt gegeven 
Van de andere kant blijft de weg naar de;i; wereld altijd toegankelijk vanuit het we
zen van de vrijheid de omkeer die de mens vrijmaakt van het geloof in het noodlot 
Vrij worden op dit fundamentele niveau van de vrijheid - adekwaat aan het ver
vreemdingsniveau - betekent vrij worden van het geloof in de onvrijheid, dit is van 
het geloof in het noodlot oftewel het determinisme 

Paragraaf 37 1 Nadat Buber in de vorige paragraaf heeft beschreven hoe de bet-wc-
reld in zijn noodzakelijke oorzakelijkheid terug werkt op de vrije mens (36 2-6) en 
op kuituren die hun vrijheid verloren hebben (36 7-12), vraagt Buber zich af hoe de 
mens de bet wereld, die van het tk en al het andere is afgesplitst en op zichzelf is ge
steld en van zichzelf is vervreemd, in zijn macht kan krijgen 
Volgens Buber komt het er op aan de aldus afgesplitste en op zich gestelde het-we-
reld naar ζηη wezen te doorzten d w ζ te doorzien dat de bet-wereld de afsplitsing 
en vervreemding is van de /i/ wereld Meer gedetailleerd houdt dit doorzten twee 
dingen in 
Ten eerste voor zover de Aet-wereld een afzondering betekent d w z voor zover zij 
het kontakt met het ik, met het omgevende en met de onuitsprekelijke achtergrond 
waaruit het oprijst heeft verloren, moet de vrije mens deze bet-wereld doorzien als af
gesneden van haar oorsprong, afgesneden van haar verbondenheid met het ik, met 
al het andere en daarin met de grond die haar draagt 
Ten tweede voor zover de Аег-wereld een vervreemding betekent, d w z voor zover 
ze gereduceerd is tot slechts een zelf-verhoudmg (noodzakelijke oorzakelijkheid) en 
daarmee ont-werkelijkt is van de transformatieve wisselwerking met het ik, van de 
participatie m al het werkelijke en van de zich in alle werkelijkheid verwerkelijkende 
oergrond, moet de vrije mens deze ¿et-wereld doorzien als verschraling van haar 
oorspronkelijke volheid 
Voor dit doorzien, waardoor de mens greep krijgt op de bedreiging van een wereld 
die zich volgens eigen wetmatigheid voortbeweegt, heeft Buber twee vergelijkingen 
In de eerste vergelijking is de ¿et-wereld een boze geest die een mens een nachtmer
rie bezorgt, de /y-wcreld is degene die zich als boze geest vermomt Het doorzien is 
het roepen van de werkelijke naam 
In de tweede vergelijking is de ¿et-wereld de moedergodin die de mens in haar over
heersende greep houdt, de/i/-wereld is de moederlijke bezorgdheid Het doorzien is 
het moederlijke ontdekken in de moedergodin 

Paragraaf 37 2 Het betoog wordt onderbroken door een vraag Buber sprak in de 
vorige alinea ongenuanceerd over 'men', 'de mens' en 'iemand' en de vraag is nu 
geldt dit vennogen tot doorzien ook voor de met-vrije mens, voor de mens wiens 
houding een tot het uiterste doorgevoerde het houding is' Anders geformuleerd 
hoe kan de JIJ houding ('de macht opbrengen de ware naam te roepen', het 'op
staan van de betrekkingskracht', 'het zich verzamelen van het wezen', 'de vrijheid 
gewaarworden') geboren worden in een doorgevoerde ¿et-houding ('een ontwerke-
lijkt ik', 'spook', een in zijn desintegratie verhardend ik = 'vastgestampt puin', 'een 
in de cirkel van zichzelf rondtollend ik')'* 
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Paragraaf 37 3 Om een antwoord te vinden op de gestelde vraag, geeft Buber eerst 
een nadere omschrijving van de het houding die adekwaat is aan het vervreemdings 
niveau van de het-wereld Het vervreemdingsniveau waarop de ¿ei-wereld zich in dit 
stadium bevindt kunnen we kort als volgt omschrijven de Aef-wereld heeft haar 
noodzakelijke oorzakelijkheid getoond en de ziekte van ons tijdperk is, zoals we 
zagen, dat deze noodzakelijke oorzakelijkheid op zijn beurt als noodzakelijk wordt 
gesteld, het verabsoluteerde noodlot Welnu, de bet-houding die aan deze f¿se van 
de vervreemding adekwaat is, noemt Buber de willekeur Zoals de vrijheid de 
;!;-houding is t a ν de /i/-wereld op het niveau van de lotsbeschikking, zo horen wil 
lekeur en noodlot bij elkaar Maar de aard van de verhouding is m beide gevallen 
totaal verschillend De verhouding tussen vrijheid en lotsbeschikking moet, zoals we 
boven zagen, omschreven worden als een wisselwerking waarbinnen het tk en het/i/ 
aan elkaar tot hun /in komen Daarentegen is de verhouding tussen willekeur en 
noodlot gekarakteriseerd door een ontwijkend naast elkaar huizen zonder dat er we
derzijds een zin wordt geboren Dit zinloos naast elkaar huizen duurt tot plotseling 
het ik en de ¿ei-wereld weer oog in oog met elkaar staan, op elkaar stoten en weder
zijds de vervreemding wordt erkend 
Tussen dit zinloos naast elkaar huizen en het moment dat beide op elkaar stoten ligt 
echter een wezenlijk moment, nl de bezinning Daarop is heel het verdere betoog 
van Buber in deze paragraaf gericht Ondertussen merkt hij echter aan het einde van 
deze alinea al op wat uitvoerig in de laatste paragraaf van deel 2 wordt uitgewerkt 
dat het moderne geestesleven precies dit opnieuw oog in oog staan van de mens en 
de werkelijkheid en ook de weg daarheen - de bezinning - blokkeert 2 0 7 

Paragraaf 37 4-5 Voordat Buber zijn eigenlijke antwoord op de bovengestelde 
vraag - hoe kan de zover doorgevoerde ¿ег-houdmg (= willekeur) komen tot het 
doorzien van de vervreemding' - formuleert, beschrijft hij eerst uitvoerig de ken
merken van de willekeurige mens in kontrast met de vrije mens Puntsgewijs kun 
ncn we dit kontrast aldus in schema brengen 
1 De vrije mens weet zich op absolu 1 De willekeurige mens weet zich op 
te wijze gebonden aan het ¡η dat zich geen enkele wijze verplicht t o ν het 
tegenover hem presenteert 7ijn wil andere, maar beschikt daarover vanuit 
len is volledig gericht vanuit de te- een eigen wettigheid 
genkomst door de ander 
2 De vrijheid van de vrije mens is ge- 2 De relatie die de willekeurige mens 
waarborgd in de wisselwerking (de tot de wereld heeft, moet worden ge-
dynamische tegenmmgheid) tussen karaktenseerd als 'gebruiken' 'Ge-
ik en ¡ij Aan deze wisselwerking, het bruiken' betekent voor Buber de vol-
ontmoetingsgebcuren, geeft de vrije tooiing van de 'ervaring' in de erva-
mens zich volledig over, d ι 'hij ge ring identificeert het ik zich met de 
looft in de werkelijkheid, in de reële tijdens het ontmoetingsgebeuren op-
verbondenheid van de reële tweeheid gedane gewaarwordingen en onder
in en JIJ' werpt daaraan de werkelijkheid; het 

gebruiken probeert uit deze situatie 
zoveel mogelijk nut voor eigen leven te 
slaan 

3 De vrije mens wordt gekenmerkt 3 De willekeurige mens wordt geken-
door een heteronomie die op geen en- merkt door een autonomie die in feite 

207 Xiepag 391-395 
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kele wijze slavernij is de zin of be
stemming van het /»; wordt genomen 
als princiep van handelen, maar pre
cies tn dit afhankelijkheidsbesef is het 
tk zich bewust van zijn onmisbaar en 
onverwisselbaar eigen antwoord De 
zin (bestemming, bedoeling) heeft hij 
op geen enkele wijze in handen en 
toch weet hij dat zij ook geheel van 
zijn willen en kunnen afhangt 
4 De vrije mens offert zijn 'kleine wil' 
- dit is het streven zoals dat gekondi 
tioneerd is vanuit wat het tk in zijn 
verleden heeft ervaren en nagestreefd -
op aan de 'grote wil' - dit is de bereid
heid heel zijn wezen opnieuw te laten 
omvormen aan het verschijnende/i/ en 
met dit hele wezen te antwoorden de 
voortdurende overgang maken van be-
stemdzijn naar een nieuwe bestem
ming 
5 De vrije mens is in het vrije verwer
kelijkingsproces noch slechts aktief 
noch slechts passief Hij is tegenmnig 
d w z hij luistert naar hetgeen tegen
over hem uit zichzelf zich ontplooit en 
volgt de weg die het uit zichzelf gaat 
met het doel daarop zo te reageren dat 
zijn werken inderdaad dit uit zichzelf 
wordende zo verwerkelijkt als dit ver
schijnende dit wil Konkreet betekent 
dit hij luistert-én-antwoordt met de 
inzet van heel zijn bestaan BIJ de vrije 
mens is er geen middel-doel-verhou-
ding t a v het verschijnende ¡η Het 
gaat om het steeds vernieuwde naakte 
kontakt waarin geluisterd wordt en 
geantwoord Alleen het onmiddellijke 
raakvlak tussen beide is het middel 
een onmiddellijke bemiddeling 

6 Overzien we het geheel dan kan men 
stellen doordat de vrije mens zich op 
absolute wijze bindt aan het tegeno
ver hem verschijnende;y, komt hij met 
dit verschijnende jtj in onmiddellijk 
kontakt hij komt tegen 

Het is nu met name de onder punt zes -

slavernij is Hij wordt bepaald door 
zijn eigen beperkte 'ervaring' (verle
den tijd) en door het beperkte nut dat 
het gebruik er uit kan putten Zijn 
willekeur is een valse soevereiniteit 

4 De willekeurige mens mist de be
reidheid zichzelf geheel op het spel te 
zetten in de relatie met het verschij
nende JIJ, hij kan met al zijn mogelijk
heden inzetten (het offer) ten bate 
van de verwerkelijking van dit tegen
over mij verschijnende Zijn gedrag is 
voortdurend ontwijkend 

5 Het doel van de willekeur is het ten 
eigen bate benutten van hetgeen door 
de 'ervaring' bruikbaar is geworden 
Dit doel wordt niet verwerkelijkt door 
luisteren-en-antwoorden maar door 
middelen toe te passen Om alles ten 
eigen nutte te laten gebeuren is het no
dig steeds nieuwe middelen te verzin
nen om de reeds door de ervaring lam
gelegde wereld nu ook daadwerkelijk 
uit te buiten Doordat de willekeurige 
mens aldus tegenover zijn eigen doel 
staat, begrijpt hij op dezelfde wijze 
ook de verhouding van de vrije mens 
tegenover zijn doel als een middel-
doel verhouding 

6 Overzien we het geheel dan kan men 
stellen doordat de willekeurige mens 
zijn bestaan niet op het spel zet mist 
hij ieder naakt en onbemiddeld kon
takt met de werkelijkheid Alles is 
slechts bruikbaar en dat wil zeggen 
ofwel middel ofwel doel Zijn beheer
sing van de werkelijkheid is in waar
heid een ivoren toren 

samenvatting - gesignaleerde paradoksale 
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situatie van de willekeurige mens die Buber als een mogelijk begin van de omkeer 
- en dus van het doornen van de í>eí-wereld als een vervreemde ;i/-wereld aanwijst 
Deze onbevredigende situatie van een heersershoudtng die in zichzelf nchtingloos is 
omdat ze autonoom is, en die in het andere geen houvast vindt, omdat zij dit reeds 
naar zichzelf toe heeft gehaald in de 'ervaring', komt in de willekeurige mens tot be
wustheid, zodra hij zich op zichzelf bezint Opnieuw herhaalt Buber wat hij aan het 
einde van paragraaf 37 3 zei het is precies deze bewustwording door de bezinning, 
die het geestesleven probeert tegen te houden of verborgen te houden 

Paragraaf 37 6 Nu pas geeft Buber rechtstreeks antwoord op de vraag hoe een zo
ver doorgevoerde het-houding in staat is de zo diep van zichzelf vervreemde het-we-
reld te doorzien als de vervreemding van deyiy-wereld 
Zijn antwoord is via de bezwmng in de zojuist beschreven zin En dat houdt we
zenlijk in de paradoksale situatie van een onmachtige macht geheel tot zich door 
laten dringen Dat voert vanzelf tot de keuze van ofwel opnieuw ;y-zeggen ofwel de 
weg van de vernietiging verder gaan In deze door de bezinning gewekte keuze ligt 
volgens Buber het begin van de omkeer 

Paragraaf 38 In deze paragraaf vertelt Buber een gedeelte van een verhaal uit de 
achtste Brahmana van het vijfde boek van de Satapatha-Brahmana (het Brahmana 
van de honderd paden), dat letterlijk als volgt luidt 'Nu waren de Goden en de 
Asuras die beiden waren voortgekomen uit Prajapati, gewikkeld in een strijd Daar
op gingen de Asuras, die juist vanwege hun hoogmoed dachten 'Aan wie voorwaar 
zouden wij de offergaven geven'1, door met de offergaven in hun eigen mond te leg
gen Maar de Goden gingen door met de offergaven aan elkaar te geven Prajapati 
gaf zichzelf aan hen, en zij kregen het offer, want, inderdaad, het offer is het voed
sel van de Goden' 20e Met dit verhaal wil Buber uitbeelden wat hij in de paragrafen 
36 - 37 theoretisch heeft uiteengezet De houding van de vrije mens, de;i; houding 
bij uitstek, wordt belichaamd in de Goden die elkaar de offergaven m de mond leg
gen En het is precies dit tegenm-nige bewegen - het wederzijds elkaar zichzelf ge
ven - dat konstitutief is voor de vrijheid en haar waarborgt, waardoor zich de parti
cipatie aan het wederzijdse tussen ofwel de geest (de tegen-innigheid) zich vol
trekt 209 De andere houding van de willekeurige mens, de het houding bij uitstek, 
wordt belichaamd door de demonen Zij leggen de offergaven hi¡ zichzelf in de 
mond Dit is de beweging die van het ik uitgaande op het ik terugkeert ervaring en 
gebruiken - en het is de dood van de geest omdat het nndden-tussen als levende 
transformatie van het aanrakingsvlak is opgeheven 

121.32 Samenhang 

Uit onze analyse is gebleken dat de paragrafen 36-38 laten zien hoe de ¿ei-wcreld, 
op zichzelf gesteld en afgesplitst, haar wezensstruktuur van noodzakelijke oorzake
lijkheid toont en daarmee de bij deze ¿ef-wereld behorende willekeurige mens neer
drukt en dooddrukt ^1" Alleen de in de wisselwerking gewaarborgde vrijheid blijft 

208 The Satapatha-Brahmana, according to the text of the Mádhyandina School, transi by J 
bggeling, in The Sacred Books of the bait, Oxford, 1900, Vol XL1V, 22 

209 / i e de uitleg van paragraaf 32 1 
2'0 Ofschoon m paragraat 36 inderdaad een zeker accent ligt op de 'kosmos' - maar er is even
zeer sprake van het 'psychische' naast het 'fysische' (36 1) en van 'de gemeenschap met de men
sen' (36 8) en van de Kultur in de meest omvattende zin (36.8 10) en op de 'Ordnung der 

366 



tegenover deze neerdrukkende en dooddrukkende bet-wereid overeind 
Dat de hoofdaandacht in deze paragrafen valt op de for-wereld, blijkt ook uit de 
aanhef van paragraaf 39 De lezer reageert daar op het voorafgaande aldus 'Dat de 
bet-wereld, aan zichzelf overgelaten, d w z niet door het ]i] worden aangeraakt en 
opengesmolten, van zichzelf vervreemdt tot fantoom, is te begrijpen, maar hoe gaat 
het, dat, zoals je zegt, het ik van de mens zich ontwerkelijkt5' (39 1) Het eerste 
deel van deze zin vat nauwkeurig de inhoud van de paragrafen 36-38 samen de het-
wereld die, aan zichzelf overgelaten, vervreemdt tot een nachtmerrie die de mens 
overweldigt Het tweede deel van de zin - waarin de vraag wordt gesteld - wijst voor
uit op de paragrafen 39-42 die over het werkelijke en ontwerkelijkte J& gaan 

Deze geleding wordt bevestigd door paragraaf 34 Het perspektief dat werd gebo
den was wanneer de tweede fase van de vervreemding zich doorzet, wordt de mens 
overwoekerd door een onophoudelijk toenemende ¿ei-wereld (de nachtmerrie van 
paragraaf 36 38) en ontwerkehjkt het ik zich steeds meer (het zielespook van para
graaf 39-42) 
Het afsluitende verhaal van paragraaf 38, waarin de beide grondhoudingen - in te-
geninnigheid gewaarborgde vrijheid en op zichzelf betrokken willekeur en de daar
aan korresponderende werelden - een van geest vervulde wereld en een geestloze we
reld - worden getekend, bevestigt andermaal deze samenhang van de paragrafen 36-
38 

Naast de twee tot nu toe genoemde motieven - het inhoudelijke motief en de literai
re aanduidingen van resp paragraaf 39, 34 en 38 - is er tenslotte nog een motief 
waarom de paragrafen 36 38 een samenhangende eenheid vormen En dit motief is 
gelegen in de plaats die deze paragrafen innemen in het geheel van het vervreem
dingsproces De eerste fasen van dit gebeuren werden beheerst door de foi-houding 
eerst als noodzakelijke keerzijde van Acjij houding, vervolgens als vrijwillig gekozen 
objektivatie van het tot bet geworden )i] en tenslotte als volstrekte doorvoering van 
het aldus geobjektiveerde Bij deze laatste fase slaat het gebeuren organisch om naar 
de kant van de het wereld die immers door de volstrekt doorgevoerde ¿ei-houding 
aan zijn eigen wetmatigheid wordt overgelaten Deze eigen wetmatigheid van de het 
wereld en de werking die hiervan uitgaat op de mens vormen het tweede hoofdmo
ment in het vervreemdingsgebeuren Dit hoofdmoment valt uiteen in twee wezenlijk 
onderscheiden fasen 
De eerste fase, die eigen is aan alle kuituren, bestaat hierin dat de vrijmakende lots
beschikking die aan de oorsprong staat van iedere kuituur, omslaat in zijn tegen
deel het neerdrukkende noodlot 
De tweede fase, die typisch eigen is aan onze kuituur, bestaat hierin dat de omslag 
van lotsbeschikking naar noodlot als zodanig wordt verabsoluteerd en als onont
koombare wetmatigheid te geloven wordt voorgehouden 
Deze ontwikkeling is niet te keren vanuit deze vervreemde ¿ef-wereld zelf, doch en 
kei vanuit een dieptebezmning die zich voltrekt in de mens Fn hiermee is het ver 
dere gebeuren weer omgeslagen naar de kant van de mens Deze bezinning - met na-

Natur' (36 2), gaat het toch primair om de bswelt in heel zijn omvang (zie 36 1 2) en de karak
teristieken van deze bswelt Het is dan ook onjuist paragraaf 36 apart te nemen en samen te vat 
ten met Life with Nature zoals R Wood doet (R Wood Martin Buber s Ontology, bvanston, 
1969, 78 79) naast paragraaf 32 'Relation with borms' (Ibid , 74 75) en paragraaf 33-35 'Rela
tion with Men' (Ibid , 75-78) 
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me 'op het ontwerkelijkte en op het werkelijke ik' (37 6) - wordt voltrokken in de 
paragrafen 39-42, waardoor deze paragrafen met enkel tematisch samenhangen rond 
het werkelijke en ontwerkelijkte ik, maar tevens hun organische plaats hebben in 
het totale vervreemdingsgebeuren 2U 

121.4 Uitleg van de paragrafen 39-42 
121.41 Ontleding 

Paragraaf 39 1 Paragraaf 39 begint met een reaktie van de lezer Deze begint met 
te zeggen dat hem uit het voorafgaande duidelijk is geworden hoe de het-wereld, 
wanneer ze aan zichzelf is overgelaten ( d w z zoals ze te voorschijn komt bij een 
volstrekt doorgevoerde iei-houding - zie paragraaf 32-35) of wat hetzelfde is, wan
neer de /?iï-wereld niet meer zijn eigenlijke wezen kan tonen binnen de wisselwer
king met de vnj-makende mens, van zichzelf vervreemdt tot een fantoom Dit was, 
zoals we zagen, de hoofdtematiek van de paragrafen 36-38 Het proces van ontwer-
kehjking is in deze paragrafen systematisch uiteengezet Onduidelijk echter bleef 
hierbij dat ook het ik van de mens zich ontwerkelijkt, zoals Buber in paragraaf 34 
had aangekondigd 'Wanneer de mens het (nl het grondwoord tk-het) heersen laat, 
overwoekert hem de onophoudelijk toenemende ¿>?f-wereld (dit is duidelijk gewor
den in paragraaf 36-38), ontwerkelijkt zich bij hem het eigen ik ' (34 1) Dit 
laatste heeft Buber nog niet laten zien 
Maar de vraag om verduidelijking is niet zonder vooringenomenheid gesteld De 
vraagsteller is nl zelf van mening dat het ik van de mens onder alle omstandigheden 
- d w z als JA van het grondwoord i/; jij én als tk van het grondwoord ik het - zich
zelf gelijk blijft m zijn zelfbewustzijn Het zelfbewustzijn is de plaats waar de iden 
titeit van het tk gegarandeerd is fcn door deze in het zelfbewustzijn gewaarborgde 
identiteit worden alle situaties van het ik gerelativeerd Zodoende klemt de vraag of 
je wel ooit kunt spreken van een onwerkelijk ik Wel kan de wereld onwerkelijk ge
worden zijn (paragraaf 36-38) en ook kan de houding onwerkelijk geworden zijn 
(paragraaf 32-35) dit laatste illustreert de vraagsteller met twee voorbeelden (tk 
zie de boom en tk zie jou) waarbij zijns inziens wel het zien maar niet het tk pro
blematisch is - maar het ik blijft onder alle omstandigheden volstrekt zichzelf door
dat het zich van zichzelf bewust is 

Paragraaf 39 2 Bubcrs antwoord is er in eerste instantie op aangelegd de voonnge-

2 , 1 Ten onrechte worden door R Wood de paragrafen 36-42 bij elkaar genomen (Ibid , 79-86) 
Afgezien van het feit dat paragraaf 36 op die manier bij de sektie 31-36 ('Growth of the lt-
World in History') én bij 3643 ('The I and the It-World') wordt getrokken, menen we dat para
graaf 37-38 nog bij paragraaf 36 hoort, terwijl vanaf paragraaf 39 sprake is van het tk Buber 
zelf geeft deze indeling aan in paragraaf 39 1 
Een onjuiste indeling van deel 2 tot nu toe zien we bij A Kohanski Paragraaf 31 32 trekt hij 
bij elkaar onder de titel 'Fxpansion of the World of It' (A Kohanski, An Analytical Interpre
tation of Martin Buber's I and Thou, New York, 1975, 72-76) Paragraaf 33 wordt van para
graaf 34 losgekoppeld onder de titel 'Development of the Function of Experience and Using' 
(Ibid , 76-79) Paragraaf 34 en 35 neemt hij bij elkaar onder de titel 'Good and tvil (Ibid , 79-
83) Daarna rukt hij paragraaf 36 en 37 uit elkaar onder de noemer van resp 'Causality and 
Freedom' (Ibid , 83-86) en 'Culture, Destiny or Fate' (86 92) Paragraaf 38 blijft onbesproken 
Vervolgens maakt hij paragraaf 3941 los van paragraaf 42 onder de titel 'The Person and the 
Individual' (Ibid , 92 97) Paragraaf 42 verbindt hij met paragraaf 43 onder de noemer 'Aliena
tion' (Ibid , 97 100) De samenhang van het totale vervreemdingsgebeuren en de rol daarin van 
de verschillende betrekkingelementen ontgaan hem volledig 
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nomenheid van de vraagsteller wat los te weken 
Om te beginnen morrelt hij aan de opvatting van de vraagsteller dat het ik onder 
alle omstandigheden hetzelfde blijft Enkel de vorm van het gesproken woord blijft 
onder alle omstandigheden hetzelfde, met echter de werkelijkheid van wat in het 
woord bedoeld is Deze spanning tussen de verbale vorm en de bedoelde werkelijk
heid illustreert Buber met de andere kant van het grondwoord het;»; Wanneer met 
de mond 'jij' wordt gezegd, wordt in werkelijkheid vaak 'het' bedoeld (zie voor de
zelfde problematiek paragraaf 30 5) en omgekeerd kan met een verbaal 'het' een 
van verre herinnerd ;i; bedoeld zijn dat uit de onmiddellijke betrekking is getreden 
en weer geworden is tot bet voor-ztch Op dezelfde wijze is het woordje 'ik' dikwijls 
niet veel meer dan een samenvatting van 'deze spreker hier' Het punt van Bubers 
onderscheid is dus precies de diskrepantie tussen het naar de vorm gesproken woord 
en het naar zijn waarheid bedoelde woord 

Ditzelfde onderscheid hanteert Buber vervolgens ook om onderscheid te maken tus
sen twee soorten zelfbewustzijn Er is een zelfbewustzijn, waarin, binnen de geleef
de betrekking, werkelijk ;i/ gezegd wordt en dús ook een daaraan beantwoordend 
tk wordt geaktualiseerd (zie paragraaf 2 4 'Wanneer ;i; gesproken wordt, is het ik 
van het woordenpaar ik-ji] meegesproken') én er is een zelfbewustzijn, waarin, bin
nen de doorgevoerde ervaring, werkelijk het gezegd wordt en dús ook een daaraan 
beantwoordend ik wordt geaktualiseerd (zie paragraaf 2 5 'Wanneer het gesproken 
wordt, is het ik van het woordenpaar ik het meegesproken') Als dit nu zo is, is het 
wel de vraag of in beide situaties het ik zich op dezelfde wijze van zichzelf bewust 
is 

Nadat Buber aldus de vooringenomenheid heeft losgeweekt, is de vraag open komen 
te liggen naar de tweevoudige wérkelijke gestalte van het ik en naar het tweevoudige 
zelfbewustzijn van het ik 

Paragraaf 39 3 Bubers antwoord knoopt aan bij paragraaf 1 Daar werd de in alles 
te konstateren tweevoudigheid (een tweevoudige wereld, een tweevoudige houding, 
een tweevoudige relatie en een tweevoudig ik) gesteld voort te vloeien uit het twee
voudige verhoudingsgeheel ik jij en ik het Aan het einde van de paragraaf konklu-
deert Buber dan met betrekking tot het ik 'Dus is ook het ik van de mens twee
voudig, want het ik van het grondwoord ik-jij is een ander dan dat van het grond
woord tk-het' (l 6-7) 
Tegenover de bewering dat het ik 'm zichzelf gewaarborgd blijft' (39 1) en onder al
le omstandigheden 'even werkelijk' is (39 1), stelt Buber dat het ik van het grond
woord tk-jij een ander ik is dan het ik van het grondwoord ik-het 

Paragraaf 39 4-17 In de nu volgende alinea's laat Buber zien hoe de gestalte en het 
zelfbewustzijn van de ikken van de twee grondwoorden van een verschillende struk-
tuur zijn en tegelijk maakt hij zichtbaar hoe het ene ik zich verwerkelijkt en het an
dere ik zich ontwerkelijkt De literaire struktuur waarin Buber deze tweevoudigheid 
in de gestalte en het zelfbewustzijn van het ik uitdrukt, is een diptiek Deze laten 
we eerst zien, voordat we de daarin ontwikkelde gedachtengang zichtbaar maken. 
39 5 Het ik van het grondwoord ik- 39 4 Het ik van het grondwoord ik 

JIJ verschijnt als persoon en wordt het verschijnt als eigenwezen en wordt 
zich bewust als subjektiviteit (zonder zich bewust als subjekt (van het erva-
afhankelijke gemtivus) ren en gebruiken) 
39 7 Persoon verschijnt doordat hij 39 6 bigenwezen verschijnt doordat 
met andere personen m betrekking het zich tegen andere eigenwezens af-
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treedt 
39 8 Persoon ts de geestelijke gestal
te van de natuurlijke verbondenheid 

39 10 De bedoeling van de betrek 
king is haar eigen wezen, dat is de 
aanraking van het JIJ, want door de 
aanraking van ieder JIJ raakt een adem
tocht van het ¡tj, dat is van het eeu
wige leven ons aan 
39 11 Wie m de betrekking staat, 
neemt aan de werkelijkheid deel, à w.z. 
aan een zijn dat niet louter aan hem 
toebehoort en niet louter buiten hem 
is Alle werkelijkheid is een werken 
waaraan ik deelneem zonder het mij 
te kunnen toeeigenen Waar geen 
deelnemen is, is geen werken Waar 
zclftoeeigening is, is geen werkelijk
heid Het deelnemen is des te volkome-
ner naarmate de aanraking van het JIJ 
onmiddellijker is 
39 12 Het ik is werkelijk door zijn 
deelnemen aan de werkelijkheid Het 
ik wordt des te werkelijker naarmate 
het deelnemen volkomener is 
39 13 Het ik dat uit het betrckkings-
gebeuren treedt m de losgemaaktheid 
en in het zelfbewustzijn daarvan, ver
liest zijn werkelijkheid niet Het deel
nemen blijft in hem in aanleg en le
vend bewaard Dit is het gebied waar 
het tk zich bewust is van zijn verbon
denheid en zijn losgemaaktheid ineen 
Fchte subjektiviteit is dynamiek, heen 
en weer gaan tussen verbondenheid en 
losgemaaktheid In deze dynamiek ligt 
het verlangen naar volkomen deelname 
aan het zijn In de subjektiviteit rijpt 
de geestelijk substantie van de per
soon 
39 14 De persoon wordt zich van 
zichzelf bewust als een aan het zijn 
deelnemende, een mede zijnde, en zo 
als zijnde De persoon zegt ik ben 
Voor de persoon is 'ken jezelf' ken 
je zelf als zijn 

39 15 De persoon geeft zijn bijzonder 
zijn niet op het vormt voor hem geen 

zet 
39 8 F igen wezen is de geestelijke 
gestalte van de natuurlijke afste 
kendhetd 
39 9 De bedoeling van het zich af
zetten is het ervaren en gebruiken en 
de bedoeling daarvan is het 'leven' 
d w z het sterven dat zolang duurt 
als de tijd van een mensenleven 

39 14 Het eigenwe/en wordt zich van 
zichzelf bewust als een zo-en-niet an 
ders-ztjnde Het eigenwezen zegt zo 
ben ik Voor het Ligenwezen is 'ken je 
zelf' ken ¡e zo-zijn Doordat het eigen
wezen zich afzet tegen het andere, ver
wijdert het zich van het zijn 
39 15 Het eigenwe/en zwelgt in zijn 
bijzonder zijn, of liever in het bijzon-
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aandachtspunt, het is een gegeven bin
nen het noodzakelijke en zinvolle be
stek van het zijn 

39 16 De persoon schouwt zijn zelf 

der zijn als een door het ik zelf klaar
gemaakte fiktie, want zichzelf kennen 
betekent voor het eigenwezen 
1 een zelf verschijning bewerken die 
zich krachtig doet gelden en die in 
staat is het zelf steeds grondiger te be
driegen, 
2 zich in de beschouwing en verering 
van die zelfverschijmng de schijn van 
kennis van het eigen zo-zijn verschaf
fen De werkelijke kennis zou het ei
genwezen brengen tot ofwel de zelf
vernietiging ofwel de wedergeboorte 
39 16 Het eigenwezen houdt zich be
zig met zijn mijn mijn aard, mijn ras, 
mijn scheppend bezig zijn, mijn genie 
39.17 Het eigenwezen neemt aan 
geen enkele werkelijkheid deel Het 
eigenwezen verwerft geen enkele wer 
kelijkbetd Het eigenwezen zet zich af 
tegen het andere en probeert zoveel 
mogelijk in bezit te nemen door erva
ren en gebruiken 7icb afzetten en in 
bezit nemen is de dynamiek van het 
eigenwezen Z.icb afzetten en in bezit 
nemen worden voltrokken aan het het 
en in het onwerkelijke Het subjekt dat 
zich als zodanig heeft leren kennen, 
mag zich nog zoveel eigen maken, voor 
hem groeit daaruit geen substantie, het 
blijft puntachtig, funktioneel, het erva
rende en gebruikende, al zijn uitge
strekt en veelvoudig zo-zijn, al zijn 
drukke individualiteit kan hem nooit 
aan een substantie helpen 

Overzien we de opbouw van dit gedeelte van paragraaf 39, dan valt het op dat de 
diptiek van paragraaf 39 4 tot en met 39 10 voortdurend over en weer gaat (39 4 
en 39 5, 39 6 en 39 7, 39 8 en 39 9-10) terwijl de diptiek van paragraaf 39 11-17 
uit twee langere delen (39 11-13 en 39 15-17) is opgebouwd die in paragraaf 39 14 
hun scharnierpunt hebben 
Bezien we hierbij bovendien hoe de gedachte zich in deze alinea's ontwikkelt, dan 
valt het op dat de alinea's 39 6-10 de gestalte van het ik van het grondwoord tk-jij 
en van het ik van het grondwoord ik het schetsen, terwijl de alinea's 39 11-17 het 
zelfbewustzijn van beide tkken artikuleert De alinea's 39 4-5 vormen op deze beide 
tematieken de inleiding 

Paragraaf 39 4 De gestalte van het ik van het grondwoord ik het typeert Buber met 
'Eigenwesen' Tegen de achtergrond van deel 1 bedoelt Buber met de term 'Figen-
wesen', die evenals de nederlandse vertaling 'eigenwezen' een neologisme is, dat de 
wezenseigenschap van het ik van het grondwoord ik het hierin is gelegen dat het be-
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staan van het tk is ineengeschrompeld tot het eigene het behoort nog slechts zich
zelf toe en sluit het andere uit terwijl het vanuit deze eigenheid zich het andere toe
eigent Deze gestalte van het tk, het tk als etgenwezen, wordt in zijn hoofdmomen
ten geschetst in de alinea's 39 6, 39 8 en 39 9 
Het zelfbewustzijn van het ¡k van het grondwoord tk-bet typeert Buber met de term 
'subjekt' Ook deze typering moet verstaan worden tegen de achtergrond van deel 1 
Daar is nl gebleken dat een wezenlijk moment in de wording van het ik van het 
grondwoord ik-het is dat het tot eigenwezen geworden tk binnengaat in het lijf als 
drager van gewaarwordingen en voltrekker van driften, zich met de tijdens het ont-
moetingsgebeuren opgedane ervaringen identificeert, 'ineenschrompelt tot de funk-
tionele puntachtigheid van een ervarend en gebruikend subjekt' (28 2) Dit bewust
wordingsproces wordt in zijn hoofdmomenten ontwikkeld in de alinea's 39 14-17 

Paragraaf 39 5 De gestalte van het tk van het grondwoord tk ¡i¡ noemt Buber 'Per
son' Tegen de achtergrond van deel 1 betekent dit wel dat het tk van het grond
woord tk-jt] zich geleidelijk uit de natuurlijke verbondenheid van de ongescheiden 
voorgestaltelijke oerwereld 'losmaakt in het persoonlijke leven' (27 4) De alinea's 
39 7, 39 8 en 39 10 werken dit uit 
Het zelfbewustzijn van het tk van het grondwoord tk-jtj typeert Buber tegenover 
het eigenwezen dat subjekt is van ervaren en gebruiken, als een subjektwiteit zonder 
een daarvan afhankelijke gemtivus, als een vrijheid die in de wisselwerking met het 
JIJ gewaarborgd is en die vanuit deze vrijheid ook de vrijheid van het andere waar
borgt De alinea's 39 11-14 laten de hoofdmomenten van dit zelfbewustzijn zien 

Paragraaf 39 6, 39 8, 39 9 De alinea's 39 6, 39 8 en 39 9 schetsen de gestalte van 
het eigenwezen in zijn drie hoofdmomenten In paragraaf 39 6 wordt aangegeven 
waardoor het ontstaat, m paragraaf 39 8 waaruit het oprijst, in paragraaf 39 9 waar
op het is aangelegd 

Paragraaf 39 6 Zoals uit deel 1 duidelijk is geworden, komt de gestalte van het 
eigenwezen tevoorschijn uit de onmiddellijke betrekking als een tk dat zich afzet te
gen het andere, via de fase van de zelf-toeeigening en het zich identificeren met de 
tijdens de onmiddellijke betrekking opgedane ervaring Dit zich afzetten heeft als 
keerzijde dat dit eigenwe/en ook het andere afzet het dwingt dit andere m het 
harnas van de opgedane - en dus voorbije - ervaringen en plooit het toe op zijn 
voorbije gestalte Dit naar alle kanten toe om zich heen grijpende isolatieproces 
brengt het eigenwezen aan het licht 

Paragraaf 39 8 De voorgestalte van het eigenwezen is, zoals eveneens in deel 1 is 
aangetoond, de natuurlijke afstckendheid Met natuurlijke afstckendheid bedoelt 
Buber dat het lijf als drager van gewaarwordingen en voltrekker van driften onder
scheiden is van de omringende wereld op een nog onbedoelde en neutrale wijze in 
'een naast-elkaar van het /ich oriënteren' (28 2) Deze fundamentele gegevenheid 
nu wordt grondig getransformeerd doordat het zichzelf toeeigenende ik zich iden
tificeert met deze natuurlijke atstekendhtid het wordt een geestelijke afstckend
heid Op deze wijze is het eigenwezen de geestelijke gestalte van de natuurlijke af
stckendheid 

Paragraaf 39 9 Nadat Buber heeft aangegeven waaruit de gestalte van het eigenwe
zen oprijst, schetst hij tenslotte waarop het eigenwezen is gericht Buber onder-
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scheidt hier als het ware twee trappen 
De eerste trap is het eigen doel van het eigenwezen Dit is het ervaren en het gebrui
ken Dit doel vloeit onmiddellijk voort uit het ontstaan zelf van het eigenwezen 
het tk - dat zichzelf heeft toegeëigend - identificeert zich met de opgedane ervarin
gen, maar daarmee ervaart het d w z het gaat wérken met de achtergebleven erva
ringen Dit ervaren dat, zoals we zagen in paragraaf 31, de Агг-wereld 'altijd weer 
konstitueert' (31 3), wordt op zijn beurt benut om de aldus ingepakte wereld te 
manipuleren ten eigen bate Dit is het gebruiken dat, zoals eveneens in paragraaf 
31 naar voren kwam, de to-wereld 'voert tot haar veelvoudige bedoeling, de in
standhouding, verlichting en uitrusting van het menselijk leven' (313) 
De tweede trap ligt reeds besloten binnen het gebruiken De bedoeling van een op 
de ervaring gebaseerd gebruiken is nl basis te zijn van de inrichting en instandhou
ding van het leven, een leven echter dat Buber waardeert als een levenslang sterven 
of, zoals hij in paragraaf 29 zegt, een 'in het niets begraven zijn' (29 2) 

Paragraaf 39 7, 39 8, 39 10 De alinea's 39 7, 39 8 en 39 10 schetsen tegenover de 
gestalte van het eigenwezen de gestalte van de persoon in paragraaf 39 7 waardoor 
de persoon aan het licht komt, in paragraaf 39 8 waaruit de persoon opnjst en in 
39 10 waarop de persoon is gericht 

Paragraaf 39 7 In deel 1 is naar voren gekomen, dat het tk wordt aan het/y en ik-
wordend ]i] zegt, d ι in de betrekking treedt (zie bv 14 1 4) Met andere woorden 
de integratie van het ik gebeurt steeds opnieuw aan het verschijnende]i] Deze we
zensintegratie aan het )i) ís reeds het grondige antwoord van het ik aan het verschij
nende jtj Aldus is te verstaan dat het ik van het grondwoord ik ]i] oftewel de per
soon verschijnt door met andere personen in betrekking te treden, d ι door μ] te 
zeggen 

Paragraaf 39 8 Door aldus in verbinding te treden herneemt het ik zijn verloren 
gegane natuurlijke verbondenheid De natuurlijke verbondenheid is het naadloos 
wederzijds in elkaar vloeien van mens en oerwereld De/e natuurlijke verbondenheid 
gaat geleidelijk verloren en moet voor een nieuwe verbondenheid worden ingewis
seld Deze nieuwe verbondenheid is een geestelijke verbondenheid, omdat ze berust 
op het antwoord van het ik aan het verschijnende ]t) Ze is betrekking 'Er is de 
mens tijd gegund om de verlorengaandc natuurlijke verbondenheid met de wereld 
voor een geestelijke verbondenheid, dat is betrekking, in te ruilen' (27 4) Aldus 
komt de losmaking van de mens tot zijn eigenlijke bestemming doordat het ik zich 
uit de natuurlijke verbondenheid losmaakt 'in het persoonlijk leven' (27 4) 

Paragraaf 39 10 Ook de gerichtheid van de persoon beschrijft Buber in twee trap
pen Binnen de betrekking is het doel van de persoon de aanraking van het/i/, in de 
dubbele betekenis van het woord de aanraking dóór het p] van het ik en de aanra
king dóór het ik van het/i/ Deze wederzijdse aanraking is het wezen van de betrek
king 
Het doel nu van deze wederzijdse aanraking is de tweede trap ledere wederzijdse 
aanraking is een onmiddellijke bemiddeling van de wederzijdse aanraking van God 
en mens En deze in iedere beperkte aanraking bemiddelde absolute aanraking is het 
eeuwige leven Deze samenhang vormt de hoofdtematiek van deel 3 

Paragraaf 39 11-17 Nadat Buber de twee gestalten van het tk heeft geschetst naar 
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hun ontstaan, naar hun voorgestalte en naar hun eindperspektief, en daarmee heeft 
aangetoond dat beide tkken struktureel verschillend zijn, gaat hij nu beschrijven 
welke de struktuur is van het zelfbewustzijn van beide ikken, in de alinea's 39 11-14 
het zelfbewustzijn van de persoon, in de alinea's 39 14-17 het zelfbewustzijn van 
het eigenwezen 

Paragraaf 39 11-14 Het zelfbewustzijn van de persoon komt tot gestalte door de 
doorleving van twee situaties het zijn in de betrekking en het zijn utt de betrek
king. De eerste situatie wordt beschreven in paragraaf 39 11-12, de tweede situatie 
in paragraaf 39 13 Paragraaf 39.14 vat beide situaties samen. 

Paragraaf 39 11 In de eerste situatie, het zijn m de betrekking, wordt het tk geka
rakteriseerd door deelnemen aan de werkelijkheid Onder werkelijkheid verstaat Bu-
ber het werken, het in-werken van een zijnde op een ik Deel-nemen betekent dien
overeenkomstig het aktief aan zich laten gebeuren van deze werke-hjkheid 
Dit impliceert dat je niet kunt /eggen dat deze werke-hjkheid puur buiten het ik is 
of puur in het ik Omdat ze inwerkende werkelijkheid is, is ze zowel binnen als bui
ten 
Bovendien impliceert het dat dit werke-hjk laten zijn van de werke-lijkheid in het 
deelnemen door het ik gedefinieerd moet worden als het tegendeel van zich iets 
toe-eigenen Deelnemen is de enige adekwate houding tegenover het werken van de 
werkelijkheid Ln ten derde de groei in deelname wordt niet bepaald door de 
hoeveelheid werkelijkheid die er zich in meedeelt, maar door het gehalte van de 
deelname zelf Naarmate de deelname zich onmiddellijker aktief laat bepalen door 
de inwerking van de werkelijkheid, dus naarmate de betrekking méér betrekking is, 
is het deelnemen volkomencr en kan zich de werkelijkheid volkomener meedelen 

Paragraaf 39 12 Dit betekent voor het tk - en hiermee komen we bij de kern van de 
vraag naar het al dan niet werkelijk zijn van het tk - dat het tk wérkelijk is doordat 
het aktief, d w z werk-zaam, deelneemt aan de zichzelf meedelende werkelijkheid 
De werkelijkheid van het tk is het aktieve passiefzi|η waarmee het de werkelijkheid 
van het;i/ beantwoordt (zie paragraaf 14 2 4) 
hen tweede implikatie voor het ik is deze De groei in werkelijkheid is voor het i¿ 
geen groei in ¿elfhandhaving, maar een groei in deelname d w z een groei in het ak-
tief-passief zich verhouden ten opzichte van de werkelijkheid 

Paragraaf 39 13 Tot nu toe konden we nog niet spreken over het zelf-bewustztjn 
van de persoon. In de situatie van m de betrekking zijn is de persoon geheel en al 
uitgaan naar het jij dat hij ontvangt Het zelfbewustzijn van de persoon ontwaakt 
pas wanneer het ik uit het betrekkingsgebeuren in de losgemaaktheid treedt In de 
losgemaaktheid nl worden de herinnering aan het betrekkingsgebeuren en het uit
zien naar een nieuw betrekkingsgebeuren levend Het zelfbewustzijn van de persoon 
ontwaakt in de gestalte van het achter-geblcven-zijn en het uit-zien 
Deze tweede situatie nu van de bewust doorleefde losgemaaktheid noemt Buber de 
sfeer van de subjektivtteit Het is de situatie waarin zich het tk tegelijkertijd van zijn 
verbondenheid bewust wordt - door de herinnering er aan - en van zijn losgcmaakt-
heid - door het verlangen naar een nieuwe ontmoeting - De subjektiviteit ofwel 
het zelfbewustzijn van de persoon - is dus de dynamiek ín de eenzaamheid van het 
overgebleven tk het heen en weer gaan tussen de levende herinnering aan de voor
bije ontmoeting en het uitzien naar een nieuwe ontmoeting 

374 



Van deze subjektiviteit (= zelfbewustzijn van de persoon) zegt Buber nu twee din
gen 
Ten eerste stelt hij - en hiermee gaat hij verder in op de vraag naar het al dan niet 
werkelijk zijn van het ik - dat de van zichzelf bewust geworden persoon - door de 
doorleving van zijn 'een/aamheid' - zijn werkelijkheid niet verliest, omdat in de her
innering aan de voorbije ontmoeting de gegroeide deelname van het ik (= persoon) 
levend blijft en in het uitzien naar een nieuwe ontmoeting de deelname van het ik 
potentieel blijft 
Ten tweede stelt Buber dat deze situatie van een doorleefde losgemaaktheid de 
plaats is waar het verlangen naar het JIJ dat alle JIJ te boven gaat ontwaakt en vorm 
krijgt Zoals in deel 3 en met name in paragraaf 48 duidelijk zal worden is de desil
lusie-ervaring ten aanzien van het bijzondere JIJ één van de belangrijkste prikkels die 
het !& de overgang doen maken van de relatieve betrekkingen naar de zich in alle 
relatieve betrekkingen mededelende volkomen betrekking 'De;i/-zin van de mens, 
die vanuit de betrekkingen tot alle afzonderlijke JIJ de ontgoocheling van het bet-
worden overkomt, streeft boven hen allen uit en toch met over hen heen naar zijn 
eeuwige JIJ' (48 1) Omdat in de volkomen betrekking de geestelijke substantie van 
de mens wordt geboren (zie bv paragraaf 50 23 waar Buber Boeddha typeert als 
'tot substantie geworden betrekkingsgebeuren' en paragraaf 40 9 waarvan Jezus ge
zegd wordt dat hij zijn vader zo JIJ noemde 'dat hijzelf slechts nog zoon en mets 
anders meer dan zoon is'), mogen we zeggen dat de subjektiviteit - de dynamische 
eenzaamheid van de persoon - de plaats is waarin de geestelijke substantie van de 
persoon rijpt Deze gedachte werd reeds uitgesproken in paragraaf 29 3 waar ge
zegd werd dat het ik 'door de minzaamheid van haar aankomsten (d ι van de aan
komsten van de ;i;-wereld) en door de weemoed van haar afscheiden' tot het eeuwi
ge JIJ gebracht wordt 

Paragraaf 39 14 Het begin van deze alinea vat de in paragraaf 39 1 Ы З ontwikkel
de gedachten bondig samen de persoon wordt zich van zichzelf bewust - doorheen 
een werkelijk beleefde betrekking én de dynamische doorleving van het beëindigd 
zijn daarvan - als deelnemende of wat hetzelfde is als mede zijnde doordat nl zijn 
werkelijkheid ná de betrekking bestaat in de herinnering aan een deelgenomen heb 
ben en het verlangen naar een nieuwe deelname 
In deze subjektiviteit, dit is in de zichzelf als mede-zijnde bewust geworden per
soon, komt het zelfstandig zijn van de persoon tot uitdrukking en bewustzijn 
De gestalte van het eigenwezen, zo bleek uit paragraaf 39 6-9, komt te voorschijn 
uit een doorgevoerd isolatieproces het eigenwezen identificeert zich met de natuur
lijke afstekendheid en verdeelt ook de wereld in zichzelf in geïsoleerde gebieden De 
bewustwording van dit eigenwezen voltrekt zich als de fixatie van deze isolering 
het eigenwezen wordt zich van zichzelf bewust als zo-en-niet-anders-zijnde Het 
zWy-bewustzijn komt wezenlijk met verder dan het bewustzijn van het zo-zijn, het 
parttkulier zijn In dit zelf bewustzijn komt de gestalte van het eigenwezen (= een 
doorgevoerd ztch-afzetten) op adekwate wijze tot uitdrukking In de volgende ali
nea's 39 15-17 worden de implikaties van dit zelf-bewustzijn ontvouwd 

Paragraaf 39 15 In deze alinea wordt de struktuur van het subjekr (= htt zelf
bewustzijn van het eigenwezen) aangegeven In tegenstelhnp tot de persoon, die 
het bijzonder-zijn niet nastreeft, maar ervaart als een gegeven, zoals ook het naast-
elkaar in de natuurlijke afstekendheid een gegeven is - is voor het eigenwezen het 
bijzonder-zijn uitgangspunt en doel van al zijn aktiviteiten De struktuur van het 
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zelfbewustzijn van het eigenwezen bestaat nu in een dubbele vervreemding 
Ten eerste heeft het ik zichzelf beperkt tot een bijzonder zijn dóór zich afte zetten 
tegen een dit en een dat, een beperking die wordt geïnstitutionaliseerd in een ge
schematiseerde ervaringswereld die ten eigen nutte kan worden gebruikt Daarmee 
is het bijzonder zijn van het eigenwezen tevens verhard tot een privaat-wezen, een 
wezen dat vanuit zijn zo-zijn de zó-gemaakte wereld beheerst 
De tweede fase bestaat hierin dat het eigenwezen zich van dit gekompliceerde bij
zonder zijn bewust wordt het eigenwezen gaat zichzelf als bijzonder-zijn (en niet 
anders zijn) begrijpen 
Deze twee hoofdfasen worden in paragraaf 41 4 in een adem genoemd sprake is 
daar van een 'zelfbewustzijn dat zich met zijn zo-zijn bezig houdt' en een 'waan van 
de zelf-verschijning' is 
Hiermee is de zelf-ontwerkelijking van het ik - door Buber genoemd de 'door het ik 
zelf klaargemaakte fiktie' (39 15) - in zijn twee hoofdfasen geschetst en een ant
woord gegeven op de vraag boe het tk van het grondwoord ik-bet zich kan ont-wer-
kelijken Zoals een uitweg uit de van zichzelf vervreemde fcei-wereld enkel mogelijk 
is in de bezinning hierop, zo ook is een uitweg uit het van zichzelf vervreemde ik 
enkel mogelijk in een bezinning op het werkelijke en het ontwerkelijkte ik In deze 
bezinning kan het ik worden wedergeboren, maar ook kan deze zelf-bewustwording 
lelden tot de zelfvernietiging omdat het ik door de huiver voor het fiktief geworden 
ik wordt overweldigd (zie paragraaf 43) 

Paragraaf 39 16 In deze alinea stelt Buber het zelf-bewustzijn van de persoon en 
het eigenwezen samenvattend tegenover elkaar 
In het zelfbewustzijn van de persoon komt het zelf aan het licht, d w z het zelf-
standig-zijn, de substantie, het ik als zijnde 
In het zelfbewustzijn van het eigenwezen komt het 'eigen' aan het licht, d w z het 
zich afzetten, het zich eigenmaken, het mijnen, het hebben 

Paragraaf 39 17 Tenslotte artikuleert Buber de zojuist geschetste struktuur van het 
zelfbewustzijn van het eigenwezen in de termen waarmee in paragraaf 39 11-13 de 
struktuur van het zelfbewustzijn van de persoon werd verwoord Hiermee bereikt 
hij een dubbel doel Hij kan hiermee nog eens laten zien hoe beide vormen van zelf
bewustzijn struktureel verschillen, maar ook hoe het eigenwezen en het zelfbewust
zijn daarvan een ontwerkehjking van het ik zijn 
Tegenover de gestalte van de persoon die bepaald is door het deelnemen aan een 
і егке-\\) .\\е.іа, is de gestalte van het eigenwezen bepaald door niet deelnemen aan 
de werkelijkheid, d ι door zich-afzetten-tegen het andere 
Tegenover de dynamiek in de persoon, die bepaald wordt door verbondenheid en 
losgemaaktheid, en voortdurend heen en weer gaan van in-de-betrekking naar uit-
de-betrekking, wordt de dynamische struktuur van het eigenwezen bepaald door de 
dialektiek van zich-afzetten en in-bezit-nemen Het zich-afzetten schept de voor
waarde voor het m-bezit-nemen en is daarop aangelegd, terwijl het in bezit-nemen 
zelf weer een spanmngseenhcid is van ervaren en gebruiken Deze dialektiek ont-
werkelijkt echter het ik tot resp een slechts zo zijn (als zich-afzettend) en een mij-
nend-zijn (als in-bezit-nemcnd) Tegenover de subjektiviteit die de bewustwording 
is van de persoon doorheen zijn dynamiek van verbondenheid en losgemaaktheid, 
is het subjekt de bewustwording doorheen de dynamiek van zich-afzetten en in-be-
zit-nemen. 
Tegenover de subjektiviteit die tot een substantie uitgroeit, d w z die doorheen de 
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verschillende bijzondere betrekkingen uitgroeit tot de ín alle bijzondere betrekkin
gen zich meedelende volkomen betrekking, groeit het Subjekt nooit uit tot een sub
stantie Het perspektief van het subjekt komt nooit verder dan zijn uitgangspunt de 
versmalling van zichzelf tot een zo-zijn ín het zich afzetten en de verschraling van 
zichzelf in het funktioneren van het ervaren-en-gebruiken Alle aktiviteiten van het 
subjekt zijn slechts een radikalisenng van de gestalte van het eigenwezen, d w z 
een radikalisenng van de ontwerkelijking 

Paragraaf 39.18-20 Nadat Buber in de voorafgaande alinea's de gestalte en het zelf
bewustzijn van de persoon en het eigenwezen a bistonsch tegenover elkaar heeft ge
steld, relativeert hij deze tegenstelling naar twee kanten. Ten eerste plaatst hij de te
genstelling van twee tkken die absoluut uit-een-hggen, in de ene mens (39 18-19) 
Ten tweede wordt de geschetste tegenstelling niet gezien als een bruut feit, maar als 
een worsteling binnen de geschiedenis (39 20) 

Paragraaf 39 18-19 De boven ontwikkelde tegenstelling tussen persoon en eigenwe
zen, tussen subjektiviteit en subjekt leeft binnen een en dezelfde mens Er zijn dus 
geen twee soorten mensen personen aan de ene kant en eigenwezens aan de andere 
kant, subjektiviteiten en Subjekten Er is geen mens die zonder meer persoon of 
zonder meer eigenwezen is Als er verschil is tussen de mensen, komt dit doordat 
de verhouding tussen persoon en eigenwezen binnen de ene mens (binnen het ene 
tweevoudige ik) verschillend is Door dat verschil in verhouding tussen beide ikken 
binnen dezelfde mens kunnen we slechts spreken van meer en minder persoon of 
eigenwezen Aan de ene kant de mensen bij wie de persoon een overwicht heeft op 
het eigenwezen, aan de andere kant mensen bij wie het eigenwezen de persoon 
overheerst Persoon en eigenwezen, toegepast op mensen, zijn dan ook limietbegnp-
pen Wezenlijk gezien komen ¿e niet voor Feitelijk kan iemand zozeer zijn per-
soon-zijn laten domineren boven zijn eigen-wezen-zijn dat men hem persoon kan 
noemen En omgekeerd kan iemand zo zijn eigenwczen-zijn laten prevaleren boven 
zijn persoon-zijn dat men hem eigenwezen kan noemen 

Paragraaf 39 20 Reeds de laatste zin van de vorige alinea maakte de overgang van de 
a-histonsche beschouwing naar de geschiedenis Daar wordt namelijk gezegd dat de 
eigenlijke strijd m de geschiedenis wordt uitgevochten tussen de 'personen' en de 
'eigenwezens' Tussen deze twee uitersten voltrekt zich de worsteling van iedere 
mens en van de mensheid om het ik Hoe meer de mensen, hoe meer de mensheid 
zich laten bepalen door het eigenwezen, hoe meer het ik zich ontwerkelijkt Wan
neer dit gebeurt, wordt het werkelijke ik weggedrukt onder het 'partikuliere' ik en 
het 'mijnende' ik, totdat het werkelijke ik met heel het wezen binnentreedt in de 
betrekking met een verschijnend jij 
Zulk een overgang van een meer strukturele beschouwing naar een historische be
schouwing zagen we reeds in deel 1 In paragraaf 3-22 werd de strukturele tweevou
digheid van de beide grondwoorden ontwikkeld en in paragraaf 23-28 de tijdelijke 
samenhang van de beide grondwoorden Eenzelfde overgang kwamen we ook tegen 
in paragraaf 36 waar m de eerste alinea's de vervreemding van de ¿et-wereld werd 
beschreven op het niveau van de mens als zodanig, terwijl vanaf paragraaf 36 7 deze 
vervreemding werd gekonkretiseerd in de geschiedenis (van alle kuituren en daar
na van onze kuituur) Ook in paragraaf 61 tenslotte zullen we zulk een overgang te
genkomen Daar heeft de verklaring van de ¿eï-wording van God 'twee lagen' (61 4) 
nl. een verklaring die 'de mens op zich, losgemaakt van de geschiedenis' beschouwt, 
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en een verklaring die 'hem (ni de mens) weer in de geschiedenib' p'aatst 

Paragraaf 40 1 In de vorige paragraaf heeft Buber - antwoo-dcnd op de bewering 
dat het tk van het grondwoord tk μ; en het ik van het grondwoord ik-het het7elfde 
zijn, omdat ze zich immers allebei van zichzelf bewust zijn - aangetoond dat beide 
tkken en hun beider zelfbewustzijn struktureel van elkaar verschillen - daarmee te
gelijk beschrijvend hoe het ik van het grondwoord ik het zich ontwerkelijkt en hoe 
het ik van het grondwoord i£ ]i] zich verwerkelijkt - , maar historisch met elkaar in 
de ene mens verwikkeld zijn in een strijd welke van de twee in deze ene mens de 
boventoon voert 

De eerste alinea vat dit alles bondig samen Het slrukturele onderscheid wordt sa 
mengevat met 'in het menselijke tweevoud van zijn tk'', terwijl de verwikkeldheid 
van beide polen in de ene mens wordt samengevat met 'de mens is des te persoon
lijker, naarmate het ik van het grondwoord ik het sterker is (nl dan het ik van het 
grondwoord ik-ji;)' 

Paragraaf 40 2 Buber verwoordt nu wat bij dit alles het kritische punt is wat is het 
beslissende zowel wat betreft het strukturele onderscheid tussen de beide tkken als 
wat betreft hun historische verwikkeldheid' Dit kritische punt is het tk-zeggen d ι 
de Haltung op het niveau van zijn verwerkelijking F η het kritische punt daarbij is 
weer datgene wat een mens bedoelt wanneer hij ik-zegt, de zg Meinung Tegen de 
achtergrond van deel 1 mogen we zeggen het kritische punt is de Haltung op het 
niveau van de Meinung 
Dit aanwijzen van de Haltung als het kritische punt dat uitmaakt waar een mens bij 
hoort (bij het grondwoord ik JIJ of het grondwoord ik het) en waarheen zijn weg 
voert (naar het mets of naar het eeuwige jij) en het aanwijzen van de Meinung als 
het kritische punt binnen de Haltung sluiten onmiddellijk aan bij paragraaf 3 'Wan
neer de mens ik spreekt, bedoelt hij (de Meinung) een van beide (nl het ik van het 
grondwoord tk-ji] of het ik van het grondwoord tk-het) Het ik dat hij bedoelt, dat 
is aanwezig, wanneer hij ik spreekt' (3 2) 

Dat het uitspreken van het ik dat men bedoelt het eigenlijke distinktief is drukt Bu
ber ook als volgt uit 'het woord 'ik' is het ware sjibboleth van de mensheid' Sjib-
boleth verwijst naar een verhaal uit het Oude Testament De mannen van Jefta, de 
stam Gilead - die in oorlog leefden met de stam E-fraim bezetten de doorwaadbare 
plaatsen van de Jordaan naar bfraim 'Wanneer nu een van de vluchtelingen van 
Efraim zei 'Laat me oversteken', dan zeiden de mannen van Gilead tot hem 'Ben je 
een Lfraimiet'' antwoordde hij 'Nee', dan zeiden ze tegen hem 'Zeg een sjibbo
leth' Zei hij dan 'sibboleth', en kon hij het woord niet op de juiste wijze uitspre
ken, dan grepen ze hem en sloegen hem dood bij de doorwaadbare plaatsen van de 
Jordaan' (Richteren 12 5-6) 

Paragraaf 40 3 Door de verwijzing naar dit verhaal ontstaat er een wending in het 
betoog Want als het waar is voor het ik zelf dat de bedoeling van /ijn spreken bepa
lend is voor zijn participatie en zijn einddoel, dan betekent dit voor de ander dat hij 
moet luisteren naar dat wat in het spreken als bedoeling naar boven komt Alleen 
dan kan hij uitmaken waar dat ik van de ander bijhoort en heengaat Dit 'luisteren' 
werkt Buber in de volgende alinea's uit (zie het driemaal herhaalde 'Hoe klinkt 
(40 4, 40 6, 40 7), het herhaalde spreken van 'mond' (40 4), en van 'spreken 
(40 5)) 
Het betoog is als volgt opgebouwd In paragraaf 40 4-5 wordt in algemene bewoor-
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dingen het spreken van het eigenwezen geschetst In paragraaf 40 6-9 wordt in kon
krete voorbeelden (Socrates in paragraaf 40 6, Goethe in paragraaf 40 7 en Jezus in 
paragraaf 40 9) het spreken van de persoon m de drie sferen van de ik JIJ betrekking 
geschetst Tot het beluisteren van het sjibboleth van deze twee verschillende tkken 
wekt Buber op 'Luistert daar slechts naar1' 

Paragraaf 40 4 De bedoeling bepaalt het gehalte van het spreken In het geval van 
het eigenwezen nu is de eigenlijke bedoeling van het tk - dat zich overeenkomstig 
zijn wezen wil waarmaken aan het ¡tj - in tegenspraak met het aktuele spreken - om
dat het zich in feite slechts verwerkelijkt aan zichzelf - Daarom zegt Buber dat dit 
»¿-zeggen vals klinkt 
Deze zelf-tegenspraak neemt drie gestalten aan 
De eerste gestalte is deze het ik ervaart in de diepte dat het zich enkel aan het/г; 
verwerkelijken kan, maar in de feitelijke verwerkelijking sluit het zich in zijn eigen 
cirkel op Deze zelftegenspraak echter mag, wil of kan dit tk met verwoorden Het 
knijpt de lippen op elkaar Van dit ik uit gezien noemt Buber dit tragisch, van de 
ander uit gezien wekt het medelijden 

De tweede gestalte is een ik dat deze zelfde kontradiktie met zichzelf op alle moge
lijke manieren ter sprake brengt zonder dat hiermee iets aan de toestand verandert 
Dit Í ¿ noemt Buber chaotisch en bij de ander roept het afschuw op 
Fen derde gestalte is een ik dat de kontradiktie met zichzelf niet chaotisch uit
kraamt, maar verzorgt en beschaaft artikuleert, m a w zich in zijn uitdrukking be
wust is van zijn zelf-tegenspraak en zich daarop verheft Dit ik is voor Buber pijnlijk 
en stuitend 

Paragraaf 40 5 In de drie genoemde gestalten geeft Buber a h w een summiere fe
nomenologie van de tegenspraak met-zichzelf In deze alinea artikuleert Buber de 
metafysische gestalte van de tegenspraak met-zichzelf Deze metafysische gestalte 
ziet hij geinkarneerd in het Duits Idealisme en met name in zijn voornaamste repre
sentanten Pichte, Hegel en Schelling, maar vooral toch wel in Hegel, volgens wie in 
het in zich gereflecteerde ik de Absolute Geist aan het licht treedt Ook denkt hij 
wellicht aan Pichte volgens wie het ik door zijn Selbstsetzung onmiddellijk tevoor
schijn treedt uit het absolute Deze vergoddelijking van het ik en de verabsolutering 
van het in zich gereflecteerde ik met de Absolute Geist zijn in Bubers ogen precies 
het tegendeel van de geest Hier wordt nl de afsplitsing van de geest (geest verstaan 
als het tussen tk en-jij) ten einde toe doorgevoerd en daarmee de geest volstrekte ont 
werkelijkt Wat overblijft is 'iets geestelijks', bedoeld is het spiritualisme van het 
individualistisch idealisme 

Paragraaf 40 6 Tegenover de drie gestalten van de tegenspraak-met-zichzelf en de 
metafysische gestalte ervan in het Duits Idealisme stelt Buber nu drie gestalten van 
het ik dat zich realiseert in de tk /»/-verhouding (Sokrates, Goethe, Jezus) waarbij 
de laatste, Jezus, tevens de metafysische gestalte is van dit soort tk zijn 
Als eerste voorbeeld roept Buber het beeld op van Sokrates, wiens leven door 
Xenophon in zijn Memorabilia, maar vooral door Plato in zijn dialogen wordt op
gevoerd als eén voortdurend spreken met zijn vrienden en met de mensen van aller
lei slag over de vraag hoe kan de mens een goed leven leiden Als Phaidros zijn ver
wondering uitspreekt dat Sokrates de prachtige natuur rond Athene zo weinig 
kent, antwoordt Sokrates 'Vergeef mij, mijn vriend Ik ben iemand die verlangt 
naar wijsheid De velden en de bomen willen mij mets leren, maar dat willen mij 
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de mensen in de stad' ^ 2 Dit gesprek met de mensen houdt Sokrates vol tot in zijn 
pleidooi voor zijn rechters - ons door Plato verhaald in ¿ijn Apologia - en nog in 
zijn gesprek met zijn vrienden in de gevangenis vlak voordat hij de gifbeker krijgt -
zoals ons verhaald wordt door dezelfde Plato in zijn Phaedo - Deze dialogen zijn 
doortrokken van een voortdurende wederkerigheid En ook wanneer om een of an
dere reden de dialoog geblokkeerd raakt, blijft deze in de diepte bewaard, omdat 
Sokrates dan zichzelf bevraagt in kontakt met zijn daimomon, een innerlijke stem 
die hem deed voelen of hij juist of onjuist gehandeld had, zoals hij aan zijn rech
ters verklaart aan het einde van zijn leven bij het horen van zijn vonnis 'De stem 
van de daimonion die me vroeger altijd zeer vaak waarschuwde, verzette zich zelfs 
bij het geringste, als ik iets dreigde te doen wat met goed voor mij was' 2 ' 3 

Paragraaf 4 0 7 Als tweede tekent Buber de gestalte van Goethe wiens dialogische 
omgang met de natuur in vijf punten wordt geschetst 

1 De natuur geeft zich aan Goethe, spreekt met hem en openbaart hem haar ge
heim zonder het te verraden 

2 Goethe van zijn kant gelooft in de natuur Buber Iaat dit zien aan het voorbeeld 
van de roos 
3 Tussen beiden is sprake van voortdurende wisselwerking of, wat hetzelfde is, 
Goethe en de natuur vormen één werkelijkheid 

4 Ook als het oppervlakte-kontakt is verbroken blijft het dieptekontakt bewaard 
Buber laat dit zien aan het voorbeeld van de zon 
5. Ook in het sterven blijft Goethe verbonden met de elementen van de natuur. 
Deze punten proberen we nu kon kreet te verhelderen vanuit die passages uit het 
werk van Goethe die voor Buber ekspliciet of impliciet op de achtergrond stonden 
Ad 1 Als Buber zegt dat Goethe zich onmiddellijk omgeven weet door de natuur en 
dat deze tot de mens spreekt en hem haar geheim openbaart, maar dit geheim niet 
verraadt, dan denkt hij waarschijnlijk aan een kort opstel van Goethe uit 1783 geti
teld 'Die Natur' waarin Goethe lyrisch beschrijft wat de natuur voor de mens bete
kent 'Natuur' Wij zijn door haar omgeven en omhelsd - niet in staat uit haar weg te 
gaan en niet in staat dieper in haar te komen Zij spreekt onophoudelijk met ons 
en verraadt ons haar geheim met Wij werken voortdurend op haar in en hebben 
toch geen macht over haar' 214 liet is zoals Rosette Stadel na haar eerste ontmoe
ting met Goethe optekent 'De hele natuur, iedere grashalm, woord en blik spreekt 
tot hem en neemt in zijn ziel de gestalte aan van gevoel en beeld' 2 1 5 

Ad 2 Goethe's geloof in de natuur illustreert Buber met Goethe's woord tot de 
roos 'Du bist es also' Dit woord staat in het tiende gedicht uit de bundel 'Xenien' 
Het gedicht luidt in zijn geheel 
'Als schoonste erkend ben JIJ, 
genoemd ben JIJ koningin van het bloemennik, 
niet te weerspreken algemeen getuigenis, 
die de agressie uitbant, wonderbaarlijk gebeuren' 
Jij bent het dus, bent niet langer schijn, 
in jou vallen schouwen en geloven samen, 

г'2 Plato. Phaedros 
2 . 3 Apologia Sokratous, 40a, in Piatoms Opera, ed Ioannes Burnet Oxford, 1900, Tomus I, 

vergelijk ook Xenophon, Memorabilia, 1 1 2 en Plato, Theaetetus, 151 en Fthyphro, 3b 
2 . 4 Goethe, Die Natur, in Goethes Werke, Hamburg, 1955, Band XIII, 45 
2 , 6 К Burdach, Die Kunst und die Gehalt des West-ostlichen Divan, in Studien zum West-

ostlichen Divan Goethes, hrsg fc. Lohner, Darmstadt, 1971, 85 
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doch onderzoekt, streeft en strijdt, nooit vermoeiend, 
naar de wet, de grond waarom en hoe' 
Ad 3 Beide bewegingen de beweging van het tk naar de natuur toe en van de na
tuur naar het tk toe - gaan niet langs elkaar heen, maar doordringen elkaar weder
zijds, zoals Goethe dat in datzelfde opstel 'Die Natur' kernachtig uitdrukt 'De men
sen zijn allemaal in haar (nl in de natuur) en zij (nl de natuur) is in allen' 2 1 7 

Ad 4 Als Buber aan het voorbeeld van Goethe's zon-beleving laat zien dat ook als 
de oppervlakte-relatie verbroken wordt, de diepte-relatie bewaard blijft, denkt hij 
wellicht aan het 'Buch des Patsen', een fragment uit Goethe's gedichtencyclus 
'Westosthcher Divan' In dit gedicht is niet enkel sprake van een schouwen van de 
zon als troon van God - 'Ik voelde, voelde duizendmaal, in zoveel levensdagen, mij 
met haar (nl de zon), de komende, opgedragen God op zijn troon te erkennen, hem 
de heer van de levensbron te n o e m e n ' 2 ' 8 - , maar ook een gedenken van de zon in 
de nacht in het hout van de haard - 'Het zaad van de aardse zon ' 2 1 9 - en in de lam 
pen - 'de afstraling van een hoger l icht ' 2 2 0 - Voor Goethe is deze verbondenheid 
met de zon geen toevallige relatie, maar een relatie die in het zijn zelf van de mens 
is gefundeerd Het oog zelf van de mens is zoals Buber het weergeeft 'sonnenhaft', 
een verwoording die hij ontleend heeft aan de 'Zahme Xenien', een verzameling zeer 
korte gedichten, waarvan er een als volgt luidt 
'Was het oog met 'sonnenhaft', 
het zou de zon met kunnen zien, 
lag niet in ons gods eigen kracht, 
hoe zou het goddelijke ons in verrukking kunnen brengen'' 2 2 1 

Met dit voorbeeld van de zon wil zijn vertolkt dat heel ons zijn op elementaire wijze 
verbonden is met de natuur 

Ad 5 Deze elementaire verbondenheid met de natuur - zoals Goethe deze onder an
dere in zijn zojuist genoemde gedicht 'Buch des Parsen' aldus uitdrukt 'Hun religie 
(nl die van de Persen) is volstrekt gegrond op de waarde van de gezamelijke elemen
ten' 2 2 2 - begeleidt de mens 'in de stilte van het leven en het sterven' Bij dit laatste 
zinspeelt Buber op het einde van de 'Westosthcher Divan', op het gedicht 'Selige 
Sehnsucht' waarin Goethe het levende prijst dat naar de vuurdood verlangt 'Het 
levende wil ik prijzen dat verlangt naar de vuurdood' 2 2 3 - Het gaat bij deze ver
branding niet om een vernietiging, maar om een 'hogere huwelijksveremging' 2 2 4 

Fn Goethe besluit het gedicht aldus 
'en zolang je dat met hebt, 
dit sterf en word ' 
ben je slechts een trieste gast 
op de donkere aarde' 2 2 5 

2 , 6 F G o e t h e , in Goethes Werke, Hamburg, 1 9 5 2 2 , 389 
2 1 7 F G o e t h e , Die Natur, а с , 4 6 
2 1 8 F G o e t h e , West-osthcher Divan, in Goethes Werke, Hamburg, 1 9 5 2 2 , II, 104 
2 , 9 Ibid , 106 
2 2 0 Ibid , 106 
2 2 1 F G o e t h e , / a h m e Xenien, in Gedenkausgabe der Werke, Briefe und Gespräche, Zurich, 

1 9 6 1 2 , 629 
2 2 2 F Goe the , West-osti icher Divan, o c , 136 
2 2 3 Ibid . 18 
2 2 4 Ibid , 19 
2 2 5 Ibidem 
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Paragraaf 40 8 Paragraaf 40 8 neemt de twee gegeven voorbeelden die stammen uit 
het gebied van de betrekkelijke ik-]t¡ betrekkingen samen om de overgang te maken 
naar een voorbeeld uit de absolute ik ;y-betrekking in paragraaf 40 9 

Paragraaf 40 9 In deze alinea tekende Buber de gestalte van Jezus als iemand die 
zozeer leeft in een onvoorwaardelijke betrekking met het eeuwige ¡ij die hij vader 
noemt, dat hij daaraan heel zijn ik zijn ontvangt d w z 200» is Buber denkt hier 
zeker aan het Johannesevangehe dat hij in deel 3 zal noemen 'het evangelie van de 
zuivere betrekking' (50 5) In dat evangelie wordt Jezus gekarakteriseerd als 'er zon-
der-meer-zijn voor God' en anderzijds God als 'er-zonder-meer-zijn voor h e m ' 2 2 β en 
hun beider eenheid als 'het wederkerig in elkaar zijn',227 een wederzijds γινώσκειν , 
wat betekent, 'dat de een er voor de ander is en daarin zijn zijn wint' 2 2 β Het is 
vanuit deze verbondenheid dat Jezus de verbondenheid met de zijnen opbouwt 'De 
eenheid van de zijnen moet lijken op de eenheid tussen vader en zoon, dat wil dus 
zeggen zoals het zijn van de zoon een er zijn voor de vader is en omgekeerd, zo 
moet het zijn van de afzonderlijke gelovigen een er-zijn voor elkaar zijn' 2 2 9 

Fel keert Buber zich daarbij tegen de vergoddelijking van dit ik in die zin dat dat 
ik wordt verklaard te zijn 'iets dat in zich machtig' is, omdat daarmee dit ik wordt 
geïnterpreteerd als eigenwezen Ook keert hij zich tegen de verinnerlijking van dit 
]tj tot 'iets dat in ons woont', omdat daarmee dit jij wordt vervreemd van zijn an
dersheid Dit laatste wordt uitvoerig uitgewerkt in paragraaf 50 
Als het wezenlijke in de tekening van Jezus door Johannes ziet Buber dat de ver
houding tussen Jezus en het eeuwige/y, tussen de 'zoon' en de 'vader', een tegenin-
nige i^^y-betrekking is Vandaaruit moeten het !¿ van Jezus en het JIJ van zijn va
der worden verstaan 230 7ulk een wederkerige verhouding tussen het ik en het eeu
wige JIJ is volgens Buber voor iedere mens toegankelijk Het toegroeien naar deze 
volkomen betrekking en de voorwaarden waaronder dit gebeurt beschrijft Buber in 
deel 3 
De drie voorbeelden die Buber noemt hangen op drie manieren samen 
1 De gestalten van Sokrates en Goethe zijn twee voorbeelden van de betrekkelijke 
¡¿-/¡/-betrekking tegenover de gestalte van Jezus die een voorbeeld is van de absolute 
betrekking Deze geleding loopt parallel met de fenomenologische beschrijving van 
het eigenwezen in paragraaf 40 4 en de metafysische pendant ervan m paragraaf 
40 5 Bovendien wordt ZIJ bevestigd door paragraaf 40 8 die de beide eerste ikken 
samenvat 
2 Het zijn drie gestalten die ieder een voorbeeld zijn uit de drie sferen van de be
trekking Sokrates is een voorbeeld uit de sfeer van het medemenselijke Goethe is 
een voorbeeld uit de omgang met de natuur Jezus is tevens een voorbeeld uit de 
sfeer van het ethische, dus een voorbeeld uit de sfeer van het geestelijke, want van 
Jezus geldt 'Hier verscheen aan de mens uit het diepere geheim het ¡η en hij 
antwoordde met zijn leven' (32 8) 

3 Tenslotte loopt er echter ook een derde lijn Buber zelf ziet namelijk een eng ver-

2 2 6 R Bultmann, Das bvangelium des Johannes, erklart von Rudolf Bultmann, Gottingen, 
1 9 6 8 1 0 , 291 

2 2 7 Ibid , 293 
2 2 8 Ibid , 290, voetnoot 3 
2 2 9 Ibid , 393 

Zie voor een beschrijving van Buhers verhouding tot Jezus U Hedinger, Bubers Kritik an 
Jesus, in Theologische Zeitschrift, 25 (1969) 40 56 en R Smith, The Religion of Marcin Bu
ber, in Theology Today, 12 ( 1955) 206 209 
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band tussen de omgang met de natuur en het artistieke In Goethe is daarom mede 
het artistieke element aangeduid Volgens Buber is de filosofie in hoge mate gebon
den aan de omgang met de medemens In die zin is Sokrates tevens de inkarnatie 
van het element van het denken. Tenslotte is, zoals we zojuist zagen, Jezus tevens 
een zuiver voorbeeld van het handelen Zo gezien representeren deze drie gestalten 
tevens de drie gebieden uit de sfeer van het geestelijke de kunst, het denken en het 
handelen ™ 

Paragraaf 4 1 1 Het betoog wordt opnieuw onderbroken door een vraag De vraag
steller heeft een ik voor ogen dat ζ ι verschilt van het tweevoudige tk dat tot nu toe 
werd besproken In de vorm van een vierledige vraag wordt steeds preciezer naar vo
ren gebracht om wat voor soort ik het hier gaat 
1 De eerste vraag kunnen we aldus ekspliciteren waar is er in de beschouwingen 
over het tweevoudige ik plaats voor een г* dat geheel wordt beheerst door zijn 
zending die van hem vraagt dat hij (positief) slechts een relatie onderhoudt met de 
zaak waarvoor hij staat en (negatief) geen enkele relatie heeft met enig ƒ//, waar
bij er een specifieke relatie is tussen het positieve en het negatieve moment 'De rela
tie namelijk tot de zaak waarvoor hij staat is zo sterk dat alle/i/ niet zozeer het bet 
van een ik-het-Te\it\e is, maar het het van een zaak alle ]i] wordt in onmiddellijk 
verband gebracht met de na te streven zaak 

2 De volgende vragen kleuren dit alles konkreter in hoe moeten we het іЛ-zeggen 
beluisteren van een figuur als Napoleon, in wie de vraagsteller dit soort tk ziet ge-
inkarneerd' 
3 Is dit i/Sr-zeggen niet rechtmatig' 
4 Mogen we deze gestalte van het ik niet eveneens persoon noemen' 
Buber gaat als volgt op deze vierledige vraag in berst bevestigt hij het bestaan van 
zulk een derde tk, maar kompleteert daarbij tegelijk het beeld van dit ik in de figuur 
van Napoleon Dit gebeurt in paragraaf 41 2-3 Vervolgens gaat hij in op de drie 
konkretere vragen in paragraaf 4 1 4 In de slotalinea evalueert Buber deze gestalte 
van het tk 

Paragraaf 4 1 2 Buber begint met te bevestigen dat Napoleon inderdaad zulk een fi
guur was die (negatief) bepaald moet worden als iemand à\egeen enkele relatie tot 
enig ¡ij had en die (positief) bepaald moet worden als iemand die in alle )i] slechts 
materiaal г 3 2 zag dat nuttig was voor zijn zaak de opbouw van het Frans Im
perium Buber kompleteert dit beeld van Napoleon vanuit het 'Mémorial de Sainte-
Hélène' van Emmanuel de Las Cases,2ЭЗ die, naar zijn eigen zeggen, heeft 'verza
meld, opgetekend, dag na dag, alles wat ik heb gezien van Napoleon gedurende de 
achttien maanden dat ik in de nabijheid was van zijn persoon' 2 3 4 

Dat van de mensen uit naar Napoleon toe ontelbare jij relaties liepen en van Napo-

2 3 1 7eer juist heeft R Wood op deze dubbele lijn gewezen Naast 'Goethe, who embodied re
lation to nature, Socrates, who lived a life of interpersonal dialogue and Jesus, who reali
zed his relation to the bather' ziet hij de andere lijn 'Goethe is a creator of art forms, So
crates of idea structures, Jesus of religion' (R Wood, Martin Buber's Ontology, bvanston, 1969, 
83) 
232 Napoleon ontwikkelde zich 'zum mcksichtlosen, die Menschen als 'Material' betrachten

den Diktator' in Der Grosse Herder, hreiburg, 1955, Kol 898 
h de Las Cases, Memorial de Samte Helene, texte établi, avec introduction, bibliographie 
et notes par Andre bugler, Paris, 1961, Tome l-II 

234 I b i d . l , 3 
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león naar de mensen toe geen enkele, zelfs met naar zijn naaste medewerkers toe, 
blijkt uit een onbevangen getuigenis van Las Cases in het begin van zijn 'Memorial' 
'De bewondertng deed mij hem volgen zonder hem te kennen, de liefde had mij voor 
altijd hecht met hem verbonden vanaf het moment dat ik hem had leren kennen 
liet heelal is vol van zijn glorie, van zijn daden, van zijn monumenten, maar me 
mand kent de werkelijke nuances van zijn karakter, zijn intieme kwaliteiten, de na
tuurlijke begaafdheden van zijn ziel' 235 Hij die deze 'grote leegte' wil opvullen, 
moet van zichzelf zeggen 'Ondanks mijn dagehjke relatie (nl met Napoleon) als 
officier van zijn Huis en als lid van zijn Raad, kende hij mij nauwelijks' 23e 

En in datzelfde 'Mémorial' zien we ook hoe Napoleon zich vergelijkt met Jezus die 
door Petrus wordt verloochend In een van zijn vele klachten tegenover degenen die 
hem tot op Sint Helena waren trouw gebleven zegt hij 'Onze laatste beproevingen 
gaan alle menselijke krachten te boven' bn bovendien ben ik eerder m de steek 
gelaten dan verraden, er is meer zwakheid om mij heen dan trouweloosheid, het is 
de verloochening van Sint Petrus, het berouw en de tranen kunnen aan de deur 
staan Overigens, wie in de geschiedenis had meer aanhangers en vrienden' Wie werd 
meer populair en bemind' ' 237 

Buber merkt bij deze vergelijking op dat deze verloochening slechts van één kant 
kan komen nl van de kant van Napoleons aanhangers, met van de kant van Napo
leon zelf, want zulk een verloochening zou een relatie veronderstellen die bij Napo
leon ontbrak 'Napoleon had', zoals Bergeron zegt in zijn recente biografie, 'weinig 
vrienden, weinig bekenden, en leefde, met het verstrijken van de jaren, meer en 
meer alleen te midden van de menigte van zijn ambtenaren, van zijn officieren of 
van zijn hovelingen' 238 

Nadat Buber aldus heeft bevestigd dat hier in de gestalte van Napoleon een ty
pische gestalte van het ik verschijnt en deze gestalte iets konkreter heeft geschetst, 
geeft hij viermaal met steeds andere woorden de grondstruktuur aan van dit ik De
ze grondstruktuur is gekenmerkt door een dubbele beweging 
Van de ene kant 
— 'Hij was het demonisch ]η van miljoenen', d w z voor miljoenen mensen was hij 
een idool 
— 'Voor wie alles toegloeit', d w z die door een brandende adoratie en liefde wordt 
bejegend 
— 'Naar wie een duizendvoudige betrekking voert', d w z naar wie vanuit de 
verschillende mensen rondom hem een levende relatie stroomt 
— 'Aan wie men onmetelijk deelneemt als aan een werkelijkheid', d w ζ de verschil
lende individuen nemen deel aan zijn leven dat voor hen een werkelijkheid is 
Van de andere kant 
- Hij IS een ';i; dat met antwoordde, dat op;i/ met bet antwoordde, dat in het per 

soonhjke vlak fiktief antwoordde, - dat slechts in zijn eigen sfeer, die van zijn zaak, 
slechts met zijn daden antwoordde', d w z hier is geen sprake van tegemnnigheid, 
want ζηη antwoord is van een heel andere orde dan de aanspraak van de miljoenen 
— 'Die zelf in een koud vuur staat', d w z zijn eigen streven is niet gericht op de 
mensen die zich op zijn persoon richten, maar op de zaak die hij - in deze mensen -

" 5 [bidem 
2 3 6 Ibid , I, 9 10 
" 7 ibid , |, 2 2 4 
2 3 8 L Bergeron, L'Empire, in Histoire de la France sous la direction de G Duby, Paris, 1971, 
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voor zich ziet liggen Het blijft zakelijk koud 
— 'Van wie geen enkele betrekking voert', omdat hij de mensen niet bedoelt als een 
]η, maar als van waarde of onwaarde voor zijn zaak 
— 'Die aan geen enkele werkelijkheid deelneemt', omdat er nl geen enkele echte 
wisselwerking is 
Vergelijken we deze struktuur met de struktuur van de twee tot nu toe ontwikkelde 
relaties tk ¡η en ik bet, dan valt het op dat ze van beide verschilt Van een ik-μ]-
verhouding is geen sprake, omdat de tegeninmgheid ontbreekt er wordt niet geant
woord op persoonlijk vlak, er wordt enkel gereageerd vanuit het zakelijke belang 
Hier verliest het grondwoord van de verbondenheid zijn karakter van wisselwerking 
(41 2) Maar ook is het geen ik bet verhouding, zoals die met name beschreven is in 
paragraaf 35 in de gestalte van de huidige ekonoom en politicus Want daar ontbre
ken de twee zojuist beschreven bewegingen iedere levende betrekking van de kant 
van de onderdanen naar de ekonomen, resp politici ontbreekt, terwijl ook de eko-
nomen en politici van hun kant niet de zaak van het algemeen belang beogen, waar
aan ze zichzelf ondergeschikt maken, maar enkel de objektificatie van de onderda
nen. Vanwege deze eigen struktuur van deze relatie moet er ook gesproken worden 
van een geheel eigen gestalte van het tk naast het ik van het grondwoord ik-]i] en het 
!& van het grondwoord ik het Het is geheel eigensoortig, zodat het ook niet gezien 
mag worden als een overgang tussen het ik van het ene en het tk van het andere 
grondwoord 'Deze derde is er naast de persoon en het eigenwezen niet tussen 
hen' (41 2) 
Terwijl Buber de gestalte van Napoleon - als inkarnatie van het derde tk - beschrijft 
vanuit het 'Mémorial' van Las Cases, staat bij de duiding van de gestalte van Napo
leon - nl als de inkarnatie van het noodlot in noodlottige tijden - zowel 'Der Unter
gang des Abendlandes' op de achtergrond als de chassiddische legenden die Buber 
heeft verzameld in zijn kroniek 'Gog en Magog' 
In 'Der Untergang des Abendlandes' zegt Spengler 'Napoleon had in belangrijke 
ogenblikken een sterk gevoel voor de ware logika van de wording van de wereld Hij 
vermoedde dan in hoeverre hij een noodlot wás en in hoeverre hij er een had 'Ik 
voelde me naar een doel gedreven dat ik niet ken Zodra ik het zal hebben bereikt, 
zodra ik niet meer noodzakelijk zal zijn, zal een atoom voldoende zijn om mij te 
verpletteren Tot dan toe echter zullen alle menselijke krachten niets tegen mij ver
mogen'(1812)' ^ 9 

Nog sterker echter dan het boek van Spengler speelt de chassidische verhalencyclus 
'Gog en Magog' die Buber pas in de tweede wereldoorlog voltooide,240 maar waar
aan hij reeds in 1923 bezig was getuige een brief aan Franz Rosenzweig 'de 'Gog' 
(bedoeld is de kroniek 'Gog en Magog')houdt me zeer intens bezig, maar eigenlijk in 
het geheel niet als een aangelegenheid van de 'kunst', maar ik worstel om een plas
tische duidelijkheid die totaal anders is dan alle fantasie, om te bespeuren, hoe het 
'kwaad' hoort bij het worden van het rijk Daarbij is mij in een flits iets duidelijk 
geworden wat ik tot nu toe niet begreep Op Elba zei hij eenmaal dat zijn naam op 
aarde blijven zal zolang als le nom de l'Eternel Zo vertaalt hij het woord dat de 
drie in de vuuroven uit het jaar 5574 (1814) vernamen en waaraan zij in 5575 
(1815) ten gronde gingen1' 241 De titel 'Gog en Magog' duidt op Ezekiel 38-39 
waar gezegd wordt dat de Messias zal komen wanneer de demonisch-eschatologische 

239 O Spengler, Der Untergang des Abendlandes, о с , I, 202 
2 4 0 De Hebreeuwse uitgave verscheen in 1943, de Duitse in 1949 
2 4 1 Briefwechsel, 11, 153-154 
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heerser Gog zijn heerschappij in het land Magog heeft gevestigd De charismatische 
tsaddik, de 'ziener van Lublin', wilde het komen van de Messias bespoedigen door 
God te bezweren Napoleon tot Gog te maken over het land Magog Zijn tegenspeler 
hierbij is zijn leerling, de 'heilige Jood', die niet gelooft in deze magie doch enkel 
in de omkeer Zoals Buber zegt in zijn nawoord op de kroniek 'Enkele tsaddikim 
hebben werkelijk geprobeerd door theurgische handelingen (de zg praktische kab
bala) Napoleon tot de 'Gog van het land van Magog' van Lzekiel te maken, op wiens 
oorlogen, zoals enige eschatologische teksten verkondigen, het komen van de 
Messias moet volgen, en andere tsaddikim hebben tegenover deze pogingen de ver
maning gesteld dat met door uiterlijke gebaren, maar alleen door de omkeer van de 
hele mens het aanbreken van de verlossing kan worden voorbereid' 242 

Ofschoon Buber zelf zich uitdrukkelijk vóór de met-magische 'heilige Jood' en 
tégen de magische 'ziener van Lublin' verklaart - 'zeker, ik was 'vóór' Pzysha (d ι de 
gemeenschap van de 'heilige Jood') en 'tegen' Lubhn (d ι de gemeenschap van de 
'ziener ') 2 4 3 - dit neemt met weg dat Buber mét beide partijen in Napoleon 'het 
noodlot zelf' zich ziet verheffen 'in noodlottige tijden' (41 2) 

Paragraaf 4 1 3 In de vorige alinea heeft Buber het derde tk zoals dat tot gestalte 
komt in de figuur van Napoleon beschreven en geduid vanuit het typische relatie-
veld dat door dit tk wordt opgeroepen en waardoor dit гк zelf wordt bepaald Nu 
vat Buber kort de struktuur van dit tk samen in twee punten 
1 Dit tk, dat door de anderen, die hem omringen, als een levend jtj wordt geado
reerd, ziet deze anderen van zijn kant als krachten die hij moet benutten voor de 
zaak waar voor hij staat Hierdoor verschilt dit tk reeds van de tkken van de beide 
grondwoorden 
2 Fundamenteel verschilt echter dit derde ik van de beide andere tkken doordat 
dit tk binnen het geschetste relatieveld ook zichzelf ziet als een faktor die de zaak 
waarvoor hij staat moet dienen 

Paragraaf 41 4 In deze alinea gaat Buber vervolgens in op de drie konkrete vragen 
1 Hoe moeten we het r& zeggen van Napoleon beluisteren7 

2 Is dit (¿-zeggen rechtmatig'' 
3 Mogen we dit tk een persoon noemen' 
Wat betreft de eerste vraag stelt Buber konkluderend '7o is dan' het i^-zeggen van 
Napoleon noch het volle ik van het grondwoord tk ¡η noch het tk van het grond 
woord ik het dat zichzelf zijn eigen volheid voorspiegelt Dit »¿-zeggen is struktu-
reel slechts een 'van zichzelf uit' zeggen, d w z het is op geen enkele wijze een ant
woord op ten jij tegenover hem Dit tk fungeert als uitgangspunt van handelingen 
en gebeurtenissen die hem we/enlijk te boven gaan en die hem nu juist maken tot 
de persomfikatie van een noodlotsvoltrekking Dit ik is 'het noodzakelijke onder 
werp van de zin bij zijn vaststellingen en regelingen, met meer en niet minder' 
(41 4) Om dit te illustreren verwijst Buber opnieuw naar het 'Memorial' van I as 
Cases Reflekterend over zichzelf in zijn ballingschap zegt Napoleon de volgende 
woorden 'Zeggen vanwaar ik kom, wat ik ben, waarheen ik ga, gaat mijn ideeën te 
boven, en toth is het dat alles Ik ben het uurwerk dat bestaat en zichzelf niet 
kent' 244 Zijn (¿-zeggen typeert Buber derhalve - met Napoleons eigen woorden -

242 M Buber, Gog und Magog, m Werke 111,1257 
2 4 3 I b i d . 1 2 5 8 
244 t de I as Cases, о t , I, 778 
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als een zich-buiten-zichzelf-om-voltrekkend-gebeuren een noodlotsvoltrekking be
dient zich van een ifc dat niets anders is dan de voltrekking ervan 
Op de tweede vraag of dit ifc-zeggen rechtmatig is of met, antwoordt Buber dat deze 
gestalte van het tk 'even rechtmatig als onrechtmatig' is en illustreert dit opnieuw 
met een uitspraak van Napoleon die staat opgetekend m het 'Mémorial' Terwijl 
Napoleon een s'aaf gadeslaat die op het eiland aan het werk is en diens situatie be
klaagt, dreigt hij een ogenblik in deze slaaf zijn eigen spiegelbeeld te ontwaren De
ze gedachte zet hij echter terstond en heftig van zich af waama hij om het tegen
deel te bewijzen zegt 'Men heeft ons op geen enkele wijze onderworpen aan licha
melijke kwellingen, en, zou men het geprobeerd hebben, wij hebben een ziel waar
mee we onze tirannen kunnen bedriegen' . Onze situatie kan zelfs aantrekkelijk
heid hebben! Het heelal beschouwt ons1 . . Wij blijven de martelaren van een on
sterfelijke zaak!' 245 

Rechtmatig is dit jfc-zeggen omdat dit tk in de zelfreflektie van de ballingschap in
derdaad van zichzelf zeggen mag dat zich rondom hem de belangrijkste krachtlijnen 
van een tijdperk koncentreerden Onrechtmatig blijft het echter tot in deze ont
nuchtering, omdat het nog steeds niet zichzelf laat verlossen in het ;j/-zeggen op het 
verschijnende al, het is, zoals Buber zegt, wel Onttoverd' - doordat het in de ont
luistering van de ballingschap verkeert en hierover reflekteert - maar met 'verlost' -
omdat het nog steeds geen enkel JIJ met zijn wezen groet -
Wat betreft de derde vraag of dit tk toch geen persoon genoemd mag worden, ant
woordt Buber als volgt Zeker is, zo stelt hij, dat dit tk op geen enkele wijze lijkt op 
het tk zoals dat tot gestalte komt in het ik 'van de moderne eigenmens' (41 4), om
dat de daarvoor noodzakelijke zelf-voorspiegelmg volledig ontbreekt. Maar ook tot 
subjektiviteit, tot persoon-zijn, komt dit tk niet, omdat het, zoals we zojuist zagen, 
noch in zijn glorietijd noch in de ballingschap de daarvoor noodzakelijke konfronta-
tie met een verschijnend jt] is aangegaan Het hele leven van dit i¿ moet volgens Bu
ber in laatste instantie beschreven worden als de verpersoonlijking van een anoniem 
gebeuren het rijst op uit het geheim en 'zinkt tenslotte weer terug, in het geheim' 
(41.4) De persomfikatie van een anoniem gebeuren is geen persoon 

Paragraaf 41.5 In de laatste alinea bespreekt Buber twee waarderingen van de ge
stalte van Napoleon precies op het punt van zijn zending d ι op het punt van de 
persomfikatie van een noodlotsvoltrekking Buber giet zijn eigen mening in de vorm 
van een vraag die tendentieus is Volgens hem is het onmogelijk definitief een oor
deel te vellen over de vraag of deze Napoleon zijn zending heeft verstaan of heeft 
misverstaan De waardering echter die de gestalte van Napoleon krijgt vanuit het 
fundamenteel van zichzelf vervreemde tk van het grondwoord tk-het wijst Buber om 
vier redenen met stelligheid van de hand. 

Vanuit dit ontwerkelijkte i^-bewustzijn nl wordt Napoleon eenzijdig geïnterpre
teerd als de inkarnatic van 'machtsdrang en machtswellust' (45 5) 2*6 Hier wordt 
miskend dat Napoleon de persomfikatie is van 'lotsbeschikking en lotsvoltrekking' 
(415) 

245 Ibid , 1, 252 
246 Wellicht denkt Buber hier aan Hegel 'Der Lauf der Geschichte als Ganzes kann nur Gegen
stand philosophischer Analyse sein, wenn die Geschichte sich nicht in eine uferlose Zukunft 
erstreckt Daher musste Hegel die Geschichte mit der Heraufkunft der Französischen Revolu
tion und dem napoleonischen Kaiserreich (oder spater mit dem preussischen Staat) 'abschhes-
sen" (J Taubes, Martin Buber und die Geschichtsphilosophie, in Martin Buber, hrsg. Schlipp/ 
Friedman, Stuttgart, 1963, 402 
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Zo ook wordt ten onrechte wel 'het dwingende gezag van dit voorhoofd' geappre
cieerd, maar miskend wordt dat deze gestalte de uitdrukking is vaneen tijdsgewricht 
Vervolgens wordt door het vervreemde ik wel de eenzijdig objektiverende machts
uitoefening overgenomen, zonder echter de daaraan ten grondslag liggende nood-
lotsdrang te verstaan 
Tenslotte en dit is het wezenlijke verwisselt het eigenwezen zijn eigen op-zichzelf-
betrokken-zijn met het van-zich uit-op de-zaak-betrokken-zijn van Napoleon met 
elkaar 
Konkluderend stelt Buber, dat, ook wanneer het er om gaat om te onderscheiden 
tussen het eigenwezen en het derde tk, het ik het eigenlijke distinktief blijft, het 
'sjibboleth' liet »6-zeggen van Napoleon is, zo is na al het voorgaande duidelijk ge
worden, het ik van een lotsvoltrekking Met ik van het grondwoord tk-bet is het ik 
dat zich met zichzelf bezighoudt en zich koestert in de waan van zijn zelfverschij-
nmg Als dit ik nu zich identificeert met het derde ik - het ik van Napoleon - treedt 
het in een nieuwe fase van zijn zelfvervreemding Het ik dat reeds zichzelf bemach
tigde en daaruit de schijn van een zelfbewustzijn bouwde, fixeert dit zelfbemachti-
gingsproces door zichzelf te bekleden met de gestalte van het idool de valse zelfver-
schijning stelt zichzelf als zodanig Hiermee geraakt dit ik in 'de heilloosheid van 
zijn eigen tegenspraak met zichzelf' waarop de volgende paragraaf verder zal gaan 

Paragraaf 42 1 Evenals de paragrafen 39 en 41 begint ook paragraaf 42 met een 
vraag Maar dit keer is het niet een tendentieuze vraag, maar een informatieve Ge
vraagd wordt naar de betekenis van de uitdrukking 'tegenspraak-met-zichzelf 
Deze vraag knoopt onmiddellijk aan bij de laatste zin van paragraaf 39 waarin ge
steld werd, dat, zodra de zelfbemachtiging en de wereldoverheersing van het eigen
wezen zich als zodanig poneert en er zich dus a h w op laat voorstaan, de heilloos
heid van de tegenspraak met zichzelj aan het licht treedt 
Reeds eerder echter kwam de term 'tegenspraak-met zichzelf voor Dat was in para
graaf 40 4, waar, in kontrast met de drie gestalten van het zuivere i^-zeggen van 
Sokrates, Goethe en Jezus, drie gestalten van de tegenspraak-met-zichzelf werden 
geschetst In paragraaf 40 5 werd deze tegenspraak met zichzelf metafysisch geduid 
als de verwording van de wereldgeest tot iets geestelijks, d w z als de verwording 
van het tussen-tk-en-jij tot het tussen ik en mezelf 
Hierop grijpt de vraagsteller terug met zijn vraag 'wat is dat tegenspraak-met-
zichzelf ' (42 1) 

Paragraaf 42 2 Bubers antwoord valt in twee delen uiteen berst schetst hij zeer 
bondig het ontstaan, de ontvouwing en het resultaat van het ik dat met zichzelf 
een betrekking aangaat Vervolgens /ien we een dubbele duiding van het resultaat 
een religieuze duiding en de duiding die Buber zelf er aan geeft 
De betrekking van de mens met zichzelf ontstaat, wanneer de mens zijn wezens-
struktuur niet aktualiseert De wezensstruktuur van de mens is wezenlijk aange
legd zijn op het in betrekking treden met de wereld Deze struktuur moet vanuit 
deel 1 worden begrepen Daar werd duidelijk dat de mens wezenlijk bepaald moet 
worden als een geleidelijke losmaking uit de natuurlijke verbondenheid met het al 
die tegelijk een hunkering is naar een nieuwe verbondenheid met dit al Deze hunke
ring noemt Buber 'betrekkingsstreven' (27 5) of 'ingeboren ]i¡' (27 6) of 'het a prio
ri van de betrekking' (27 5) Het behoort nu op zijn beurt tot het wezen van dit 
alomvattende betrekkingsstreven dat het wordt waargemaakt doorheen de bijzonde
re i¿-/</-betrekkingen om tenslotte uit te groeien tot het metdoen dat de drempel 
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vormt naar de volkomen betrekking (zie paragraaf 46) Buber stelt nu dat de be
trekking van de mens met zichzelf ontstaat op het moment dat de konkrete betrek
king gaat ontbreken Dan gaat nl het betrekkingsstreven - dat niet anders kan dan 
streven naar betrekking - een relatie aan met zichzelf Het uitblijven van een gereali
seerde betrekking met een;«/ is er de oorzaak van dat een betrekking van het tk met 
zichzelf ontstaat 
De betrekking van het betrekkingsstreven met het tk ontvouwt zich nu verder aan 
het tk d w ζ het tk wordt het verkenningsterrein waar het betrekkingsstreven zich 
verder op gaat richten Deze ontvouwing noemt Buber onnatuurlijk en onmogelijk. 
Onnatuurlijk is deze ontwikkeling omdat het betrekkingsstreven zich niet aktuah-
seert aan zijn natuurlijke komponent, het tegenkomende JIJ, maar zich op onnatuur
lijke wijze ontvouwt door tegen-zichzelf-in-te-gaan Onmogelijk is deze ontwikke
ling omdat het tk geen verder perspektief biedt aan het betrekkingsstreven dan zich
zelf en niet, zoals het }i], uitzicht biedt op het zich ín ieder JIJ onmiddellijk bemid
delende eeuwige yi;, zoals deel 3 zal laten zien 
Het resultaat van dit alles is dat, zoals we reeds zeiden, het betrekkingsstreven te-
gen-zichzelf-in-gaat een betrekking die op zichzelf is betrokken, een gaan-staan-te-
genover-zichzelf, een op zichzelf terugwerken Dit noemt Buber tegenspraak-met-
zichzelf Het spreken, dat wezenlijk spreken-met-de-ander is, wordt een tegen-
spraak-met-zichzelf Daarentegen wordt het betrekkingsstreven in de betrekking ge-
aktualiseerd tot een spreken met de ander, tot een werkelijk worden aan de tegen
woordigheid van een JIJ, tot een participatie aan de stromende wisselwerking tussen-
tk en JIJ 

Gemakkelijk wordt nu zo'n tegenspraak-met-zichzelf geduid als een religieuze be
trekking Buber geeft in 'Ich und Du' twee voorbeelden van zulk een religieuze dui
ding De eerste kwamen we tegen in paragraaf 40 4 Daar zagen we hoe Buber het 
Duits Idealisme en met name haar voornaamste representanten bichte, Schelling en 
Hegel ziet als de metafysische duiding van de 'tegenspraak met zichzelf', een dui
ding waarin dit 'afgesplitste' tk met een hoofdletter wordt gesproken 
Het tweede voorbeeld zullen we tegenkomen in paragraaf 50 5 waar Buber Jung 
kritiseert als een van de 'moderne pogingen om deze oerwerkehjkheid van de twee
spraak (nl de betrekking tussen de mens en het eeuwige jtj) in een verhouding van 
het ik tot het zelf of iets dergelijks, in een in de zelfgenoegzame innerlijkheid van 
de mens besloten gebeuren om te duiden' (50 5) 
Deze religieuze duidingen proberen een betrokkenheid van tk-met-tk, door Buber 
een 'dubbelgangerssituatie' genoemd, te legitimeren en aan de huivering van deze 
onnatuurlijke en onmogelijke situatie te ontkomen Maar deze duiding zal, zo zegt 
Buber, nooit sluitend en nooit bevredigend zijn, want - en hier begint Bubers dui
ding - in de tk (¿-verhouding wordt een situatie van onvervuldheid nl een betrek
kingsstreven dat met, zoals zijn vervulling vraagt, zich verwerkelijkt aan het JIJ, 
maar aan zichzelf - geïnterpreteerd als een vervulling Welnu, deze vervulling is tn 
fette 'een waanzinnige schijn', omdat, zoals we in de voorafgaande paragrafen 
reeds zagen bij de beschrijving van het eigenwezen, het tk in deze zelfverhouding 
een schijnbestaan ontvangt dat in de zelf-reflektie tot 'een waan van de zelfverschij-
nmg' (41 4) wordt verabsoluteerd Is de tk tk verhouding eenmaal in deze 'waanzin
nige schijn' terecht gekomen dan raakt het tk steeds dieper in zichzelf verstrikt en 
ontwerkelijkt het zich steeds dieper 
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121.42 Samenhang 

Het is duidelijk dat in de paragrafen 39 43 met de houding of de wereld of de be
trekking-zelf, maar het ik centraal staat In paragraaf 34 werd reeds bij wijze van 
perspektief gezegd dat bij een volstrekt doorgevoerde 6ef-houding (paragraaf 32-35) 
met alleen de onophoudelijk toenemende het-wereid de mens zou gaan overwoeke
ren (paragraaf 36-38), maar ook de mens van binnenuit het eigen tk zou gaan ont-
werkelijken Dit laatste wordt ontwikkeld vanaf paragraaf 39 die dan ook begint 
met te zeggen dat duidelijk is geworden tot dan toe dat de aan zichzelf overgelaten 
bet-were\d van zichzelf tot een nachtmerrie vervreemdt, maar dat nog niet duidelijk 
is geworden 'hoc het tk van de mens zich ontwerkelijkt' (39 1) 
In paragraaf 39 laat Buber dan zien hoe de gestalte en het zelfbewustztjn van de tk-
ken van de twee grondwoorden struktureel verschillen en historisch verwikkeld zijn 
Tegelijk met deze beschrijving laat hij echter zien boe het \k van het grondwoord ik-
het - in kontrast met de verwerkelijking van het г& van het grondwoord tk-pj - zich 
ontwerkelijkt Dit gebeurt in twee hoofdfasen 
1 Het ik perkt zich in tot dit bijzondere zo-zijn door zteb af te zetten tegen de we
reld en vanuit deze zelfversmalling neemt het de zó en zó ervaren wereld m beztt 
2 Het eigenwezen wordt zich van deze dialektiek tussen zich-af-zetten en in-bezit-
nemen bewust en fixeert daarmee haar gestalte 
Paragraaf 40 brengt als het kritische punt in het verschil tussen de beide ikken de 
bedoeling van het ik-zeggen naar voren en laat dit zien aan drie gestalten van het 
eigenwezen (40 4) met de daaraan ten grondslag liggende metafysische gestalte 
(40 5) en aan drie gestalten van de persoon, Sokrates, Goethe en Jezus (40 6-9), 
waarvan Jezus tevens de metafysische gestalte van de persoon inkarneert (40 9) 
In paragraaf 41 wordt de gestalte van het derde ik geschetst in de figuur van Na
poleon Het gaat hier om een gestalte die zich geheel wijdt aan zijn zaak waaraan hij 
allen dienstbaar maakt, terwijl hij van de mensen uit het eindpunt van persoonsver
heerlijking is In de diepte is deze gestalte gefundeerd in een historische zending 
waardoor hij de persomfikatie is van een noodlotsvoltrekking 
Paragraaf 42 tenslotte legt uit wat het wezen is van dit eigenwezen de tegenspraak-
met-zichzelf 
Zoals blijken zal, staat in paragraaf 43 het ik niet meer centraal Reeds in de eerste 
zin blijkt dat het daar zal gaan over 'de vervreemding tussen ik en wereld' (43 1) 
Fn ook verderop komen het ik en de wereld gelijkelijk ter sprake (zie de uitleg van 
paragraaf 43) 

De paragrafen 39-42 vormen echter niet alleen een eenheid, omdat daarin het tk 
centraal staat, maar ook omdat ze een bepaalde fase in het totale vervreemdings
proces artikuleren Zoals we gezien hebben, slaat de vervreemding van de to-hou-
ding op het moment dat deze volstrekt wordt doorgevoerd (paragraaf 32-35) om in 
de door deze At'i-houdmg op zich gestelde wereld (paragraaf 36-38) Als deze op 
zich gestelde wereld tenslotte tot noodlot is verabsoluteerd, slaat het proces om 
naar het ik, omdat de overweldiging door de tot noodlot verabsoluteerde wereld 
niet is te keren vanuit deze vervreemde wereld zelf, maar enkel vanuit een dieptebe-
zinning 'op het ontwerkelijkte en het werkelijke ik' (37 6) Welnu, de paragrafen 
39-42 doen zich voor als een feitelijke bezinning op het werkelijke en ontwerkelijk
te ik 

ben nieuwe fase in het vervreemdingsproces doet zich echter voor op het moment 
dat blijkt dat in deze feitelijke bezinning met enkel een mogelijkheid tot 'wederge 
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boorte' (37 6) besloten ligt, maar ook de mogelijkheid van 'zelfvernietiging' (37 6) 
bloot komt te liggen Deze laatste mogelijkheid is hierin gelegen dat het zelfbewuste 
eigenwezen zich de oppervlakkige gestalte van het derde ik (Napoleon) toeeigent en 
zich bekleedt met het niets ontziende gezag van de tiran Op dat moment wordt de 
gestalte van het eigenwezen die reeds door zijn zelfbewustzijn was gefixeerd op
nieuw en als zodanig gefixeerd tot zelfverzekerdheid En de bezinning op het ont-
werkelijkte tk, die juist 'de wortelgrond die de mens vertwijfeling noemt' (37 6) 
moest losweken, wordt geblokkeerd doordat de valse zelfverschijning van het eigen
wezen zichzelf als zodanig nu gaat opstellen Het overmachtig ik neemt de air aan 
van de machthebber en verabsoluteert daarmee zijn machtsbewustzijn Dit gebeurt 
door de moderne mens, 'het tijdperk waarvan de demonische mens zonder tegen
woordigheid heer en voorbeeld is geworden' (415) 
Een definitieve verharding van de gestalte van het eigenwezen - die wezenlijk be
staat in de tegenspraak met zichzelf - gebeurt wanneer deze tegenspraak met zich
zelf wordt verabsoluteerd in een religieuze duiding Dit gebeurt in het Duits Idealis
me en de psychologie van Jung Zo is dan de definitieve vervreemding van de het-
wereld (in het geloof in het noodlot) omgeslagen in zijn volstrekte tegendeel van de 
definitieve vervreemding van het ik (in de religieuze duiding van zijn tegenspraak-
met-zichzelf) 
Paragraaf 43 zet aan bij deze dubbele ultieme vervreemding en voert deze nog ver
der door 

121.5 Uitleg van paragraaf 43 
121.51 Ontleding 

Paragraaf 43 1 In de paragrafen 36-38 kwam de laatste vervreemding van de het-
wereld tevoorschijn waar de moderne mens de het-wereid verabsoluteerde tot een 
volstrekt determinisme waaraan de mens is onderworpen ('de ziekte van ons tijd
perk') 
In de paragrafen 39-42 blijkt vervolgens hoe ook de enige uitweg uit deze overwoe
kering door de ¿ei-wereld, nl de bezinning, opnieuw door de moderne mens wordt 
verijdeld, omdat deze bezinning bij hem niet leidt tot de verhoopte 'wedergeboor
te', maar voert naar zijn tegendeel de verabsolutering van de tegenspraak met zich
zelf door de nabootsing van het Napoleon-type en de religieuze duiding ervan 
BIJ deze situatie van een aan twee kanten definitief voltrokken vervreemding begint 
paragraaf 43 Soms, zo begint Buber, zal de mens huiveren in deze situatie van ver
vreemding In deze tijdsaanduiding 'som1;' ligt opgesloten dat de mens meestal ge
vangen blijft binnen het geloof in het noodlot en binnen de religieuze duiding van 
de tegenspraak met zichzelf Maar soms doortnlt hem een angstige onbevredigdheid 
met zijn situatie, door Buber hutver genoemd Huiver - dat in deze paragraaf zes
maal voorkomt - is die specifieke reaktie van het menszijn op de ultieme vervreem
ding van ik en wereld, zoals duidelijk blijkt in paragraaf 61 Wanneer daar aan het 
einde sprake is van de laatste fase van de vervreemding tussen tk en wereld - 'de ver
vreemding tussen tk en wereld, het worden van het noodlot' (61 22) - dan wordt de 
eindfase van dit proces aldus geschetst 'tot de grote huivering komt en het de adem 
inhouden in het donker en het gereedmakende zwijgen' (61 22) 
Deze huivering voltrekt zich in de vervreemding tussen ik en de wereld Nadat het 
vervreemdingsproces van de vervreemdende houding is omgeslagen naar de van zich
zelf vervreemde wereld en daarna weer is teruggeslagen naar het ontwerkelijkte ik, 
verschuift nu het zwaartepunt van het proces naar het gebied tussen ik en wereld, 
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dat echter leeg is omdat nu juist de vervreemding van het tk en de wereld hierin 
heeft bestaan dat de wereld in een volstrekt autonoom determinisme is vervallen 
en het tk zijn eigen tegenspraak met zichzelf heeft verabsoluteerd De onhoudbare 
situatie van én een vervreemde wereld én een vervreemd tk drijft de mens naar het 
tussengebied - een gapende leegte tussen tk en wereld en doet hem op een nieuwe 
wijze het vervreemdingsproces zien nl als een desintegratie van ik en wereld Deze 
situatie nu is, zo stelt Buber, ondragelijk voor de mens en hij huivert ervan Deze 
huivering zet hem aan de desintegratie van een in zichzelf opgesloten tk en een op 
zichzelf teruggeworpen wereld ongedaan te maken 
Om de situatie van huiver én van een wil om er uit te komen voelbaar te maken ver
gelijkt Buber haar met een waakdroom midden in de nacht het firmament boven 
het hoofd en de vaste grond onder de voeten zijn weggevallen Dit doet pijn, maar 
midden in die pijn breekt tegelijk een levenswil door die, al weet hij nog niet hoe, 
er doorheen wil Wc horen m deze vergelijking duidelijk associaties met ervarings
beschrijvingen van Buber zelf in 'Daniel' en 'An das Gleichzeitige' 
In 'Daniel' beschrijft Buber hoe hij (in de figuur van Remold) een nachtelijke storm 
op zee meemaakt Zijn ziel vindt niets anders onder zich dan het mets "Verleid, ver
raden, verstoten hing zij in de huiver van de nacht tussen zee en hemel Ik begreep 
het niet, maar ik spande me in weerstand te bieden ik ben er, ik ben er, nep ik, en 
je kunt me niet vernietigen' 247 Hier zien we diezelfde huivering in de leegte tussen 
afgrond en afgrond en de wil er doorheen te komen 
Hetzelfde zien we in het korte opstel 'An das Gleichzeitige' (1914) waarin Buber 
beschrijft hoe 'in de staalblauwe eenzaamheid van mijn avonden'24e de ruimte en 
de tijd buiten hem in elkaar storten en binnen hem alles verkrampt In deze desin
tegratie roept hij 'Waar zullen zich deze (nl deze desintegratie van binnen en bui
ten) tot muziek verbinden, waar, waar, in welke ruimte van de aeonen' Waar woont 
hun verzoening, waar slaapt hun gezang, waar bergt zich het geheim van de mees
ter ' Hoe houd ik tegenover de oneindigheid van dit ogenblik stand' ' 249 Hier ho
ren we opnieuw die verscheurdheid en tegelijk die wil er doorheen te komen met 
dat herhaalde 'maar hoe, hoc ' ' (43 1) 
Als uitweg wijst Buber ook in deze situatie op de omkeer, maar door de steeds ver
der doorgevoerde vervreemding is deze omkeer a h w helemaal weggedrukt in een 
onbereikbare diepte 'helemaal beneden' (43 1) Maar ook deze nieuwe kans van de 
huivering tussen het vervreemde ik en de vervreemde wereld wordt niet aangegre
pen De mens kiest niet de omkeer als uitweg uit de vervreemding en de desintegra
tie, maar hij kiest de weg van het denken, waarmee in feite een nieuwe fase in de 
vervreemding wordt ingeluid / o wordt, zegt Buber, de weg van de 'mystiek' ontwe
ken en gekozen voor het licht van 'de electnsche zon' Met 'mystiek' is de mystiek 
van het chassidisme bedoeld waarin de omkeer centraal staat, de omkeer die bewo
gen wordt door het vuur van het gebed en de bezinning 25a Met de 'electnsche zon' 
wordt zoals in het vervolg blijken zal het evolutionistische denken en de moderne 
psychologie bedoeld liet is dit denken dat Buber eerder reeds noemde het 'welbe
spraakt en kunstig geestesleven' (37 3) dat wordt aangewend om het voorval van de 
dieptebezinnmg 'te verhoeden of althans te verhullen' (37 3) Van dit denken wordt 
verwacht dat het de desintegratie van tk en wereld herstellen zal 

2 4 7 M Buber, Daniel, in Werke I, 35 36 
2 4 8 M Buber, An das Gleichzeitige, m Hinweise, 118 
2 4 9 I b i d , 1 1 9 
2 5 0 M Buber, Vom Leben der Chassidim, in Werke 111,21-25 
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Eerst zet Buber in de vorm van een gesprek tussen het tk en zijn denken het pro
bleem uiteen. 
Van de ene kant ervaart de mens een wereld die in de gestalte van het determine
rende noodlot haar grimmige, wrede zijde aan de mens laat zien - terwijl zij vroeger 
in de lè-jy-verhouding in de gestalte van de bevrijdende lotsvoltrekking haar welda
dige zijde had getoond. Van de andere kant ervaart de mens een tk dat zich toont 
in de gestalte van de leegte.omdat het slechts geaktuahseerd is als ze/y-verhouding 
en dus slechts zichzelf in de greep van zichzelf heeft gehouden. 
Daarna laat hij zien hoe het denken - in de gestalte van een schilder - te werk gaat. 
Het denken ontwerpt twee mens-en-wereld-beelden, die hij op twee tegenover el
kaar liggende wanden schildert. 
In het ene mens-en-wereld-beeld wordt het evolutiomstische wereldbeeld, zoals met 
name Spencer en Darwin dat hebben verwoord, uiteengezet uit de kosmische evo
lutie komt onze aarde tevoorschijn, uit de ontwikkeling van onze aarde komt de 
mens tevoorschijn, uit de vele mensen komt een geschiedenis van opeenvolgende 
kuituren tevoorschijn. Op deze wijze wordt er een verband gelegd tussen de wereld 
en de mens door de mens te herleiden tot een funktie van de grote evolutie Daarom 
staat er onder dit ontwerp een en al, want het ene is de mens, het tk, en het al is de 
wereld, het heelal, waarin dit tk geheel is opgenomen 
In het andere mens-en-wereld-beeld wordt het psychologische wereldbeeld, zoals 
met name Jung dat heeft ontwikkeld, uiteengezet Alles wat er buiten de mens 
schijnt te gebeuren en te bestaan (de kosmos, het leven en de geschiedenis) wordt 
geïnterpreteerd als een psychisch gebeuren dat zich binnen de mens voltrekt het 
zijn slechts emoties, voorstellingen, psychische toestanden Op deze wijze wordt er 
een verband gelegd tussen de wereld en de mens door de wereld te verklaren tot een 
funktie van de mens Daarom staat er ook onder dit ontwerp een en al 

Paragraaf 43 2 Vervolgens laat Buber zien hoe de mens, staande in de huivering 
van de vervreemding tussen tk en wereld, met deze beide mens-en-wereld-beelden de 
huivering bezweert 
Als de tot noodlot vervreemde het-wereld de mens benauwt en hem doet huiveren, 
dan kan hij twee kanten op 
1. Hij beschouwt het evolutiomstisch mens-en-wereld-beeld en ziet dat het tk hele
maal is opgenomen in het wereldgebeuren als een onderdeeltje in één groot proces 
Het tk bestaat dus eigenlijk helemaal niet Derhalve hoeft de deterministische het-
wereld hem ook niet te verontrusten 
2 Of hij beschouwt het psychologisch mens-en-wereld-beeld en ziet dat de wereld 
helemaal is opgenomen in het tk en slechts een funktie is van dit tk De wereld be
staat dus eigenlijk helemaal niet Derhalve hoeft de deterministische het-wereld hem 
niet te verontrusten 
Als het tk - in de gestalte van de verabsoluteerde tegenspraak-met-zichzelf - de mens 
benauwt en hem doet huiveren, ook dan kan hij twee kanten op 
1 HIJ beschouwt het psychologisch mens-en-wereld-beeld en ziet dat de leegte van 
het tk gevuld is met wereld Het tk is dus eigenlijk helemaal niet leeg, maar juist vol 
met wereld Dit stelt het tk gerust 
2 Of hij beschouwt het psychologisch mens-en-wereld-becld en ziet dat het lege tk 
opgaat in de grote evolutie van de kosmos, van de aarde en van de mensheidsge
schiedenis en is opgenomen in de 'wereldvloed' die het ik overstroomt Het tk is dus 
niet leeg, maar opgenomen in en doordrenkt van een beweging die het overstroomt 
Dit stelt het tk gerust 
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Op deze wijze is de huivering die geboren werd tussen het ifc en de wereld - die hui
vering was precies de ervaring van een vervreemding tussen beide, de 'huivermgwek 
kende losgemaaktheid' (23 5) tot rust gekomen, doordat dit denken in twee mens
en-wereld-beelden om beurten het ik en de wereld tot een funktie van elkaar her
leidt het ik wordt een funktie van de wereld of de wereld wordt een funktie van 
het tk Maar tegelijkertijd wordt precies op deze manier ook de ervaring van gesple 
tenbeid tot rust gebracht Op deze wijzt wordt, nadat de wereld tot noodlot is ver
absoluteerd en het ik tot een religieus geduide tegenspraak-mct-zichzelf is ver
absoluteerd, nu ook het /wischen definitief van zichzelf vervreemd in een denken, 
dat het tk en de wereld om beurten tot elkaar herleidt en daarmede ipso facto de 
tweeheid opheft 

Paragraaf 43 3 Als enige uitweg uit deze vervreemding van het tussen /iet Buber 
dat in één flits de beide mens-cn-wereld-beelden worden gezien Dan ook kan de 
willekeur van de herleiding van de wereld tot het ik of van het ik tot de wereld en 
de daarmee gepaard gaande vernietiging van het Zwischen worden ervaren en kan er 
onzekerheid ontstaan over de oplossing die het denken heeft gekrecerd Deze erva
ring, die dus op haar beurt twijfelt aan het denken zelf omdat ze de dubbelzinnige 
willekeur ervan doorziet, noemt Buber 'een diepere huiver' (43 3), dieper nl dan 
de huiver die nog door het denken kon worden bezworen 
Hiermee eindigt deel 2 en laat a h w in een dissonant de vraag helemaal open waar 
deze laatste huiver toe leiden /al naar een nieuwe vervreemding of naar de omkeer 
Buber laat de lezer achter met deze vraag in de hoop wellicht dat hij aan zichzelf die 
laatste bezinning zal voltrekken die Buber reeds in paragraaf 37 6 beschreef als 
'zich laten wegzinken in de wortelgrond die de mens vertwijfeling noemt en waar
uit de zelfvernietiging en de wedergeboorte groeien' (37 6) 

121.52 Samenhang 

Met is duidelijk dat in paragraaf 43 met de wereld centraal staat (zoals in paragraaf 
36-38) of het ik (zoals in paragraaf 39 42) 
Zoals de analyse liet zien komen beide elementen uit het grondwoord gelijkelijk ter 
sprake 
Het zwaartepunt binnen het verhoudingsgeheel ik hei slaat van het tk met opnieuw 
terug naar de wereld - dat zou totaal geen uitzicht bieden - maar verschuift naar de 
sfeer tussen ik en de wereld, vanwaaruit een huiveringwekkend licht valt zowel op 
de tot noodlot geworden wereld als op het in zijn zclf-tegenspraak gevangen tk Cen
traal in de paragraaf staat de mens zoals hij zich ervaart tussen de vervreemde we
reld en het vervreemde ik huiverend m de vervreemding tussen tk en wereld (43 1) 
Dit tussen-ik-en-wereld is echter in deze fase van de vervreemding een gaping, een 
leegte-tussen, omdat zowel het tk als de wereld volstrekt op zichzelf zijn terugge
bogen Het is nu in de ervaring van deze leegte - die de huiver is - dat het denken een 
hoofdrol gaat spelen en een nieuwe fase in het totale vervreemdmgsgebeuren gaat 
bewerken Het denken gaat nl de pijnlijke ervaring van de gaping opheffen door m 
twee mens-en-wereld-beelden de spanning tussen mens en wereld te herleiden tot 
één van de twee komponenten de mens wordt een funktie van de wereld of de we
reld wordt een funktie van de mens Daarmee is tn schijn de huiver opgeheven, om
dat immers de gaping naar één van beide kanten is opgeheven, maar ш werkelijkheid 
is de gaping van de niet-verbondenheid definitief geworden Het denken sanctio
neert in feite de vervreemding tussen ik en wereld 
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Hiermee, zo zouden we kunnen zeggen, is het Zwischen vervreemd van zichzelf in 
het om beurten denken van het subjektivisme en het objektivisme 
Nadat aldus door een volstrekt doorgevoerde bt't houding de het wereld zich heeft 
verzelfstandigd en zich op zichzelf heeft toegeplooid tot een noodlot en omgekeerd 
het ik zich heeft verabsoluteerd in religieus geduide zelftegenspraak, is tenslotte ook 
de door dit proces ten top gevoerde niet verbondenheid tussen i¿ en wereld ge
fixeerd in een denken dat dit tuisen als zodanig opheft door om beurten heel de 
werkelijkheid van tk en wereld te herleiden tot eén van beide polen (het tk of de 
wereld) 
Aldus wordt in paragraaf 43 een hoofdrol gespeeld door het vierde element van het 
grondwoord het tussen dat zich in deze fase van de vervreemding voordoet als af
wezig en daarom bij de mens de reaktie oproept van huivering 
Binnen het totale vervreemdingsproces artikuleert deze paragraaf een nieuw stadium 
in de vervreemding, omdat het denken deze huiver tot rust brengt in een ombeurten 
gehanteerd subjektivistisch of objektivistisch mens en-wereld-beeld ^ ' Het enige 
uitzicht op een nieuwe huivering ziet Buber tenslotte in de ervaring van het subjek
tivisme én objektivisme ineen, waarin een nieuwe mogelijkheid tot omkeer is gele
gen, maar ook een nieuwe en wellicht definitieve fase van de vervreemding - in de 
zelfvernietiging - opdoemt Geen van beide wordt uitgewerkt 

122 Samenhang van de afzonderlijke gedeelten 

Er zijn verschillende draden die deel 2 van 'Ich und Du' tot een geheel maken 

De hoofddraad die door deel 2 loopt, wordt gevormd door twee lijnen De ene lijn 
is deze dat in deel 2 het vervreemdingsgebeuren in verschillende stadia wordt be
schreven 252 

Aan ieder vervreemdingsgebeuren gaat iets vooraf dat we het voorstadium van ieder 
vervreemdingsproces zouden kunnen noemen Dit voor stadium bestaat hierin dat 
iedere mens en iedere kuituur een bestaande het wereld en een reeds ontwikkelde 
het houding aantreft voordat hij zelf daaraan het zijne toevoegt Voor een mens of 

351 Het is o ι dan ook onjuist paragraaf 42 met paragraaf 43 te verbinden, zoals R Wood doet, 
onder de noemer 'Awareness of Self Contradiction (R Wood, Martin Buber's Ontology, 
Evanston, 1969 84-86) 
2 5 2 Ook Buber zelf spreekt in zijn 'Antwort' over 'verschiedene Stufen des Ich bs-Standes 
je nachdem wie sehr dieser der Ich Du Beziehung entfremdet und die Ruckhinweisung (pointing 
back) auf sie aufgibt' (M Buber, Antwort in Martin Buber, hrsg Schlipp/Friedman, Stuttgart, 
1963, 621) In de verschillende studies die uitvoeriger ingaan op deel 2 of gewijd zijn aan Bu-
bers geschiedsfïlosofie, ontbreekt deze geleding (Zie H Wodehouse, Martin Buber's '1 and 
Thou , а с , 26 29, M Friedman, Tht Life of Dialogue, о с , 62-69, G Schaeder, Martin Buber, 
o c , 121 122, J Me Neill, Martin Buber's Biblical Philosophy of History, in International Phi
losophical Quaterly, 6 (1966) 90 100, Τ Stevenson, 1 Thou and I It an Attempted Clarifica
tion of their Relationship, in The Journal of Religion, 43 (1963) 196 206, H Duesberg, Person 
und Gemeinschaft о с , 210-278, A de Jong, Is het gij in Bubers 'Ich und Du' niet essentieel?, 
а с , 58 60, J Taubes, Martin Buber und die Geschichtsphilosophie, in Martin Buber, hrsg 
Schilpp/Fnedman, о с , 398413 en ¿ Balogh, Martin Buber und die Welt des Es, in Zeitschrift 
fur Philosophische Forschung, 1969 (Beiheft 20), Meisenheim am Gian, 1969) D Wiegand on
derscheidt wel de twee dimensies waann het vervreemdingsgebeuren zich voltrekt (een meer his
torische dimensie vanaf paragraaf 33 en vooral vanaf paragraaf 36 een meer ahistonsche di
mensie daarvoor), maar hij ziet niet de plaats hiervan in de verschillende stadia van vervreem
ding (D Wiegand, Religiöser Sozialismus bei Martin Bubir, in Zeitschrift fur Religions und 
Geistesgeschichte, 18 (1966) 147 148) 
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een kuituur ingrijpt in de werkelijkheid, neemt hij een reeds aanwezige bet-wereld 
en een reeds ontwikkelde bet houding over Deze voorgegeven het-were\d en bet-
houding breiden zich door de eeuwen heen uit Dit voor-stadium is ontwikkeld in 
paragraaf 31 
Het eerste stadium van het vervreemdingsproces wordt beheerst door de het-hou-
dwg en valt uiteen in drie fasen 
1 De eerste fase is de met de verwerkelijking van het )tj noodzakelijk verbonden 
ontwerkelijking van dit JIJ tot een objektief waarneembare realiteit 
2 De tweede fase bestaat hierin dat door vrije keuze van de mens de objektief waar
neembaar geworden realiteit verder wordt geobjektiveerd 
3 De derde fase bestaat hierin dat deze objektivenng volstrekt wordt doorgevoerd 
waardoor echter in feite de werkelijkheid definitief aan zijn eigen wetmatigheid is 
prijsgegeven en de ¿^t-houding nog slechts in schijn greep heeft op zijn objekt 
Dit eerste stadium van het vervreemdingsproces wordt beschreven in de paragrafen 
32-35 
In het tweede stadium slaat het vervreemdmgsgebeuren om naar de aan zijn eigen 
wetmatigheid - een onbeperkt heersende oorzakelijkheid - overgelaten het wereld 
Dit stadium valt uiteen in twee fasen 
1 De eerste fase is een aan alle kuituren inherente feitelijke omslag van een be
vrijdende lotsbeschikking naar een met noodzakelijkheid werkende oorzakelijk
heid, het neerdrukkende noodlot 
2 De tweede fase is de pas in onze kuituur ontstane verabsolutering van het feite
lijke noodlot tot een zich met noodzakelijkheid voltrekkend noodlot waaraan niet 
te ontkomen is en waarin men dus dient te geloven Het feitelijk noodlot is een 
noodlotsgelóóf geworden 
Dit tweede stadium wordt geschreven in de paragraaf 36-38 
In het derde stadium slaat het vervreemd mgsgebeuren om naar het ik als de enige 
mogelijkheid om nog te ontkomen aan het deterministisch wereldbeeld van het 
noodlotsgelóóf In de feitelijk voltrokken reflektie van het tk echter wordt het ver-
vreemdingsgebeuren in feite verder doorgevoerd Ook hier zijn twee fasen te onder
scheiden 
1 De eerste fase is deze dat het reeds tot zelfbewustzijn gekomen eigenwezen in de 
bezinning op de figuur van Napoleon ten onrechte zichzelf herkent in de machts-
allure van deze figuur waarmee het reeds tot zelfbewustzijn gefixeerde eigenwezen 
zich inkapselt in de tirannieke gestalte 
2 De tweede fase is de definitieve verharding van het eigenmachtige en zelfbewuste 
op zichzelf betrokken zijn van het eigenwezen in de religieuze duiding de betrok
kenheid van het ik op zichzelf wordt geduid als een betrokkenheid van het ik op 
God 
Dit derde stadium wordt ontwikkeld in de paragrafen 39-42 
Het vierde stadium van het vervreemdingsgebeuren voltrekt zich met in de houding, 
in de wereld of in het ik, maar tussen het ik en de wereld De volstrekt op zichzelf 
toegeplooide het wereld en het geheel in zichzelf besloten ik laten een gaping achter 
tussen het ik en de wereld In deze leegte huivert de mens omdat hij de gespleten
heid door zich heen voelt gaan Het denken nu lost de/e gespletenheid op door om 
beurten een van beide realiteiten tot de ander te herleiden, daarmede echter om 
beurten definitief beide realiteiten van zichzelf vervreemdend en daarmede boven
dien definitief ieder Zwischen, zelfs in de reeds vervreemde vorm van de gaping, 
weg-denkend 
Dit vierde stadium wordt beschreven in paragraaf 43 
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De tweede lijn die eveneens geheel deel 2 doortrekt en er in belangrijke mate het 
karakter van bepaalt, is de spanning tussen het zojuist beschreven vervreemdings
proces en het daarmee voortdurend gelijkopgaande aanwijzen van een uitweg Buber 
beschrijft nl niet rechtlijnig de gang van het vervreemdingsproces, maar voortdu
rend wijst hij - adekwaat aan het vervreemdingsniveau - op een uitweg uit de ver
vreemding Uiteraard gaat dit niet op voor het voor-stadium dat immers buiten iede
re keuzemogelijkheid van de mens om als een voorgegeven aanwezig is Maar voor 
alle andere stadia kunnen we deze weg konkreet aanwijzen 
In de eerste fase van het eerste stadium is er een mogelijkheid om de noodzakelijk 
met iedere verwerkelijking gegeven ontwerkehjking te ontlopen nl in het metdoen, 
een houding die in deel 3 toegang blijkt te verlenen tot het volkomen betrekkingsge-
beuren 
In de tweede fase van datzelfde stadium is er de mogelijkheid het doorheen het ont-
moetingsgebeuren objektief gewordene terug te brengen tot zijn oorsprong, het ]t]. 
Dat was de bedoeling van de fcei-wording Jing 
Om uit de derde fase van een volstrekt doorgevoerde A^f-houding te komen doet 
Buber een beroep op het betrekktngsstreven dat zich in zijn verwerkelijking moet 
laten leiden door de grenzen van het het en zóveel van het jtj moet verwerkelijken 
als binnen het konkrete ontmoetingsgebeuren mogelijk is 
Uit de eerste fase van het tweede vervrcemdingsstadium (een tot noodzakelijke 
oorzakelijkheid vervallen wereld) biedt de in de wisselwerking gewaarborgde vrij
heid of ook het binnen de wisselwerking geboren beslissingsproces een uitweg 
Voor een ontkomen aan de tweede fase van een tot noodlotsgeloof verabsoluteerde 
noodzakelijke oorzakelijkheid doet Buber een beroep op 'de allerrceelste open
baring' van de vrijheid nl de omkeer alleen een zich keren tegen het systeem van 
het noodlotsgeloof als zodanig biedt een uitweg Vanuit deze omkerende beweging 
zal het deterministisch wereldbeeld worden doorzien als de vervreemding van een 
oorspronkelijke ;i/-wereld De omkeer op haar beurt wordt geboren uit een diepte-
bezinning op de paradoksale situatie van een overmachnge het wereld en een slechts 
in schijn machtige, maar in waarheid onmachtige mens 
Uit het derde vervrcemdingsstadium waarin het ik zijn op-zichzelf betrokken-zijn 
met zelfverzekerdheid bekleedt en als een religieuze betrekking duidt, voert enkel de 
weg van de huivering de ervaring heen en weer geslingerd te worden m een leegte 
tussen twee ontoegankelijkheden een op zichzelf toegeplooide en eigenmachtig 
voortwoekerende het-wcie\d en een opzichzelf toegesloten ik Vanuit deze huive
ring kan volgens Buber 'de omkeer helemaal beneden' (43 1) zich voltrekken 
Uit het vierde stadium, wanneer ook de huivering in de gapende kloof tussen ik en 
wereld is opgeheven door om beurten het ik en de wereld tot elkaar te herleiden 
waardoor om beurten zowel het tussen als ook een van de twee realiteiten wordt 
opgeheven - dit gebeurt m het denken - , voert een nog diepere huivering nl die wel
ke ontstaat wanneer de beide herleidingen met om beurten, maar tegelijk worden ge
zien Dan nl wordt de willekeur van het herleidende denken bloot gelegd en beseft 

Samen vormen beide lijnen één draad We kunnen dan ook zeggen dat deel 2 de 
steeds toenemende spanning beschrijft tussen een voortschrijdend vervreemdings
proces en een voortdurend adekwaat daaraan ontwikkelde mogelijkheid tot omkeer 
naar de ik ;i/-betrekking 

Naast deze gekompliceerde draad is er nog een andere geleding te ontdekken die 
echter helemaal verweven is met de vorige De verschillende stadia van het vervreem-
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dingsgebeuren worden ni ombeurten bepaald door een steeds wisselend clement uit 
het grondwoord Zoals in deel 1 duidelijk is geworden, is het grondwoord opge
bouwd uit vier onafscheidelijk met elkaar verbonden elementen het tk, de houding, 
de wereld en de betrekking-zelf 
In paragraaf 31 valt het hoofdaccent op het element van de houding en de wereld 
In de paragrafen 32-35 wordt de hoofdrol gespeeld door de houding 
In de paragrafen 36-38 valt de volle aandacht op de wereld 
De paragrafen 39-42 draaien rond het ik 
Paragraaf 43 tenslotte voltrekt zich in het tussen, de gapende tussenruimte tussen 
de het wereld en het eigenwezen 253 

Zo beschrijft deel 2 niet enkel het voortschrijdende vervreemdingsproces in span
ningsverhouding met een voortdurend geboden omkeer, maar laat Buber tegelijk op 
organische wijze de verschillende elementen van het grondwoord naar voren ko
men »« 

13 Uitleg van deel 3 van 'Ich und Du' 
131 Ontleding van de afzonderlijke gedeelten 
131.1 Uitleg van de paragrafen 44-45 
131.11 Ontleding 

Paragraaf 44 1 Met begin van paragraaf 44 sluit letterlijk aan bij het slot van para 
graaf 29 Daar, in paragraaf 29, werd als het uiteindelijk perspektief van het grond
woord ik-]i] gesteld 'Zij (de¡t¡ wereld) voert je tot het/i/ waarin de lijnen van de 
betrekkingen, de parallelle, elkaar snijden' (29 3) Hiermee is nauwkeurig het per
spektief aangegeven van waaruit deel 3 moet worden gelezen de onmiddellijke be 
trekking tussen de mens en het bijzondere ;;;, en meer in het bijzonder de betrek 
king precies als betrekking d w z de betrekkingslijn ik μ] De/e verbindingslijn 
moet met worden verstaan als een losstaand streepje, maar als de onmiddellijke be
middeling tussen ik en ¡η In deze onmiddellijke bemiddeling is er een beweging van 
]i] naar i¿ - het/i/ komt mij tegen, wordt mijn tegenover, is mij tegenwoordig en ver
werkelijkt zich in een tegemnnig kontakt totdat het is opengeblocid tot het volle/i/ 
- en een beweging van ik naar ¡η ik antwoord het tevoorschijn tredende ¡η met 
mijn wezen en dat is mijn wording, ik neem het op in de uitsluitendheid van het 
kontakt en laat het tot zijn volle uitbloei komen tegenover mij - Om deze laatste 
beweging in het kontakt gaat het als er sprake is van 'de verlengde lijnen van de be
trekkingen' De betrekkingslijn van ik naar ]i] wordt tot in het oneindige verlengd 
Al deze betrekkingslijncn nu komen samen in het eeuwige ]i] /oals we uitvoeriger 
zullen zien bij onze analyse van paragraaf 54, impliceert dit geenszins dat het 
eeuwige;// een snijpunt is in de meetkundige zin van het woord Het is namelijk met 
nodig dat alle lijnen elkaar in een punt snijden om elkaar in het eeuwige/i; te snij
den Het eeuwige jt) moet eerder verstaan worden als een dragende, eénmakende 
achtergrond waarin alle lijnen zijn opgenomen, dan als een brandpunt Alle betrek 
kingslijncn komen samen in éen milieu, zoals alle rivieren uitmonden in zee en zoals 
alle lijnen van het gelaat elkaar snijden door de aanwezigheid die zich in de gelaats 
trekken vertegenwoordigt Hoe dan ook, het gaat er om dat alle ik ;i;-bewegingen 

253 Onjuist lijkt ons. de samenvatting van G Schaeder 'Der zweite Teil (nl van 'Ich und Du') 
hat es mit der Welt des Geistes zu tun'(G Schjeder Martin Buber Gottingen, 121) 

64 De totaalstruktuur van deel 2 ontgaat R Wood en A Kohanski volledig 
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van de onmiddellijke betrekking gedragen worden door één midden dat hen op 
neemt, en omgekeerd dat het eeuwige jtj gezien wordt in het perspektief van de on
middellijke betrekking 

Paragraaf 44 2 De aandacht verschuift nu van het onmiddellijke raakvlak tk JIJ, als 
doorkijk naar het eeuwige ¡ij, naar het bijzondere }tj De positie van het bijzondere 
JIJ volgt onmiddellijk uit de zojuist beschreven positie van het eeuwige JIJ ten aan
zien van de onmiddellijke tk jtj betrekking Het eeuwige JIJ moet gedacht worden in 
het verlengde van tk naar JIJ Op die manier krijgt het bijzondere JIJ een tussen-
funktie tussen het mensen ifc en het eeuwige JIJ Deze tussenpositie van het bijzon
dere jtj in het geheel van de volkomen betrekking is geen belemmering die de ver
houding tussen het mensen-i* en het eeuwige jtj blokkeert Integendeel, het bijzon 
dere jtj is van de mens naar God toe een doorkijk en van God naar de mens toe het 
gelaat van God Het bijzondere JIJ bemiddelt, zoals we zullen zien m paragraaf 
54-57 de onmiddellijke betrekking tussen het mensen-«/î: en het eeuwige JIJ 
Deze funktie van het bijzondere jtj impliceert op zijn beurt iets voor de menselijke 
houding De menselijke houding binnen het grondwoord bestaat hierin dat zij met 
heel het wezen het grondwoord spreekt tot het bijzondere JIJ Omdat nu het bijzon
dere jtj en het eeuwige JIJ in eikaars verlengde liggen, betekent dit voor de mense
lijke houding dat het JIJ zeggen tot het bijzondere jtj en het;«/ zeggen tot het eeuwi
ge jtj samenvallen 'Door ieder bijzonder jtj spreekt het grondwoord het eeuwige 
(jtj) aan' (44 2) 
ben tweede implikatie die voortvloeit uit de positie van het bijzondere JIJ als midde
laar tussen de mens en God, geldt de konkrete tk JIJ betrekking in zijn totaliteit 
Door de funktie van middelaar heeft het bijzondere JIJ namelijk een dubbelzinnige 
positie Van de ene kant staat het bijzondere jtj tegenover het tk als het eindpunt 
van de konkrete tk jtj betrekking, van de andere kant staat het bijzondere JIJ tussen 
ditzelfde tk en het eeuwige JIJ als beider onmiddellijke bemiddeling Uit deze dub 
belzinnige positie van het jtj vloeit nu de dubbelzinnige waarde van de konkrete be
trekkingen voort Van de ene kant is iedere konkrete betrekking vervuld nl voor 
zover deze konkrete betrekking een onmiddellijke bemiddeling is van de verhouding 
tussen de mens en het eeuwige jtj, van de andere kant is iedere konkrete betrekking 
onvervuld voorzover nl deze konkrete betrekking beperkt blijft tussen het tk en 
het bijzondere jtj tegenover het tk Deze spanningsverhouding tussen de volkomen 
betrekking en de beperkte betrekkingen vormt de hoofdtematiek van de paragrafen 
47 53 
Nu verschuift de aandacht naar het tk, doordat uit het voorgaande twee konklusies 
worden getrokken ten aanzien van het tk Het tk is uit zichzelf, zo zagen we in deel 
1, een wezen waarvan het de wezensstruktuur is uit te zien naar het jtj, een wezen 
ook dat zich verwerkelijkt door in de betrekkingen te treden met het bijzondere 
JIJ Lr is echter geen enkele betrekking onder al deze betrekkingen die in staat is dit 
ingeboren betrekkingsstreven dat de mens is, te voltooien Het verwerkelijkt zich 
wel in iedere betrekking, maar het voltooit zich in geen enkele van hen De enige 
betrekking waarin het betrekkingsstreven volkomen wordt verwerkelijkt, is de on
middellijke betrekking tot het eeuwige jtj Deze tematiek van het tk wordt ontwik
keld in paragraaf 46 
bn hiermee zijn we dan gekomen bij het hart van de zaak de onmiddellijke betrek
king tot het JIJ dat naar zijn wezen geen hel kan worden Dit typeert nl het wezen 
van de onmiddellijke betrekking tot het eeuwige jtj dat hier de betrekking wezen
lijk, dit is uit zichzelf, tk jtj betrekking ís en blijft 
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Paragraaf 45 1 Vanuit dit zojuist kort aangeduide wezen van de volkomen betrek
king - tematisch wordt dit uitvoerig ontwikkeld in paragraaf 47-53 - valt ook een 
beslissend licht op alles wat er ná die volkomen betrekking plaats vindt het tot ge
stalte en naam worden van het eeuwige jtj Het betoog van Buber komt hier op neer 
dat hij stelt, dat alle namen en gestalten van God - de naam 'God' zelf, 'Eeuwige', 
'Schepper', enzovoort - gerelateerd moeten worden aan het wezen van de volkomen 
betrekking het ;i/-zeggen tegen het eeuwige /i/ Alle namen zijn in wezen aanspre
kingen, /i/-zeggingen, en geen spreken óver of objektiveren De oorsprong en het 
wezen van alle Godsnamen en alle Godsgestaltes is het eeuwige ]i¡ 
Maar hoe verder deze gestaltegeving afraakt van haar wezensbron, de volkomen be
trekking, hoe meer de namen in de religie stollen en lege hulzen worden die als pas
klare munt van hand tot hand gaan Maar hoe ver ook afgeraakt van dit wezenlijke 
betrekkmgsgebeuren, toch blijven al deze namen en gestalten geheiligd juist vanwe
ge deze oorsprong Heel deze gestalte-wording van het eeuwige JIJ wordt ontwikkeld 
in paragraaf 60-61 

Paragraaf 45 2 Fen van de belangrijkste gestalten die het levende kontakt tussen de 
mens en het eeuwige jtj heeft aangenomen, is de naam 'God' 2 Buber gaat nu in 
op de objektie dat het met meer gerechtvaangd is deze naam nog langer te gebrui
ken De reden waarom volgens Buber het gebruik van deze naam ongerechtvaardigd 
is, is dat men er mee heeft gerechtvaardigd wat niet te rechtvaardigen is - oorlogen, 
onderdrukking, enzovoort Buber's antwoord valt uiteen in twee delen Allereerst 
stelt hij dat het woord 'God' onvermijdelijk is Vervolgens dat dit woord gerecht 
vaardigd kan worden 
Onvermijdelijk is het woord 'God', omdat het drager is van zoveel mensengeschiede
nis Fn omdat voor Buber enkel kontakt met het eeuwige ¡ij mogelijk is als daarin 
alles is opgenomen - zie paragraaf 47-48 daarom kan men er niet omheen ook het 
woord 'God' te integreren in zijn verhouding tot het eeuwige ¡ij en wel juist zo dat 
erkend wordt dat ook dit woord een uitdrukking is van het volkomen betrekkmgs
gebeuren. 
Gerechtvaardigd is het woord 'God', we zeiden het zojuist, doordat alle mensen die 
het eeuwige ¡ij aangesproken hebben met het woord 'God', steeds het eeuwige ¡4 
zelf bedoelden, juist omdat zij er mee aangesproken hebbenen er niet mee óver ge
sproken hebben Daarom is het ook nu nog gerechtvaardigd met dit woord het 
eeuwige JIJ aan te spreken, ondanks alle wording van het Godding doorheen de ge
schiedenis van de religies Waar het wezenlijk op aan komt is, dat de mens in het 
woord 'God' jtj-zegt Dan spreekt hij daarin het jtj van zijn leven aan dat met, zo
als alle bijzondere ¡η, weer het moet worden en daarmee in grenzen en vormen ge
vangen wordt, maar dat alle grenzen als zodanig te buiten gaat en in betrekking 
waarmee alle bij/ondere/i/ is ingesloten 

Paragraaf 45 3 Op dit uitdrukkelijk relateren van 'God' aan het wezen van de vol
komen betrekking - het /i/-zeggen - laat Buber nu volgen een relatering van 'met-
God' aan hetzelfde wezen van de volkomen betrekking Ook iemand die het woord 

2 5 5 Buber beschouwt 'God' in zijn 'Antwort' als het enige theologoumenon dat in zijn filoso
fische reflexie - die 'Ich und Du' wil zijn - is geinkorporeerd 'Ein Ί heologoumenon freilich hat 
sich dieser Philosophie (ni de in 'Ich und Du' ontwikkelde filosofie) einverleibt, wofern es nicht 
vielmehr als cm Religiosum anzusehen ist der Name Gott wird hier im allgemeinen (bis auf un
ausweichliche Verknüpfungen) nicht durch einen Begriff ersetzt' (M Buber, Antwort, m Mar
tin Buber, hrsg Schilpp/hnedman, Stuttgart, 1963, 590) 
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'God' niet in de mond neemt of het zelfs verafschuwt, kan heel goed in feite God, 
dit is het eeuwige jtj, aanspreken Want het zit met aan woorden of gestalten vast 
Wanneer de mens in betrekking staat met het ¡tj van zijn leven dat alle/j/ insluit en 
zelf door geen }t] wordt ingesloten, dan spreekt hij in feite de levende God, dit is 
God-?»;, aan, zonder het woord 'God' verbaal uit te spreken 

131.12 Samenhang 

Trachten we op te sporen wat de verbindende faktor is die de alinea's van de eerste 
twee paragrafen verbindt, dan menen we te mogen zeggen dat de verbindende fak
tor de onmiddellijke betrekking is tussen het ik en het eeuwige JIJ En dan moeten 
we die betrekking niet statisch opvatten, maar dynamisch, d w ζ de volkomen be
trekking zien als een gebeuren dat in eerste instantie als een vermoeden oprijst van
uit de onmiddellijke betrekking tot het bijzondere /»/, maar gaandeweg in zijn vol
komenheid doorbreekt als de dragende grond van de beperkte betrekkingen om ten
slotte over te gaan in de gestalte wording van God in de wereld 
Achtereenvolgens werd zichtbaar hoe alles begint bij de betrekking tot het bijzon
dere ]tj (44 1), hoe het wezenlijk is dat het bijzondere jtj bemiddelend moet wor
den, opdat de onmiddellijke betrekking tot het eeuwige jtj ontstaat (44 2) vanwaar 
uit alle namen en gestalten voor het eeuwige ¡η die daaruit voortvloeien, dienen te 
worden verstaan (45 1-3) 

Welnu, in enkele grondlijnen wordt hier heel het bestek van deel 3 uitgezet In para
graaf 46 wordt beschreven wat er gebeurt vóór de volkomen betrekking, in para
graaf 47-59 wat er gebeurt binnen de volkomen betrekking en m paragraaf 60-61 
wat er gebeurt vanuit de volkomen betrekking 
Deze beschrijving gebeurt in paragraaf 4 4 ^ 5 , evenals in het grotere bestek van para
graaf 46-61, niet van buitenaf, maar door snelle positiewisselingen binnen het dyna
mische relatiegeheel dat beschreven wordt 
Eerst valt er een aksent op de betrekking-zèlf - 'de verlengde lijnen van de betrek
kingen' (44 1) - , daarna een aksent op het bijzondere JIJ - 'ieder bijzonder jtj is een 
doorkijk naar hem' (44 2) , vervolgens een aksent op de houding - 'door ieder bij
zonder jtj spreekt het grondwoord het eeuwige aan' (44 2) - daarna een aksent op 
het ik - 'het ingeboren jtj verwerkelijkt zich aan iedere (betrekking) en voleindt zich 
aan geen enkele' (44 2) en tenslotte een aksent op het eeuwige;y dat naar zijn we
zen geen bet kan worden Naar dit centrale gebeuren van het JIJ zeggen ín de vol
komen betrekking wijst paragraaf 45 terug om alles wat er ná die volkomen betrek
king gebeurt nl de gestalte-geving en naam wording van God te relativeren Ook op 
deze wijze zijn de paragrafen een inleiding op het geheel, want de beschrijving van 
het dynamische relatiegeheel God-al gebeurt in de paragrafen 46-61 ook met een 
wisselend aksent op een bepaald element in dit relatiegeheel in paragraaf 46 ligt 
het aksent op het ik, in paragraaf 47 5 3 ligt de nadruk op de relatie-zèlf, het raak
vlak, in paragraaf 54 57 ligt het aksent op het bijzondere JIJ in het totale relatie
geheel, in paragraaf 58-59 op de houding en in paragraaf 60-61 op de lotgevallen 
van het eeuwige ;y ná de volkomen betrekking 
De tematiek die paragraaf 44^-5 samenbindt, is de beschrijving, in kort bestek, van 
het totale relatiegebeuren tussen God en het al vanuit de steeds wisselende posities 
binnen dit dynamische relatiegeheel bn als zodanig vormen deze twee paragrafen 
de inleiding op het geheel van deel 3 256 

256 Ten onrechte trekt R Wood paragraaf 44-48 samen onder de titel 'God and the Finite 
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131.2 Uitleg van paragraaf 46 
131.21 Ontleding 

Paragraaf 46 .1 De paragraaf open t met de beschrijving van de si tuatie '/oals die is 

voordat twee mensen elkaar on tmoe ten . Vóór het samentreffen kent de een enkel 

zijn eigen gang. Hij doorleeft hoe hij zich beweegt in de richting van de mogelijke 

ander , die hem vanuit zijn eigen spontanei te i t tegemoet k o m t Hij weet op dat mo

ment niets van de gang van de ander De beweging van de ander naar hem toe kent 

hij niet. Pas op het m o m e n t dat beiden elkaar tegen-komen, word t het komen van 

de ander beleefd de toenadering van de ander, zíjn s tuk van de afgelegde weg, 

word t ondergaan. 

Paragraaf 46.2 Ditzelfde geldt, zo gaat Buber verder, van de situatie vóór het vol
komen betrekkingsgebeuren. vóór de mens en het eeuwige )ij elkaar t egenkomen, 
vóór de volkomen betrekking, weten we van b innen ui t , van ons zelf uit enkel ons 
uitgegaan zijn. Alleen de uitgaande beweging hebben we doorleefd. De andere kan t , 
dus het komen van het eeuwige /y', weten we niet van onszelf uit , maar enkel 'van 
bui ten af', het overkomt ons, komt ons tegen. Die andere kant , dit overkomen, vol
t rekt zich pas ín de on tmoe t ing , niet er vóór. bn ook dan , b innen de on tmoe t ing , is 
het niet mogelijk van die andere kant , d.i. de toenader ing van het eeuwige jij, te 
spreken als van een iets aan gene zijde van, want een tets zegt· begrensdheid, veel
heid en vervreemding (zie paragraaf 4-5) Het is onmogelijk de andere kant die ons 
t egenkomt , te vóórkomen . 

Paragraaf 46 .3 Uit het bovenstaande volgt dat het enige waar we voor kunnen zor

gen onze eigen toenadering is, tenminste als het werkelijk gaat om een tegen-komst 

en niet om een ervaring. Het enige waar de mens ¡ets aan kan doen, als het gaat om 

t o t de on tmoe t ing met het eeuwige jtj te geraken, is zijn eigen willen, zijn eigen na

deren . het van-zijn-kant-uit De genade kun je op geen enkele wijze vóór zijn, die 

overkomt je ín de tegen-komst, ervóór kan de mens zich enkel voorbereiden. Buber 

gaat nog een stap verder door de verhouding tussen het uit-gaan en het overkomen 

positief te omschrijven Het uitgaan zelf is de enige voor-waarde van de genadige te-

genkomst . De genade korreleert nergens aan tenzij aan het naakte uitgaan, aan het 

verlangen naar haar aanwezigheid Anders gezegd ofschoon de genade volstrekt on

voorzienbaar en onvoorkoombaar is, is ze niet temin gebonden aan dit ene het uit

gaan. Ofschoon de genade op geen enkele wijze vóór ons te stellen is, te ob-jektive-

ren is, k o m t ze present als en naarmate de mens naar haar uitgaat, naar haar uitziet . 

In tegenstelling to t de bijzondere tegenkomsten die onts taan aan de tegenkomst van 

het bijzondere }η, is nu voor de o n t m o e t i n g met h e t eeuwige jij een aktiviteit van 

het ik nodig die we voorlopig negatief aldus k u n n e n omschrijven: het is noch een 

aktiviteit van zich tegen stellen (ob-jekt), noch een passief afwachten. 

Thou' (R. Wood, Martin Buber's Ontology, Kvanston, 1969, 87-92) De paragrafen 4 4 4 5 zijn, 
zoals onze analyse liet zien, een inleiding Paragraaf 46 artikulecrt het ingaan in de volkomen 
betrekking, waarbij het tk de hoofdrol vervult Paragraaf 47 48 behoort tot de sektie 47-53. 
A. Kohanski brengt de paragrafen 44-45 onder in sektie I van zijn vijfdelige indeling van deel 3. 
'The I in Relation with the Eternal Thou' en voorziet hen van de inadekwate naam 'The Com
plete Act of Meeting' (Λ Kohanski, An Analytical Interpretation of Martin Buber's I and Thou, 
New York, 1975, 100-101). Vervolgens ontgaat hem de typische funktie van paragraaf 46 in 
het totale transformatieproces van de bijzondere betrekking naar de volkomen betrekking als
mede de plaats daarin van het ik, getuige reeds de titel 'Two Parts of the Way' (Ibid , 101-104). 

402 



Paragraaf 46 4 Van deze laatste houding, nl van passief afwachten, verklaart Bu-
ber, dat dit niet de weg is waarlangs een mens komt tot de ontmoeting met het 
eeuwige ]i] Niet het quietistisch afwachten en openzijn vormen de weg naar de 
hoogste ontmoeting 

Paragraaf 46 5 Wat is dan wél de aktiviteit van de kant van de mens waardoor hij 
uitgaat naar de tegenkomst met het eeuwige jtp 
Op een kleine wijziging na citeert Buber als beginnend antwoord op deze vraag een 
hele alinea uit deel 1, nl paragraaf 14 2 Het is veelbetekenend dat met de eerste 
alinea van paragraaf 14 wordt geciteerd In deze eerste alinea ligt nl de volle na
druk op de tegenkomst van het ]i] als begin(sel) van de onmiddellijke betrekking 
Nu echter, bij de volkomen betrekking, ligt de nadruk op het tk Inhoudelijk zegt 
het citaat het volgende hoewel voor het kontakt maken tussen ik en ]t) het ¡t] 
konstitutief is en wezenlijk vooraf gaat aan de ontmoeting, betekent dit van de 
kant van het ik uit gezien niet dat dit ik passief blijft, maar aktief binnentreedt in 
het onmiddellijke kontakt Daarom zegt Buber ook dat de betrekking van bet tk utt 
gezien tegelijk gekozen worden en kiezen is Immers het ik wordt door het kon-
taktmakende ¡η uitgekozen - dat is één , maar tegelijk treedt het ik dit ]η tege
moet, het kiest - dat is twee - Maar dit betekent dat het ik tegelijk passief en aktief 
is Deze aktiviteit omschrijft Buber nu verder meer inhoudelijk het ik organiseert 
zichzelf - in antwoord op het;i; - tot een heelheid, een totaliteit waarin de deelhan
delingen a h w opgelost zijn in een heel-wezen Daarmee worden ook alle ervarin
gen die met het handelen gepaard gaan en die slechts mogelijk zijn, omdat het om 
deel-handelingen gaat, opgeheven in het heel-wezen Deze aktiviteit nu moet gaan 
lijken op de passiviteit d w z op het gekozen-worden door het ]i] Hiermee heeft 
Buber een beginnend antwoord gegeven op de vraag wat voor soort aktiviteit is er 
nodig om uit te gaan naar de tegenkomst met het eeuwige jtp Het antwoord is een 
handelen dat aktief en passief tegelijk is Dat juist dit citaat uit paragraaf 14 op deze 
plaats staat in deel 3 betekent nog iets In deel 1 staat deze passage nl aan het be
gin van de onmiddellijke betrekking Dit doet vermoeden dat het in deze paragraaf 
gaat om het begin, de eerste stap in het ontmoetingsgebeuren met het eeuwige JIJ 

Paragraaf 46 6 Buber ontwikkelt nu verder positief de menselijke nadering van het 
eeuwige )η berst ontwikkelt hij deze menselijke nadering met een aksent op het 
aktieve moment en omschrijft deze als de werkzaamheid van de heelgeworden 
mens Wat deze werkzaamheid insluit, legt Buber uit Allereerst is het een werk
zaamheid waarbij de mens a/s geheel werkt, d w z er is geen sprake meer van deel
handelingen of geïsoleerde uitingen Vervolgens gaat het om een handelen dat een 
volledige eerbiediging van de wereld realiseert, d w z er is geen sprake meer van een 
ingrijpen in de wereld, de wereld als geheel wordt genaderd Verder blijkt deze 
werkzaamheid het resultaat te zijn van een groeiproces in de mens, een heel-wor
dingsproces l· η dit proces bestaat hierin dat de mens uitgroeit tot een al zijn aspek-
ten integrerende eenheid, waarin hij tot rust komt Deze integratie van het wezen 
tot een heel-wezen is als zodanig werkzaam Het is dus met een of andere werk
zaamheid van dit hele wezen, maar de werkende heelheid van het wezen zélf Heel
worden en werken zijn twee woorden voor een en hetzelfde, nl voor de nadering 
van het eeuwige ;y 

Deze heel-wording wordt niet eens en voor altijd bereikt Ze moet steeds opnieuw 
worden gerealiseerd Wie in deze heel-wording stabiel wordt, is in staat uit te gaan 
naar het eeuwige ]i] Deze aktiviteit van het tk, zegt Buber, heeft men het 'niet-
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doen' genoemd Оеге 'men' is Lao Tse 2 5 7 Buber spreekt hierover in zijn essay 'Die 
Lehre von Tao' dat hij in 1909 schreef en dat is opgenomen in Hinweise 2 5 8 Alle 
dementen die we in de zojuist behandelde alinea ontdekten, komen in dit essay 
naar voren 2 5 9 Allereerst dat het nietdocn een werken is van het hele wezen 'Dit 
doen, het 'nietdocn', is een werken van het hele wezen'760 Verder dat dit werken 
geen ingrijpen in de wereld is 'Nietdocn hij gnjpt met tn, maar behoedt en ont
vouwt wat worden wil' 2 6 1 F η ook 'Dit doen, het 'metdoen' is in harmonie met het 
wezen en de bestemming van alle dingen, dat is met T a o ' 2 6 2 Hiertegenover staat 
'het ingrijpen van afzonderlijke handelingen in de aard en de ordening van de din
gen' 2 6 Э Vervolgens dat het precies de werking is van het metdoen, dus het metdoen 
als werk 'Die niet 'doet', werkt Rusten echter betekent werken'2** Opvallend is 
hierbij ook de kombinatie met het rusten, zoals die ook in onze alinea voorkomt 
'De rust van de wijzen is met wat de wereld rust noemt ze is het werk van zijn in
nerlijke daad', aldus haalt hij Tschuang Tse aan 2 β 5 Tenslotte ook dat dit metdoen 
een proces is waarbij het bestaan van de mens in een eenheid wordt geïntegreerd 
'Dit doen, het 'metdoen', is een werken vanuit gesammelter eenheid' 266 Van de 
'Vollendete' wiens hoofddeugd het nietdocn is,267 heet het dat hij 'in zich beslo
ten' is, waar Buber in paragraaf 46 2 spreekt van de 'in zijn heelheid geslotene' Het 
gaat in beide gevallen om een integratieproces, een uitgroeien tot een alle levensas-
pekten integrerende eenheid 

Paragraaf 46 7 Nu vraagt Buber zich af wat er voor nodig is om zover te komen 
En in zijn antwoord komt dan in feite het passieve moment in de menselijke nade
ring van het eeuwige ]i] naar voren de volledige aanvaarding van de tegenwoordig 
heid Men zou kunnen zeggen de enige aktivitcit die nodig is om tot het 'in zijn 
heelheid rustende werken' te komen, is de akseptatie van de hele werkelijkheid Ln 
de aktiviteit moet gaan lijken op de passiviteit Op de vraag dan wat er voor nodig 
is een heel mens te worden, geeft Buber eerst vier mogelijkheden die ζ ι niet tot 
dit doel voeren 
1 Niet nodig is het de wereld van de zinnen naast zich neer te leggen als een schijn
wereld 
2 Niet nodig is het de wereld van de zintuigelijke ervaring te overstijgen 
3 Niet nodig is het zich te wenden tot een wereld van ideeën en waarden 
4 Niet is nodig een voorschrift, in de vorm van een bepaald soort voorbereiding, 
bepaalde oefeningen of het wegzinken in het al, het boeddhistische dhyana 
Als motief voor het afwijzen van deze vier wegen geeft Buber dat ze ons in de het-

257 Overigens komen we dit metdoen ook tegen in de bckhart-uitgave van I andauer 'Und so 
ist dein Unwissen nicht ein Mangel, sondern deine oberste Vollkommenheit, und dein Nichttun 
ist so dein oberstes Werk' (Meister bekharts Mystische Schriften, In unsere Sprache übertragen 
von Gustav Landauer, Berlin, 1920, 23} 
258 M Buber, Die Lehre vom 1 ao in Hinweise, 44 83 
259 De invloed van het Taoïsme op 'Ich und Du' werd bestudeerd door J Moran, Martin Bu 

ber and Taoism, in Judaism 21 (1972) 98 103) 
Buber, Die Lehre vom Tao, in Hinweise, 7o 
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wereld opsluiten en van daar uit is geen toegang tot het eeuwige ]t] 
Wat betreft het eerste men moet niets van zichzelf afsplitsen, ook niet de wereld 
van de zinnen want daarmee kreeer je een het-wereld 

Wat betreft het tweede het kan niet gaan om een 'ervaring', hoe geestelijk ook, 
want alle ervaring levert een ¿et-wereld op 
Wat betreft het derde de ideeën- en waardenwereld zijn een gedachtewereld die 
nooit aanwezig kan komen 
Wat betreft het vierde alle oefening, voorbereiding, verzmking blijft binnen het 
hanteerbare en verwijdert van het oereenvoudige feit van de tegenkomst 2 6 β 

Nadat Buber heeft laten zien wat met nodig is om tot het eeuwige JIJ uit te kunnen 
gaan, formuleert hij bondig wat hij reeds negatief heeft voorbereid dit ene is nodig 
de volkomen akseptatie van de tegenwoordigheid Ieder woord moet hier ernstig 
worden genomen 
Om te beginnen gaat het om een volledige aanvaarding Blijkbaar is er ook een nog on
volkomen aanvaarding En deze bestaat in een eksklusieve aanvaarding van het te
genwoordige jt], die nog niet tegelijk alles insluitend is Dit aspekt wordt eksphciet 
ontwikkeld in paragraaf 47-48 
Vervolgens gaat het om een akseptatie En dit betekent dat de werkzaamheid van 
de heelgeworden mens een passiviteit is, een ontvankelijkheid, aanvaarden Hiermee 
zijn de twee momenten die in paragraaf 46 5 naar voren kwamen in paragraaf 
46 6-7 achtereenvolgens uitgewerkt 
Tenslotte gaat het om de tegenwoordigheid En dit is belangrijk, want het betekent 
dat alles wat Buber zegt over de nadering van het eeuwige μ), konsekwent verstaan 
moet worden binnen de aktuele ontmoeting, waarin de wereld door tegenkomst te
genwoordig geworden is Het eeuwige μ] wordt genaderd binnen het kontakt met 
het tegen-wordende en tegen-blijvende 

Paragraaf 46 8 De laatste alinea gaat vooral verder op deze vooronderstelling, dat 
de nadering van het eeuwige μ) zich voltrekt binnen de onmiddellijke betrekking 
En tegen de achtergrond van deel 2, waarin uiteengezet is hoe de mens steeds verder 
is afgedwaald van de onmiddellijke betrekking, realiseert Buber zich dat deze simpe
le eis tot akseptatie een des te moeilijker en gewaagder omkeer betekent naarmate 
de onmiddellijke betrekking met het bijzondere ]i) verder is losgelaten, een omkeer 
die er niet in bestaat dat het tk zichzelf opheft, zoals de mystiek volgens Buber 
meestal wil (dit wordt uitvoerig uitgelegd in paragraaf 49), maar die van de mens 
vraagt dat hij zich afwendt van de heb-houding en het zichzelf-poneren en zich toe-

2 6 e Het is merkwaardig te zien hoe Theunissen op deze alinea en met name op 'het oereenvou
dige feit van de tegenkomst' doorredeneert 'Das Zwischen', zegt hij, 'soll vielmehr das 'urein
fache Faktum der Begegnung' (Das dialogische Prinzip, 78= par 46 7) sein Ureinfach ist dieses 
Faktum, weil es sich weder aus den Fakten noch aus den Akten der Partner zusammensetzt, 
sondern die Partner allererst aus sich hervorgehen lasst' (M Theunissen, Bubers negative Ontolo
gie des Zwischen, in Philosophisches Jahrbuch, 71 (1964) 322) Merkwaardig te zíen 1 hoe 
Theunissen hier de ontmoeting met het bijzondere/ι; en het eeuwige ji] door elkaar haalt, het 
gaat hier om het uitgaan naar de volkomen betrekking, 2 hoe Theunissen tegen de kontekst 
van de hele paragraaf ingaat door te stellen dat de partners uit de Begegnung voortkomen, ter 
wijl Bubers betoog nu juist is, dat het van het uitgaan van het ik ín de volkomen betrekking af
hangt (het ζ g nietdoen), 3 hoe hij 'ureinfach' uitlegt 'weil es sich weder aus den bakten noch 
aus den Akten der Partner zusammensetzt, sondern die Partner allererst aus sich hervorgehen 
lasst (ibid , 322), terwijl het oereenvoudige voor Buber steekt in de tegenstelling tot 'voor
schriften, oefeningen, ascese, enz ' Onze konklusie is dan ook mlegkunde vanuit een van te 
voren reeds opgestelde 'Zwischenthcone'. 
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wendt naar de /¡/-wereld, hoe vluchtig, onvast, onoverzienbaar en gevaarlijk deze 
ook is 

131.22 Samenhang 

De vraag die paragraaf 46 beheerst, is deze wat is er nodig om te komen tot de ont
moeting met het eeuwige/i;' Wat gaat er vooraf aan die ontmoeting' 
berst laat Buber zien dat deze vraag enkel beantwoord kan worden voor wat betreft 
de menselijke kant van het gebeuren (46 1 3) bn wel om twee redenen 
1 De andere kant, het komen van het eeuwige jtj, is op geen enkele wijze te vóór
komen, het overkomt ons binnen de ontmoeting, het er-vóór ontgaat ons volledig 
2 De andere kant overkomt ons slechts in die mate dat wij haar tegemoet gaan Ons 
naderen is a h w conditio sine qua non voor de nadering van het eeuwige μ] 
Op deze wijze is de vraag althans negatief beantwoord noch het zich vóór-stellen, 
noch het werkeloos afwachten brengt een mens tot de ontmoeting met het eeuwige 
/ i /(46 3), 
Daarna laat Buber zien wat er dan wél nodig is van de mens uit om tot de ontmoe
ting met het eeuwige /i/ te geraken (46 5 8) Nodig is een werkzaamheid die tegelijk 
aktief en passief is (46 5) 
1 Het aktieve moment van de werkzaamheid is het heel-worden van de mens, het 
metdoen (46 6) 
2 Het passieve moment van de werkzaamheid, die tevens konstitutief is voor het 
aktieve moment, is de akseptatie van de tegenwoordigheid (46 7), en dit laatste be
tekent niet een afsplitsen, een ervaren, een hoogvliegen of ascese, maar wel een ele
mentaire omkeer tot de/i/ wereld (46 8) 

131.3 Uitleg van de paragrafen 47-53 
131.31 Ontleding van de paragrafen 47-53 
131.311 Uitleg van de paragrafen 47-48 
131.311.1 Ontleding 

Paragraaf 47 1 Buber begint paragraaf 47 met terug te koppelen naar deel 1 Hij 
stelt dat de onmiddellijke betrekking met een wezen uit de natuur, een mens of 
een geestelijke wezenheid - en deze onmiddellijke betrekking is een werkelijke be
trekking (zie paragraaf 19) gekenmerkt is door 'Ausschliesslichkeit' Vanuit onze 
analyse van ¿eel 1 weten we dat 'Ausschliesslichkeit' intiem verbonden is met de 
term 'Gegenüber' Daar zagen we dat het /i/ als 'degenuber' vrijkomt in zijn unieke 
eigenheid Het 'Gegenüber' is in het kontakt met het tk de differentiatie van een 
voorgrond en een achtergrond, waarin de wereld zich uitspreekt De vorming van 
die voorgrond - /г/ tegenover mij is een proces van uitzondering, maar niet van 
splitsing De uitsluitendheid artikuleert precies het differentiatieproces waarin het 
andere zich onderscheidt in dit tegenover mij en het andere als achtergrond 7o 
blijft de wereld niet een vage algemene grootheid, maar wordt juist ekskluswf tegen 
over mij, het 'uitsluitende tegenover' (28 2) Aldus verhelderen beide noties elkaar 
Deze link met deel 1 konkretiseert Buber met twee citaten uit dat/elfde deel 
Het eerste citaat komt uit paragraaf 19 2 In de kontekst van paragraaf 19 gaat het 
er om dat de onmiddellijke betrekking een werking impliceert van ik naar/i/ in het 
onmiddellijke kontakt is er een wezenswerking van het ik op het /г/ Deze werking 
bespreekt Buber in drie sferen de natuur, de mens, de geestelijke wezenheden Het 
citaat nu is genomen uit de sfeer van de onmiddellijke inwerking van de mens op de 
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andere mens, die Buber de liefde noemt Buber beschrijft deze werking van de liefde 
aldus het is iemand los laten komen uit het netwerk van zijn relaties, bednjvighe-
den en voorgegevens, hem eerbiedigen als ander en hem tegemoet treden als JIJ te-
genover-mtj, zodat hij vrijkomt, naar voren treedt, zijn uniciteit openbaart en on
herleidbaar plaatsvindt tegenover mij, kortom hij wordt 'tot jtj, d ι losgemaakt, 
naar buiten getreden, enig en tegenover wezend, uitsluitendheid ontstaat wonderlijk 
genoeg keer op keer' (19 2) 
Het tweede citaat komt uit paragraaf 112 Deze paragraaf staat in de kontekst van 
de paragrafen 9 tot en met 12 waarin de wereld van de betrekking wordt uiteenge
zet Paragraaf 9 is een soort inleiding, sprekend over de drie sferen waarin de/y-we-
reld oprijst In paragraaf 10-12 wordt dan achtereenvolgens uit elke sfeer een voor
beeld gegeven In paragraaf 10 het voorbeeld van de boom uit de sfeer van de we
zens in de natuur Paragraaf 12 het voorbeeld van het kunstwerk uit de sfeer van de 
geestelijke wezenheden Fn daartussen paragraaf 11 de mens uit de sfeer van de 
medemenselijkheid Het belangrijkste dat uit paragraaf 11 naar voren komt, is dit 
het ji] is een oorspronkelijk gegeven eenheid Negatief geformuleerd het jtj kan niet 
verklaard worden vanuit zijn achtergrond, vanuit het andere er omheen, het kan 
ook niet verklaard worden vanuit de delen als een kompositie bn dan samenvattend 
zegt Buber zonder 'buren en zonder voegen is hij ¡t] en vult het hemelrond Niet 
alsof er niets anders zou zijn dan hij maar al het andere leeft in ztjn licht' (11 2) 
We zien, als we beide citaten aldus vanuit hun kontekst hebben trachten te ver
staan, dat het eerste citaat meer de nadruk legt op de voorgrond het naar voren ko
men van het ¡η als Gegenüber en uniek wezen, terwijl het tweede citaat meer een 
aksent legt op de achtergrond alles staat in het teken van het verschijnende;!/ dat 
uit die achtergrond oprijst Beide facetten horen bij elkaar en konstitueren de ene 
'Ausschliesslichkeit' 
Na aldus een wezenlijk element uit deel 1 te hebben gememoreerd, laat Buber nu de 
relativiteit hiervan zien, een relativiteit die pas blijkt als het betrekkingsgebeuren 
ten einde is en de uitsluitendheid van het vis-à vis is opgehouden Want zolang de 
onmiddellijke betrekking duurt, spreekt het JIJ alles uit, vormt a h w het interpre
tatie-centrum van het al, een unieke en eksklusieve interpretatie Maar als dit gebeu
ren is afgelopen en het;i/ weer geworden is tot een 'het voor-zich', dan blijkt hoe de 
in de onmiddellijke betrekking ondergane universaliteit van het μ] in fette een be
trekkelijke universaliteit was de uitsluitendheid van het )t] sluit het andere uit Dit 
is een onrechf aan het andere buiten het/i/ 

Paragraaf 47 2 Tegenover deze betrekkelijke universaliteit van de uitsluitendheid 
in alle onmiddellijke betrekkingen binnen de wereld stelt Buber de alles insluitende 
uitsluitendheid van de absolute betrekking In die betrekking, zegt hij, zijn de abso
lute uitsluitendheid, waardoor hetyi; als een absoluut onherleidbaar en uniek wezen 
tegenover mij staat, en de absolute insluitendheid, waardoor al het andere in een
heid met dit eksklusieve yi; geheel present is, één г 6 9 

2 6 9 Reeds in 1902 is deze ervaring van een alles insluitende uitsluitendheid levend voor Buber 
HIJ beleeft deze aan zijn vrouw Paula Buber aan wie hij schrijft 'Überhaupt muss man das ganze 
Weltratsel an bine Menschen binden, sonst ist man übel dran Im Talmud heisst es 'Wer über 
vier Dinge Betrachtungen anstellt, fur den ware es besser gewesen, er ware nicht auf die Welt ge
kommen, nämlich darüber was oben, was unten ist, was vorher gewesen ist und was nachher 
sein wird' Ich mochte lieber sagen betrachte alle Mysterien, aber in Einem Menschen, der Dein 
ist, und Du liegst am Herzen der Welt Denn alles ist in Jedem und die Liebe kann es heben' 
(Briefwechsel I, 177) 
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Nu Iaat Buber zien wat er gebeurt als de relatieve betrekking zich transformeert in 
de absolute betrekking 

Negatief omschrijft hij deze transformatie aldus het andere is niet langer afzonder
lijk, d w z het is niet langer apart genomen of op uit sluitende wijze uitsluitend br 
is niet langer sprake van afzonderlijke dingen of wezens Ook het onderscheid tus
sen dingen en wezens, evenals het onderscheid tussen hemel en aarde komt anders te 
liggen 
Positief wordt deze transformatie aldus geformuleerd alles wordt ingesloten in de 
betrekking Dit is dus een nieuwe beweging die er in vergelijking met de relatieve be
trekking bijkomt In de relatieve betrekking wordt het andere uit-gezonderd en al 
het andere leeft in zijn licht Nu komt daar een komplcmentaire beweging bij die al 
het andere in de betrekking betrekt, insluit 

Buber motiveert deze eenheid van uitsluitendheid en msluitendheid positief en ne
gatief 

Positief motiveert hij door te stellen dat een mens enkel de absolute betrekking in
gaat, als de eksklusieve betrekking allesinsluitend wordt Zesmaal herhaalt hij met 
steeds andere woorden deze grondgedachte 

alles in het μ] zien, 
— de wereld in haar grond plaatsen, 
— de wereld in God schouwen, 
— niets uitschakelen, niets achterwege laten, 
— alles - alle wereld mee in het ]t] begrijpen, de wereld tot haar recht en haar waar
heid laten komen, 
— ook alles in God vatten 
Scherper inzicht nog krijgen we in deze positieve motivering als we de negatieve er 
tegenover zetten In scherp kontrast omschrijft hij de houdingen die met een trans
formatie bewerken van de gekonditioneerde betrekking naar de absolute of volko
men betrekking 

— van alles afzien, 

— de wereld verzaken, 
— van de wereld wegkijken naar de wereld toekijken, 
— hier God, daar wereld God in de wereld, 
— uitschakelen, achterwege laten, 
— de wereld naast God vatten 
Leggen we deze motiveringen, positief en negatief, naast elkaar, dan krijgen we een 
beeld van waar het Buber om te doen is Het gelijkblijvende element is alles plaat
sen tn in het ]i], in haar grond, in God, in het /y, in God Maar tegelijk wordt dit 
in zijn negatief afgegrensd 

1 het in-zijn van de wereld in God is geen identifikatie van het al met God, 
2 dit in zijn is niet omkeerbaar, God is niet in de wereld, 
3 er is geen sprake van dat God en de wereld buiten of naast elkaar vallen 

2 7 0 Dit positief en negatief tegelijk spreken is wellicht mede beïnvloed door Cusanus Cusanus 
stond bij Buber sterk in de aandacht Nog in 1911 zou hij het liefste in de serie 'Bibliothek der 
Philosophen' die door R Mathner werd uitgegeven, een boek over Cusanus schrijven 'Cusanus 
ware mir natürlich die schönste Aufgabe Nur durfte man sich meines trachtens keinesfalls mit 
der docta ignorancia begnügen, man musste vielmehr eine Auswahl der wichtigsten Stellen zu
sammenstellen, wobei mir eine Linie persönlicher Entwicklung vorschwebt.der ich vor mehreren 
Jahren in einer Arbeit über Cusanus (bedoeld is zijn proefschrift 'Zur Geschichte des Individua-
tionsproblems') nachgegangen bin' (Briefwechsel I, 298) 
Naast Cusanus staat echter ook het Chassidismc op de achtergrond, waar Buber spreekt over het 
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Onduidelijk blijft echter op dit moment wat de funktie is van het eksklusieve ]i] 
t a v enerzijds het al en anderzijds het eeuwige ]t} Overzien we de vijf positieve 
uitspraken, dan ontdekken we een geruisloze overgang van jtj (onduidelijk is hier 
of dit het eeuwige ;i/ dan wel het eksklusieve jtj in de wereld is), de grond van de 
wereld (dit is klaarblijkelijk noch het eksklusieve jtj in de wereld, noch de wereld 
als zodanig, dus wellicht het eeuwige jt), zoals trouwens door andere teksten (ver
gelijk paragraaf 54) bevestigd kan worden). God (met-wereld en niet het ]tj in de 
wereld), daarna weer het jtj (opnieuw onduidelijk), vervolgens de tot zijn recht en 
waarheid gekomen wereld (is dat het eeuwige/y') en tenslotte God 
Op deze onduidelijkheid antwoordt Buber via paragraaf 47 3 in paragraaf 47 4 en 
omstandig in de paragrafen 54-57 die hier uitdrukkelijk overgaan 
Naast dit alles moet echter een tweede tematiek in het oog worden gehouden, nl 
dat het bij dit alles blijkbaar gaat om een groei, een transformatieproces 
— de zuivere betrekking, 
— naar God toe helpen (tweemaal), 
— in zijn tegenwoordigheid staan, 
— tot zijn recht en zijn waarheid laten komen, 
— volkomen betrekking 
Het eindpunt van de weg is de alles insluitende uitsluitendheid Het beginpunt is 
de uitsluitende uitsluitendheid (zie 47 1) Daartussen ligt het proces, de weg Via 
paragraaf 47 3 wordt dit aspekt uitgewerkt in paragraaf 47 5 

Paragraaf 47 3 De verhouding tussen wereld, God en het uitsluitende jtj én het 
proces van groeiende insluitendheid in de uitsluitende verhouding wordt in para
graaf 47 3 bondig samengevat, eerst negatief en daarna positief 
Wat betreft de verhouding God, wereld, ¡η Buber herhaalt eerst dat God noch in 
de wereld te vinden is, noch buiten de wereld om, en daarna omschrijft hij de ver
houding positief op het moment dat de mens met zijn hele bestaan tot zijn;»/ uit
gaat (d ι het JIJ dat hem tegenkomt en in de uitsluitendheid wordt opgenomen) en 
alle wezens zonder uitzondering tot dit jtj brengt (d ι de uitsluitende uitsluitend
heid brengt tot een alles insluitende uitsluitendheid) vindt hij het eeuwige JÍJ Het 
jtj in de wereld en alle wereld in éénheid bemiddelen dus het eeuwige/y Dit aspekt 
wordt m paragraaf 47 4 verder ontwikkeld 
Wat betreft de beweging die de mens voert van een uitsluitende uitsluitendheid 
naar een insluitende uitsluitendheid negatief stelt Buber dat deze beweging geen 
zoeken is in de zin van een gerichte akt, omdat deze juist door zijn versmalling en 
toegespitstheid de insluitendheid frustreert Positief omschrijft hij die beweging als 
een paradoksale houding enerzijds met heel het bestaan uitgaan tot het;i; dat mij 
tegenkomt, anderzijds alle wezens van de wereld tot dnjij brengen Verenigen zich 
beide bewegingen, dan is er een vinden, zonder dat er gezocht is Wat dit konkreet 
betekent wordt in paragraaf 47 5 en vooral in paragraaf 48 verder ontwikkeld 

in-God zijn van de wereld Een woordelijke omschrijving van 'Chassiduth' noemt Buber zelfs 
'die Welt in Gott heben' (M Buber, Des Rabbi Israel ben Elieser genannt Baal-Schem-Tow das 
ist Meister vom guten Namen Unterweisung im Umgang mit Gott aus den Bruchstucken gefugt 
von Manin Buber (1927), in Werke III, 49) Vergelijk ook 'Von alters her bekannte Israel, 
dass nicht die Welt Gottes Ort, sondern Gott 'der Ort der Welt' ist, und dass er doch ihr 'ein
wohnt' Der Chassidismus sprach diesen Ursatz neu aus, nämlich ganz praktisch Nur eben 
dies, dass der ihr uberseiende Gott ihr doch einwohnt, macht sie zum Sakrament' (M Buber, 
Spinoza, Sabbatai Zwi und der Baalschem, in Werke III, 746) 
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Paragraaf 47 4 In dc¿e alinea gaat Bubcr verder in op het probleem dat hij welis

waar met als zodanig stelt , maar dat toch wel duidelijk voelbaar aan de orde is, nl 

het probleem van de t ranscendentie en de immanent ie van God in het uitsluitende 

]tj en de in dit licht geziene wereld 7ijn s t andpun t zet hij af tegen het s tandpunt 

dat Rudolf Ot to inneemt in zijn boek 'Das Heilige' ,2 7 1 waarin God genoemd word t 

de 'ganz Ande re ' 2 7 2 en het 'Mysterium t r e m e n d u m ' 2 7 3 Hij on tken t geen van 

beide, maar bevestigt tevens het tegendeel God is, zegt hij, stellig 'het helemaal an

dere ' en dus radikaal onderscheiden van het u i t s lu i tende/ i ; tegenover mij en de we

reld die in dit unieke licht verschijnt, maar tegelijk is hij ook helemaal present in 

het ]i] to t in het zelf van dit ]i¡ en helemaal present in de wereld waaruit dit μ] op

rijst 2 7 4 Daarmee bevestigt Buber d a t God voor hem tegelijk t ranscendent én im

manent is Wat Buber hier simpelweg poneer t , on twikkel t hij verder in de paragra

fen 54 57 waarin ook precies de verhouding tussen beide m o m e n t e n word t ontwik

keld 2 7 5 O o k het Mysterium t remendum van God o n t k e n t hij met Volgens O t t o 

houd t dit met name in Gods huiveringwekkend, 2 7 6 overweldigend 277 en mach

tig zijn Buber ziet in God dit element verenigd met zijn tegendeel God is volgens 

Buber tevens het geheim van het vanzelfsprekende, dus een zeer intieme presentie 

in het onmiddellijk gegevene, een presentie die naar Buber met een variant op het 

woord van Augustinus zegt mij meer nabij dan mijn eigen ik 2 7 8 Ook dit facet 

wordt ui tgewerkt in de paragrafen 54 57 

Paragraaf 47 5 In de slotalinea ontwikkel t Buber verder wat duc paradoksale akt 

van een alles insluitende uitsluitendheid konkreet inhoudt Die akt , zegt hij, is niet 

het doorgronden van het leven van de dingen en hun 'Bedingthei t ' (een onvertaai 

bare woordspeling waarin Buber de ondoorgrondel i jke bepaaldheid en beperktheid 

van de dingen als hun wezen, waardoor ze eksklusief kunnen worden , bedoel t) 

Niet een doorgronden , want dat voert ons slechts t o t de onoplosbare paradoks dat 

de dingen 'bedingt ' zijn en toch in hun ding-zijn openstaan voor een universele pre

sentie Ook met als je het leven van de dingen en van de 'Bedingtheit ' bestrijdt 

- door af te zien van de dingen of ze to t God te verklaren, zoals we boven zagen -

want deze benadering voert ons lo t het niets, zoals aan het einde van deel 1 gesteld 

is en in deel 2 is aangetoond Alleen de heiliging van het leven van de dingen en van 

de 'Bedingthei t ' is de akt waarin de mens de levende God tegenkomt Wat deze 

heiliging is, word t verder ontwikkeld in paragraaf 58 59 

271 R Otto, Das Heilige, Breslau, 1917 
272 Ibid, 28 3 5 
2 7 3 Ibid, 13-26 
274 Vergelijk 'Ich habe mich stets gegen die von der 'dialektischen Theologie' geübte Verein 
fachung gewehrt, Gott sei der ganz Andere Man darf ihn nur dann so nennen, wenn man im 
gleichen Atemzuge weiss und bekennt, dass er der Nichtandere, der Hiesige, der Jetzige, der 
Meine ist (M Buber, Antwort, in Martin Buber, hrsg Schilpp/hnedman, Stuttgart, 1963, 611) 
Overigens is in 'Ich und Du' de notie 'Ganz Andere met ontleend aan Barth, zoals Friedman 
meent (M Friedman, Martin Buber, The I ife of Dialogue, New York, 1960, 71), maar aan Ru
dolf Otto 
2 7 5 Deze spanningsecnheid blijft het hele werk van Buber doortrekken (zie К Waaijman, Het 
aardse vuur ontmoet het hemels licht, in Speling 22 (1970) 149 168, vergelijk ook M bried-
man, Symbol, Myth, and History in the Thought of Martin Buber, in The Journal of Religion, 
24 (1954) nr 1, 3 5) 
2 7 9 R Otto, Das Heilige, Breslau, 1917, 14 21 
2 7 7 Ibid, 23 25 
2 7 8 7ie aantekeningen bij de vertaling van deel 3, nr 52 
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Paragraaf 48 1 Het verlangen van de mens naar het p], zoals Buber dat heeft uit
eengezet in deel 1 (paragraaf 27 5) is groter dan de ontmoetingen met alle afzon
derlijke ]i] en de ervaringen van hun ¿^i-wording Het betrekkingsstreven van de 
mens, zijn ]tj-zin, wordt slechts vervuld door het eeuwige jij Dit eeuwige μ/, waarop 
het wezen van de mens is aangelegd, betekent echter met een ji] buiten alle afzon
derlijke JIJ om, zoals we in paragraaf 47 uitvoerig hebben gezien. Het eeuwige ]η 
gaat alle bijzondere )η te boven, maar niet er buiten om, er over heen of er langs 
heen. Integendeel, zoals we zullen zien het eeuwige jt) is Gegenüber. Hier wordt 
dus opnieuw de tematiek van de samenhang tussen het bijzondere jij en het eeuwige 
jt} doorgezet, nu gezien vanuit het betrekkingsstreven 
Dit streven van de mens moet, zo gaat Buber verder, met worden verstaan als een 
'zoeken', d.w z. als een gerichte en daardoor versmalde beweging naar iets aparts 
toe Dit was reeds in de vorige paragraaf gesteld Maar nu wordt het gemotiveerd 
zoeken zou vooronderstellen dat er ook maar ergens iets zou kunnen zijn waar men 
God niet zou kunnen vinden. Dit nu is in tegenspraak zowel met de alles insluitende 
uitsluitendheid als met de intieme Gegenwart van God in ieder afzonderlijk ¡tj Het 
is integendeel zo, dat precies de 'zoekende' houding als het doen van iets aparts (af
wijken van de levensweg, afzondering in de eenzaamheid of zich koncentreren op 
zichzelf) wegvoert van God Het grondstreven naar het eeuwige JIJ realiseert zich 
dus met in 'het zoeken' Volgens Buber realiseert het zich pas wanneer iemand in 
de feitelijke beweging van zijn leven dé weg intendeert. Dit verlangen, dat déze mijn 
weg, dé weg mag wezen is de echte realisatie van de/ij-zin En dit betekent in kon
krete dat iedere ontmoeting met welk bijzonder ;i/ dan ook een oponthoud is waar
in zich de alles vervullende ontmoeting opent Evenals in paragraaf 47 stoten we 
hier op een paradoks, maar nu van het ik uit gezien Het éne »£ is in iedere konkrete 
ontmoeting de eeuwige «¿-/»/-betrekking níet deelachtig, omdat het steeds een be
perkte en kortstondige «¿-/y-verhouding is, maar tegelijk ook weer wél deelachtig, 
omdat iedere bijzondere »¿-/y-betrekking iets laat zien van de eeuwige en alles ver
vullende betrekking. 
liet punt van overgang is dat het konkrete streven van de mens méér is dan het is, 
nl. dat het ín het streven gewärtig is Gewarttg wil de reeds in paragraaf 46 uitge
werkte paradoks van het aktief-passief zijn uitdrukken Het is niet gewoon 'wach
ten en open zijn' (zie paragraaf 46 4), het is ook met enkel kontakt maken. Het is 
integendeel een metdoend doen, een méér in het doen én een méér in het laten en 
deze twee in eenheid Met zulk een houding de eigen weg gaan is dé weg gaan. 
Buber zelf wijst beide momenten van deze paradoks aan als hij het gewarttg zijn uit
legt als een gelatenheid tegenover de dingen, die de dingen Iaat zijn, het nietdoen, 
én de aanraking van de dingen, het eksklusieve kontakt. Maar deze houding van 'ge
laten aanraking' waarin steeds opnieuw de volkomen betrekking gevonden wordt 
zonder zoeken, en waarin nu alles inéén wordt tegengekomen, betekent geenszins 
dat dit-konkrete-hier over het hoofd wordt gezien of dat er langs heen wordt geke
ken, of dat het wordt opgelost De mens die in het gelaten aanraken alles in een in
sluitende uitsluitendheid ontmoet, bevindt zich met aan het einde van de weg, maar 
is in het eeuwige midden van de weg. M.a.w. de overgang van uitsluitende uitslui
tendheid naar insluitende uitsluitendheid mag niet gezien worden als beginpunten 
eindpunt van één weg het eerste is een weg met een begin en een einde, maar het 
tweede is dé weg die eeuwig onder-weg-zijn is, de weg zélf En de mens prijst zich
zelf in deze eeuwige situatie gelukkig. 

Paragraaf 48 2 De tweede alinea beziet vanuit dit eeuwige midden van de weg nog 

411 



eens wat dit alles vanuit de jtj-zin van de mens betekent Allereerst betekent het, 
zoals herhaaldelijk betoogd is, dat het een vinden is zonder zoeken, d w z het is 
een aantreffen zonder dat daaraan vooraf is gegaan een beweging die voorbij wilde 
komen aan de dingen of zich tot bijzondere dingen richtte of zich realiseerde in 
aparte handelingen Het is integendeel een vinden van dat wat er altijd al was, van 
dat wat altijd dichtbij was, een ontdekken van het allereerst gcgcvene, het oorspron
kelijkste, de oorsprong br doet zich dus het vreemde verschijnsel voor dat het be-
trekkingsstreven van de mens dat in geen enkele betrekking, behalve in die met het 
eeuwigeyy, verzadigd kan worden,altijd al - en in de meest oorspronkelijke zin - in 
kontakt leeft met het eeuwige jtj Ten tweede, en dit vult het eerste aan deze oer-
presentie moest voor de jtj-zin van de mens werkelijk worden fcn dat gebeurt door 
de heiliging van alle/i/ in de wereld, dit is de volstrekte eerbiediging van het hier en 
nu gegevene De mens moet zich het oergegevcn realiseren via de heiliging van alle 
ding in de konkrete cksklusieve betrekkingsgebeurtenissen 

Paragraaf 48 3 De derde alinea beziet ditzelfde nog eens vanuit dit oorspronkelijk 
gegeven zijn van het eeuwige /i; om daaruit te konkluderen, dat dit eeuwige;y dus 
op geen enkele wijze afgeleid zou kunnen worden uit iets anders Hij noemt drie 
mogelijkheden dat God gekonkludecrd wordt uit de natuur als haar schepper, uit 
de geschiedenis als haar bestuurder of uit het subjekt als het zelf dat zich in dit Sub
jekt uit-denkt Het eeuwige JIJ is op geen enkele wijze sekundair ook al moet de 
mens het '7ich realiseren', het is op geen enkele wijze afgeleid uit iets anders F η 
dan omschrijft Buber op kompakte wijze de aanwezigheid van het eeuwige ;y aan de 
menselijke jt]-zm als het ons onmiddellijk en allereerst en blijvend tegenover-wezen-
de Ь η aldus sluit hij positief drie vormen van afgeleid zijn uit Het eeuwige^/ is niet 
iets dat 'door middel van' zich geeft of bereikt kan worden Het is het onmiddellijke 
in alle onmiddellijkheid Het is ook niet het latere, dat pas komt na al het andere 
Het is het eerst-gegevene, het oorspronkelijke Het is tenslotte ook niet het nu eens 
]t] dan weer het zijnde Het is eeuwig ]i], eeuwig Gegenwart 
Deze drie momenten worden eigenlijk op zeer verdichte wijze samengevat in het 
woord Gegenuber-wesend Dit sluit m één woord alles in wat er over het eeuwige 
)i) binnen de uitsluitendheid van de betrekking gezegd kan worden Want Gegen
über zegt kontakt, onmiddellijkheid, konfrontatie, vis-à-vis, eksklusiviteit Het is 
de eerste gestalte van het tçgenkomende, de eerste gestalte waarin het;!/ verschijnt 
Het is het levende transformatievlak van μ] naar ik, de voortdurende overgang van 
]t] naar i& Vandaar dat Buber zegt het eeuwige μ] is slechts aan te spreken, het is 
het altijd en oorspronkelijk tegenover mi] zijnde 

131.311.2 Samenhang 

De verbindende schakel die de verschillende alinea's van de paragrafen 47-48 en de 
beide paragrafen zelf tot een eenheid maakt, is de alles insluitende uitsluitendheid, 
een van de hoofdmomenten in de volkomen betrekking De uitsluitendheid van de 
absolute betrekking is een uitsluitende werking die alles insluit, dit in tegenstelling 
tot de uitsluitende werking van de relatieve betrekking, die, zo blijkt na afloop van 
het betrekkingsgebeuren, alles in feite heeft buitengesloten 
Dit element nu van de alles insluitende uitsluitendheid van de onvoorwaardelijke 
betrekking wordt m de paragrafen 47-48 met een steeds wisselend aksent ontwik
keld, waardoor de verschillende implikaties van het bijzondere ¡η, de wereld, het 
ik, het eeuwige μ] geleidelijk worden ontvouwd We gaan deze aksenten achtereen-
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volgens kort na In feite is het één gebeuren van verschillende kanten bekeken 
1 De insluitende mtsluttendheid vanuit het bijzondere ]i] gezien Vanuit het bij
zondere ]t] gezien betekent de onvoorwaardelijke betrekking 
dat zijn bijzondere plaats in het al, nl tegenover dit ik, een universele betrekking 
met het al impliceert die door het metdoen van de mens aan het licht komt, 
op dat moment verschijnt ook het eeuwige ]i) precies als grond en waarheid van het 
bijzondere JIJ, 
dit gebeuren voltrekt zich binnen de ontmoeting met het eerbiedige ik 
2 De insluitende uitsluitendheid vanuit het al, de achtergrond waaruit het bijzon 
dere JIJ oprijst, gezien 
al het andere wordt in betrekking gebracht met het bijzondere JIJ, 
daardoor komt de samenhang van het al m het eeuwige;y aan het licht, 
dit verband van al het andere met dit bijzondere JIJ wordt gelegd door een werken 
dat wezenlijk metdoen is 
3 De insluitende uitsluitendheid gezien vanuit het ik 
het ik gaat met heel zijn wezen uit naar het bijzondere JIJ, het brengt alles in betrek
king tot dit bijzondere JIJ, het laat mets achterwege, 
op dat moment verschijnt het eeuwige JIJ, dat door het ik gevonden wordt zonder 
zoeken, het is het verlangen naar dé weg m het gaan van déze weg, dit is de vervul
ling van het oorspronkelijk betrekkingsstreven 
Het hele komplex is de heiliging van het leven van de dingen en van de Bedingtheit, 
de gelaten aanraking 
4 De insluitende uitsluitendheid vanuit het eeuwige JIJ gezien 
het eeuwige JIJ is met identiek met het bijzondere JIJ, maar verschijnt daarin als het 
JIJ dat onmiddellijker, oorspronkelijker en aanhoudender is dan dit bijzondere JIJ, 
op het moment dat het bijzondere JIJ zijn universele betekenis in het al tegenover 
een ik heeft kunnen openbaren, het eeuwige JIJ is tegelijk immanent én transcen
dent ten aanzien van dit bijzondere JIJ, maar is er nooit naast, overheen of buiten
om, 
ten aanzien van het tk dat het bijzondere JIJ ontmoet is het eeuwige JIJ het oor
spronkelijk, onmiddellijk en aanhoudend tegenover-wezende en aldus het eerst aan 
het ik presente, het oerpresente, het ik ontdekt dan ook in de alles insluitend uit
sluitende betrekking tot an JIJ het eeuwige JIJ als zijn meest oorspronkelijke situatie, 
als het eeuwige midden van de weg, 
het al openbaart" zich in deze ontmoeting als verenigd in het eeuwige midden van 
het/i; dat zich toont in het bijzondere JIJ 
De vitale faktor in dit alles is het overgangsproces dat Buber aldus met steeds wis
selend aksent schildert De voorwaardelijke betrekking transformeert zich tot een 
onvoorwaardelijke betrekking doordat het ik alles insluit in de uitsluitende betrek
king tot dit JIJ Op dat moment opent het;!/ een doorblik op het eeuwige JIJ waarin 
het al blijkt samen te hangen, en dat de oorspronkelijke situatie van het ik blijkt te 
zijn 
Dit proces van vervulling is een echt transformatieproces in zoverre het niet een ont
wikkeling is van een begin naar een einde, zoals alle betrekkingsprocessen binnen de 
wereld, maar de overgang van een proces dat loopt tussen begin en einde van het 
onvolkomen betrekkingsgebeuren naar het begin- en eindloze midden van de weg, 
de volkomen betrekking In de beperkte beweging van het ik naar het JIJ realiseert 
zich de meest oorspronkelijke situatie van het ik 
Dit ene gebeuren met zijn vele komponenten wordt in paragraaf 47 meer beschre
ven vanuit de transformatie in het /y-moment, terwijl paragraaf 48 ditzelfde meer 
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leest vanuit het (¿-moment Beide samen beschrijven ze het ene transformatieproces 
van de uitsluitende uitsluitendheid van de onvolkomen betrekkingen in de wereld 
naar de alles insluitende uitsluitendheid van de volkomen betrekking met het eeuwi
ge ƒ«;, een proces dat een transformatie is van het proces ¿èlf 

131.312 Uitleg van paragraaf 49-51 
131.312.1 Ontleding 

Paragraaf 49 1 Friedrich Schleicrmacher (1768-1834) ziet als het element waarin 
zich de verhouding tot Ood voltrekt, de '1 rommigkeit' die het 'wezenlijke levens-
element' is van de mens 279 Deze 'Frömmigkeit', zegt hij, 'is zuiver op zich be
schouwd noch een weten noch een doen, maar een bepaaldheid van het gevoel of 
van het onmiddellijke zelfbewustzijn' 2 β 0 

Als het wezen van dit Prommigkeitsgefuhl waardoor het zich onderscheidt van alle 
andere gevoelens, ziet Schleiermacher het moment van absolute afhankelijkheid 
'Het gemeenschappelijke van alle uitingen van de Frömmigkeit, hoe verschillend 
deze ook zijn, waardoor deze zich tegelijk onderscheiden van alle andere gevoelens, 
derhalve het zichzelf gelijkblijvende wezen van de Frömmigkeit, is dit dat we ons
zelf bewust zijn als zonder meer afhankelijk, of, wat hetzelfde wil zeggen, als in be
trekking met God' 28 ' 
Het wézenlijke element waarin zich de betrekking tot God voltrekt is dus afhanke-
hjkheidsgevoel,282 'zich zonder-meer afhankelijk-voelen en zichzelf als-m betrek-
king-met-God-bewust-zijn is eén en hetzelfde' 283 

De struktuur van dit afhankelijkheidsgevoel wordt geartikuleerd precies door het 
'schlechthinnige' of 'reine' er van Dat het afhankelijkheidsgevoel 'schlechthinnig' 
is of 'rein', betekent nl dat het op geen enkele wijze wisscl-werking insluit, doch 
'zonder meer' bepaald moet worden als het ondergaan van een eenzijdige werking 
'Dat nu het vrome gevoel in al zijn gestalten, hoe verschillend ook, altijd een zuiver 
gevoel van afhankelijkheid is en nooit een verhouding van wisselwerking kan aan 
duiden, dat wordt als iets dat niet te loochenen valt, voorop gesteld' 2Э4 

Rudolf Otto (1869-1937) sluit wezenlijk aan bij deze grondgedachte van Schleier-
macher, maar in zijn reeds genoemde boek 'Das Heilige', in hoofdstuk 3, Das 
'Kreaturgefuhl' als Reflex des Numinosen im Selbstgefühl,285 distantieert hij zich 
op twee punten van Schleiermacher 
Op de eerste plaats verzuimt Schleiermacher volgens Otto het wezenlijke onder
scheid tussen het afhankelijkheidsgevoel op het niveau van het bestaan zelf ener
zijds en allerlei meer bijkomstige afhankelijkheden die men voelt anderzijds te ar-
tikuleren De eerste soort afhankelijkheidsgevoel wordt ζ ι adekwater uitgedrukt 
met de term 'Kreaturgefuhl',286 dat hij omschrijft als 'het gevoel van de kreatuur 

2 7 9 Zie M Redcker, Friedrich Schleiermacher, Leben und Werk, Berlin, 1968, 167 
2 8 0 F Schieiermacher, Der Christliche Glaube nach den Grundsätzen der evangelischen Kirche 

in Zusammenhangen dargestellt, Berlin, 1960, I, 14 
281 Ibid , I, 23 
282 7ie voor een kritische doordenking van 'Das 'schlechthinnige Abhängigkeitsgefühl' als das 
Wesen der Frömmigkeit' D Oftermann, Schleiermachers fcinleitung in die Glaubenslehre, Ber
lin, 1969, 47-65 
283 F Schleiermacher, Der Christliche Glaube, о с , I, 30 
2 8 4 F Schleiermacher, Schleiermachers Glaubenslehre, Leipzig, 1910, 56 
2 8 5 R Otto, Das Heilige, Breslau, 1917, 8-12 
2 8 8 Ibid , 10 
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die in zij η eigen niets wegzinkt en vergaat tegenover dat wat alle kreatuur te boven 
gaaf . " ' 
Het tweede bezwaar van Otto geldt Schleiermachers uitgangspunt dat het afhanke-
lijkheidsgevoel primair een zelf-gevoel is, een binnen het ego besloten gevoel dat in 
tweede instantie naar buiten wordt geprojekteerd Volgens Otto is het 'Kreaturge-
fuhl' een subjektieve reaktie op een ander gevoelsmoment dat zelf oorspronkelijk 
op een objekt gericht is, m a w het 'Kreaturgefuhl' is primair een reahteitsgevoel 2 B e 

Tegen de achtergrond van deze diskussie tussen Schleiermacher en Otto moet de 
eerste zin van paragraaf 49 gelezen worden 'Men wil als het wezenlijke element in 
de betrekking tot God een gevoel aanzien, dat men afhankelijkheidsgevoel, de laat
ste tijd nauwkeuriger kreatuurgevoel noemt' (49 1) Buber heeft geen bezwaar te
gen het naar voren halen van dit element in de betrekking tot God en evenmin te
gen de definitie ervan door Schleiermacher en Otto Flet enige waartegen hij be
zwaar heeft, en dat is dan toch nog vrij fundamenteel, is de eenzijdige beklemto
ning ervan, en dit betreft zowel het gevoelsmoment als het afhankehjkheidsmo-
ment, zonder dat het komplementaire tegendeel adekwaat wordt ontwikkeld Twee 
eenzijdigheden dus in het afhankelijkheidsgevoel het is slechts een gevoel en het is 
slechts afhankelijkheid 

Paragraaf 49 2-3 In de twee nu volgende alinea's laat Buber eerst de eenzijdigheid 
zien van het gevoel Ln hij knoopt hierbij uitdrukkelijk aan bij deel 1, paragraaf 
19 2, waaruit hij vrij citeert 'Gevoelens begeleiden het metafysische en metapsy 
chische feit van de liefde De liefde kleeft niet aan het ik, zodat ze het;i; slechts 
tot 'inhoud', tot tegengesteld he id zou hebben, ze is tussen ik en;y'(19 2) De kon
tekst maakt duidelijk waarom liefde en gevoelens hier tegenover elkaar worden ge
plaatst Paragraaf 19 gaat, zoals we boven reeds zagen, over de wezenswerking van 
jfc naar )t] binnen de onmiddellijke betrekking Deze werking, die Buber liefde 
noemt, omschrijft hij als het laten vrij-komen van de ander tegenover mij in zijn 
uniciteit, dus als ander Dit fundamentele gebeuren wordt begeleid door emoties. 
Zouden echter de emoties de betrekking dragen, dan zou de ander slechts kunnen 
verschijnen binnen mijn emotionele veld, als aanvulling of kontrast of konnatureel, 
enzovoort De ander wordt een komponent in het raster van het ego 
Op deze gedachtengang sluit Buber nu aan en hij zegt ook al versta je een gevoel 
nog zo wezenlijk, het blijft een gevoel, d w ζ de ander is wezenlijk onderworpen 
aan een dialektiek binnen het ego, een kleur in de kleurenscala van het ifc, en bin
nen dit ik is de ander bovendien nog niet zichzelf, want hij ontleent zijn kleur aan 
zijn tegendeel, het ik, zoals hetzelfde grijs naast een wit veld donker is, maar naast 
een zwart veld licht Op deze wijze is het;»/ door en door relatief aan het ik 
Door de absolute betrekking wezenlijk te kwalificeren als gevoel wordt deze wezen
lijk ondermijnd br wordt een onmiddellijke eenheid gesteld tussen het ik en het 
]i] Want gevoel wil juist zeggen onmiddellijke overgang van het een naar het ander 
zonder de fundamentele afstand tussen ik en ;i; Het ik is als een tak aan een boom 
en het gevoel is het levende besef hiervan In die zin zijn hier 'volstrekte afhankelijk
heid' en 'gevoel' identiek, want beide zeggen uit dat er geen wezensdistantie en 
tussenruimte is Viseert men de absolute betrekking doorheen een gevoelsverhou-
ding, dan houdt daarmee deze betrekking ipso facto op ab-soluut te zijn 
Buber sluit dan ook zijn beschouwing over de absolute betrekking als gevoel van af-

2 8 7 Ibid , 10 
2 8 8 Ibid.U 
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hankelijkheid af in paragraaf 49 3 met te stellen dat zulk een beschouwing de ab
solute betrekking versmalt tot een coincidentia oppositorum, een vereniging van 
gevoelstegenstellingen waarbij dan vaak een van de polen in de ander opgaat, in 
dit geval, het !¿ in het jtj Het tk is een lidmaat van het ¡η en dit wordt in het vol
strekte gevoel van afhankelijkheid beleefd De absolute betrekking is wezenlijk re
latief geworden 

Paragraaf 49 4-5 In de twee nu volgende alinea's koncentreert Buber zich op de 
andere eenzijdigheid nl dat de absolute betrekking slechts afhankelijkheid zou bete
kenen 

Eerst beaamt hij volledig dat de volkomen betrekking een gevoel van volstrekte af
hankelijkheid impliceert de mens voelt zich met zijn bestaan als zodanig afhanke
lijk en geschapen Maar in één adem voegt hij daar aan toe de mens is in diezelfde 
absolute betrekking volkomen vrij en kreatief d w z vanuit een eigen onherleidbare 
oorsprong zich uitend 
Deze twee momenten vormen niet een soort dialektiek waarin beide elkaar bepalen 
en dus ook beperken Beide momenten realiseren zich in de volkomen betrekking 
volledig, juist omdat het niet primair om gevoel gaat, maar om zijn Beide, afhanke
lijkheid en vrijheid, realiseren zich volledig en tegelijkertijd Moe dit kan legt Buber 
uit in paragraaf 51 
Maar Buber gaat nog verder door niet alleen de afhankelijkheid van de mens met 
zijn vrijheid in evenwicht te brengen, maar nu bovendien tegenover de afhankelijk
heid van de mens van God Gods afhankelijkheid van de mens te stellen De mens 
heeft God nodig om te zijn (en dit afhankelijk-zijn is tegelijk ook volledig vrijheid), 
maar omgekeerd heeft God de mens nodig 2 β 9 God spreekt zich volledig uit m zijn 
schepping Dit scheppingswoord dat alles is, keert zich echter in de mens - vanuit 
de onpeilbare diepte van zijn vrijheid - om tot antwoord Dit ant-woord heeft het 
Woord nodig om tot zichzelf te komen, zoals we in onze inleiding op 'Ich und Du' 
hebben laten zien 2 9 0 Dit nodig hebben is geen tekortkoming, maar precies het pas
sief zijn van het aktief 7ijn, het ontvankelijk zijn van de gevende 2 9 1 I el zet Buber 
zich echter af tegen een denken dat God identificeert met het Woord waarin hij zich
zelf uitspreekt, zodat God identiek zou zijn met de wordende schepping2 9 2 Deze 

2 8 9 Dat God de mens nodig heeft, is door Buber wellicht polemisch bedoeld tegenover 'die 
grossen Christen, Paulus Augustinus, Thomas, I uthcr', omdat deze allen meenden dat de mens 
slechts kan 'Harren auf Gnade' In een brief aan branz Werfel schrijft hij 17 3 1917 'Wie konn
te ich es fassen, was die Christen so leicht fassen können, dass Gott meiner nicht bedürfe' Dass 
ich zum Spiel gemacht sei und nicht zu einer Vollendung1' (Brietwechsel, I, 483) 
290 Vergelijk ook 'Gott will zum Werk an der Vollendung seiner Schöpfung den Menschen 
gebrauchen, in diesem Satz ist die Grundlage der judischen 1 rlosungslehre einzufassen' (M Bu
ber, Spinoza, Sabbatai /wi und der Baalschem, in Werke III, 752) bn 'Eben dies, so glauben 
wir, ist Gottes Gnade, dass er sich vom Menschen gewinnen lassen will, dass er sich ihm gleich
sam in die Hände gibt' (M Buber, Der Weg des Menschen, in Werke III, 738, zie ook M Buber, 
Reden über das Judentum, in Der Jude und sein Judentum, 7 8) 
291 H Kuhn noemt het een 'Irrtum', 'wenn davon gesprochen wird, dass nicht nur der Mensch 
Gott, sondern auch Gott den Menschen braucht Hier ist der Gedanke der Reziprozität über
spannt die Liebe, mit der Gott liebt, ist frei von Bedürfen' (H Kuhn, Gesprach in brwartung, 
in Martin Buber, hrsg Schilpp/hnedman, Stuttgart, 1963, 567) Bij Buber is er echter geen te
genstelling tussen belangeloze liefde (in dit geval van God) en ontvankelijke liefde Buber wil 
slechts het passief-zijn van Gods aktiviteit beschrijven Gods geven is maksimaal ontvankelijk 
Dit wordt volgens Buber gekend door de biddende en offerende mens 
292 Vergelijk 'Nicht als ob mir ein göttliches Werden in der Immanenz nicht gewiss ware, son
dern weil wir nur aus der Urgcwissheit des gottlii-hen Seins den Geheimnis Sinn göttlichen Wer-
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theorie van de wordende God is een tema dat steeds in de geschiedenis weer op
duikt Buber heeft deze tematiek het eerst aangetroffen bij Valentinus Weigel 293 

Maar in deze passage schijnt hij zich toch vooral af te zetten tegen Nietzsche 2 M 

en Scheler 2 9 5 Wel beaamt Buber een worden, een overgankelijkheid van God bin
nen zijn zijn Het gesproken wordende woord wordt gesproken door een zijnde 
spreker Het is nu precies dit ztjn dat in het wordende woord wordt ervaren Zoals 
Buber in deel 1 van de tegenkomst zegt 'Wat er is ontsluit zich aan hem (ni aan 
hem die tegenkomt) in het geschieden en wat er geschiedt, overkomt hem als 
zijn'(29 3) 

De zinsvoltrekking zoals die zich voltrekt in het antwoord dat de mens is, mag ook 
niet verward worden, zo gaat Buber verder, met een immanent spel van God met 
zichzelf Wellicht zinspeelt Buber hier op de in zijn ogen hegeliaanse idee dat de 
geschiedenis een omgang is van God met zichzelf, 'een spelen van de liefde met 
zichzelf' 296 

dens, das Sichzuteilen Cottes an die Schöpfung und seine Teilnahme an dem Schicksal ihrer 
Freiheit, zu berühren vermogen' (geciteerd bij G Schaeder, Martin Buber, 
Gottingen, 1966,108) 
293 M Friedman merkt op 'Weigel, like Buber himself at this period (ni rond 1900), points 
to 'the becoming God' in 1904 Buber suggested that Weigel went beyond Boehme precisely 
in his teaching that only through the creation of the world doe«; God become God' (M Fried 
man, Martin Buber's encounter with mysticism, in Human Inquiries, 10 (1970) 52 53) Dat 
Buber zelf in die tijd geloofde in de wordende God, blijkt uit een artikel uit 1902 'Freilich 
wird der Schaffende stets nicht vom Gestern, sondern vom Morgen die Losung und nicht von 
dem seither thronenden, sondern von dem werdenden Gott das Gesetz empfangen' (M Buber, 
Die Schaffenden, das Volk und die Bewegung, in Judischer Almanach, Berlin 1902) 
294 Zie G Schaeder, Martin Buber Gottingen, 1966, 2 Zie ook wat Buber in 1900 van 
Nietzsche zegt 'Dem Gott des Weltbeginnes brachte er (nl Nietzsche) einen grossen Widersa
cher den werdenden Gott, an dessen Entwicklung wir mitschaffen können, das geahnte Ergeb
nis künftiger Evolutionen' (M Buber, Nietzsche und die Lebenswerte, in Die Kunst im Leben, 
2 (1900) 13) 
296 Bij Scheler ziet Buber dan vooral Hegel op de achtergrond staan 'Beiden, Hegel und Nietz
sche, ist Scheler in seiner Überschätzung der Bedeutung der Zeit fur das Absolute gefolgt 
Hegel lasst das Absolute selber erst im Menschen und in dessen Vollendung die ganze und 
endgültige Verwirklichung seines eigenen Seins und Bewusstseins gewinnen Von hier aus 
ist Schelers Metaphysik zu verstehen die Lehre nämlich von dem 'Grund der Dinge', der 'im 
zeithaften Ablauf des Weltprozesses sich selbst verwirklicht', und von dem menschlichen Selbst 
als 'dem einzigen Ort der Gottwerdung, der uns zugänglich ist und der zugleich ein wahrer Teil 
des Prozesses dieser Gottwerdung ist Damit wird das Absolute oder Gott noch weit radika
ler als bei Hegel in die Zeit eingesetzt und von ihr abhangig gemacht Gott ist nicht, sondern er 
wird' (M Buber, Das Problem des Menschen, in Werke I, 382-383) Buber distantieert zieh na 
de eerste wereldoorlog uitdrukkelijk van Scheler als deze denkt Buber genaderd te zijn, terwijl 
Scheler m feite aanknoopt bij 'einer Anschauung, die ich lange Zeit gehegt und vertreten hatte 
und der seine neue Philosophie (nl die van Scheler) vom werdenden Gott in der Tat nicht fern 
stand' (ibid , 384) Deze laatste zinsnede lijkt ons het dichtst aan te sluiten bij 'welk een treurig 
en aanmatigend gepraat, dat over de 'wordende God" (par 49 5) Anderzijds is voorzichtigheid 
geboden want in de Vorrede op zijn Reden über das Judentum van 1923 spreekt hij over de 
'hoffnungslos verkehrten (Meinung) Gott sei nicht sondern werde im Menschen oder in der 
Menschheit Hoffnungslos verkehrt nenne ich eine solche, heute tn allerlei Varianten auftreten
de Meinung, nicht alsob mir ein göttliches Werden in der Immanenz nicht gewiss ware, sondern 
weil wir nur aus der Urgewissheit des göttlichen Sems den Geheimnis Sinn gottlichen Wer
dens zu berühren vermogen (M Buber, Reden über das Judentum, in Der Jude und sein 
Judentum, 7 8) 

296 'Das Leben Gottes und das gottliche Element mag wohl als ein Spielen der Liebe mit 
sich selbst ausgesprochen werden'(M Buber, Gottesfinsternis in Werke I, 516) 
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Paragraaf 49 6-8 In de drie volgende alinea's formuleert Buber zijn eigen visie op 
het wezen van de volkomen betrekking Het wezen van de betrekking tot God is 
voor Buber schepping Maar schepping impliceert voor de mens twee momen
ten 297 een passief moment de schepping overkomt ons, vormt heel ons clement 
om, ons bestaan wordt tot op zijn fundament geraakt, op dit gebeuren reageren we 
sidderend en aanbiddend, en een aktief moment schepping betekent voor de mens 
participatie, kontakt maken met de scheppende door participatie aan de schepping, 
zich aanbieden aan de scheppende als medewerker Dit laatste moment, het aktieve 
participeren, konkretiseert Buber in twee gestalten de bidder en de offeraar De 
bidder giet zichzelf volledig uit tegenover de scheppende en weet dat deze akt de 
scheppende met onberoerd laat Het is een akt die vol is van besef van afhankelijk
heid In deze paradoks realiseert de bidder de paradoks die het wezen is van de ver
houding tot God. 
Bij de offeraar zien we een soortgelijke paradoks Enerzijds is de mens die offert ge
heel doordrongen van het besef dat Gods wil geschieden moet en dat hij dus alles 
daaraan moet opofferen, opdat deze wil geschieden zal Anderzijds weet hij precies 
daarin dat deze wil van God de offeraar die zichzelf helemaal geeft, nodig heeft en 
dit vervult de offeraar op een nieuwe wijze met het besef dat hij geven kán en geven 
móet Het is inderdaad echt geven 
Door nu tenslotte deze twee akten wezenlijk te onderscheiden van de magie, komt 
Buber tot zijn wezensbepaling van de volkomen betrekking Magie ziet Buber als het 
inwerken op het goddelijke buiten de onmiddellijke betrekking om Gebed en offer 
voltrekken zich daarentegen wezenlijk binnen de onmiddellijke betrekking tot God 
Kenmerk van echt bidden en echt offeren - en hiermee komt Buber tevens tot de 
bepaling van een wezenlijk element in de betrekking tot God - is gaan staan in de 
wederkerigheid van ik en JIJ, de tegen innigheid van geven en ontvangen, de dialo
gische ruimte van het vis-à vis, leven 'voor het aangezicht' 298 

297 Vergelijk 'Denn Schaffen ist Geschaffenwerden das Gottliche bewegt und bewältigt uns' 
(M Buber, Vom Leben der Chassidim, in Werke III, 38) 

2 9 8 De kwestie van magie enerzijds en gebed-mysterie-offer anderzijds vormt de hoofdinhoud 
van het eerste deel dat door Buber gedacht werd na 'Ich und Du' Magic staat voor Buber tegen
over deze drie (7ie een brief van 21 8 1922 aan Rosenzweig Briefwechsel II, 116) Buberstelt 
zich dit als volgt voor 

Opfer | 
Mysterium l das religiose Leben 
Gebet J 

Vandaar dat Buber aan Rosenzweig voorstelt om zijn kursus in het Lehrhaus na 'Religion als 
Gegenwart' (Ich und Du) te noemen 'Magie und Religion' Over deze tegenstelling volgt een ge-
dachtcnwisscling tussen Buber en Roscnzweig (Briefwisseling, II, 117 123) Rosenzweig stelt 
voor een dialektiek tussen magie en gebed, en daartussen offer en gebed te plaatsen Magie ver
bindt hij dan met heidendom, gebed met jodendom (Briefwechsel II, 117-118) Buber kan deze 
Orgelpunt kompositie' met accepteren Magie hoort voor hem niet tot het religieuze leven' 
'Magie gehort eben doch ntibt zum 'religiösen' Leben sic ist das Hindernde, Geeenwirkende, 
Widersacherische'(Briefwechsel 11,119; Hij houdt dus vast aan zijn oorspronkelijke opzet ma 
gie enerzijds en offer-mysterie-gebed anderzijds Rosenzweig antwoordt hier weer op door zijn 
dialektiek tussen gebed en magie vol te houden In alle echte gebed zit iets van 'magie', d w z , 
iets van werkelijk willen 'Namhch der Wille, dass das Gebet auch - erfüllt werde' hn anderzijds 
is een gebed zonder wil voor hem precies de antipode van de magie in de verkeerde zin van het 
woord (de magie als enkel willen bewerken) Daartegenover staat het'zuivere gebed' 'hm sol 
ches 'reines' Gebet ist mir immer als das gleich schlechte Gegenstuck zur reinen Magie erschie
nen, ein fades, mudes Sichfugen, wie jenes ein überhitztes Wollen, ein Gewölle' (Briefwechsel 
II, 121) Daarna spreekt Roscnzweig over hetzelfde ¿Is in paragraaf 49 over de wil van God en 
de wil van de mens 'Selbst das Dein Wille geschehe ist doch was es ist nur, weil wenigstens dies 

Magie (Das Heidentum in allen Volkern) 
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Paragraaf 49 9 Na at het bovenstaande is de konklusie van deze paragraaf duide
lijk de absolute betrekking verstaan als een gevoel van afhankelijkheid zonder meer 
betekent het ik geheel laten verdwijnen ten gunste van het/i/ en daarmee de betrek
king als zodanig ontwerkehjken 

Paragraaf 50 1 In paragraaf 49 besprak Buber Schleiermacher en Otto die het ik 
ontkrachten door de absolute betrekking eenzijdig te bouwen op het ¡ij Nu be 
spreekt hij het tegendeel hiervan nl de opvatting van hen die de absolute betrekking 
eenzijdig baseren op het ik Zij zien het wezen van de absolute betrekking hierin 
dat het ik zich in keert in zichzelf, zich geheel onderdompelt in zichzelf 
Dit kan volgens Buber op twee manieren 
De ene manier is, dat het ik zichzelf ontledigt van alle ikke lijke voorwaardehjkheid 
Deze ontlediging van alle voorwaardelijkheid zou dan samenvallen met de intocht 
van God in het tk ledige wezen dat op zijn beurt geheel opgaat in God In de abso
lute betrekking houdt aldus de ik ¿»/-verhouding op, omdat God geheel bezit geno
men heeft van het tk God heeft zich op absolute wijze ver één-igd met het entledi
gende wezen Op deze wijze is er, zo meent deze opvatting, een voorbij aan de ik ]ij 
verhouding Tot dit punt van eenheid tussen ik en ]η voert een proces 
De andere manier is, dat het ik meent dat het in zichzelf reeds onmiddellijk het 
goddelijk ene is Het/y zeggen is dan eigenlijk schijn, want in waarheid is er geenyy, 
is er geen tweeheid Er is slechts de identiteit van het goddelijke en het menselijke 
Tot deze identiteit kan de mens doordringen door een volstrekt doorgevoerde zelf
beschouwing In tegenstelling tot de voorgaande beschouwingswijze is er hier geen 
sprake van een proces dat tot de eén wording met het goddelijke voert, omdat er in 
het geheel geen vereniging is, maar enkel de bewustwording van een identiteit die 
onderkend wordt er altijd reeds geweest te zijn Dit noemt Buber de statische op
heffing van de tweeheid tk }ij in tegenstelling tot de vorige die hij een dynamische 
opheffing noemt 
Beide verzinkingsleren ontwerkehjken dus nu het /J/ ten gunste van de verabsolu
tering van het tk 

Paragraaf 50 2-4 Buber konkretiseert nu beide verzinkingsleren in resp de christe
lijke mystiek - God verenigt zich met het ontledigde ik - en de Indische mystiek -
het tk wordt zich bewust te zijn het goddelijk ene en voert beide terug naar hun 
werkelijke of vermeende oorsprong 
De eerste verzinkingslcer, en Buber denkt hier in feite aan de Duitse mystiek en met 
name aan Meister Fckhart, beroept zich - ten onrechte volgens Buber, zoals we zul
len zien - op de uitspraak van Jezus in het Johannesevangelie 'Ik en de Vader zijn 
één' (Joh 10 30) 
De tweede verzinkingslcer beroept zich op de leer van Sandilya, de uitlegger van het 
beroemde aforisme uit de Chandogya-Upamsjad 'Tat tvam asi', 'Dat ben JIJ' 299 kern 
van de leer van de Upanisjaden waarin de eenheid wordt bevestigd van het indivi
duele zelf, atman, en het Al, Brahman 300 

selber, dies dass Gottes Wille geschehen moge, dem Beter ein so leidenschaftlicher Wunsch ist 
wie nur je ein Magier ihn gewünscht haben kann' (Briefwechsel II, 120-123) Hiermee houdt de 
gedachtenwisselmg per bnef althans op 
299 Zie aantekening 307 
300 7ie R Zachner, Hinduism, Oxford 1 9 6 6 2 , 52 54 Buber denkt hier aan het citaat uit de 
Chandogya Upanisjad l i l , 14 4 'Containing all works containing all desires, containing all 
odours, containing all tastes, encompassing this whole world, without speech, without concern, 
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In de ontwikkeling van beide tradities ziet Buber een verandering van het oorspron
kelijke karakter 
De Johanneische Jezus, het eenmalig vleesgeworden woord, ontwikkelt zich in 
meer dan duizend jaar tot de Jezus bij lickhart (±1260 - 1328), die eeuwig door 
God in de ziel van de mens wordt verwekt 301 

De bekende formule uit de Chandogya Upamsjad 'Dat is het werkelijke 302 Dat is 
het zelf Dat ben jij',303 slaat in hooguit een paar eeuwen 30A om in zijn tegendeel 
'dat hoort niet bij mij, dat ben ik niet, dat is met mijn zelf' 305 

In de nu volgende alinea's schetst Buber de beide ontwikkelingen In paragraaf 50 5 
10 de ontwikkeling van het Johannesevangelie tot de mystiek In paragraaf 50 11 -
24 de ontwikkeling van de Upamsjaden tot en met Boeddha en het Grote Voertuig 

Paragraaf 50.5-10 In Bubers ogen is het evangelie van Johannes bij uitstek dialo
gisch De Vader en de Zoon - dit is God en mens - zijn elkaar wezensgelijk d w z 
ze staan onophefbaar tegenover elkaar en tussen hen voltrekt zich de onophoude 
hjke tweespraak 
Nu bespreekt Buber drie visies die zich ten onrechte beroepen op het 'Ik en de 
Vader zijn één' 
De eerste die hij bespreekt, noemt Buber de moderne poging om de door Johannes 
beschreven tweespraak tussen Vader en 7oon te duiden als een verhouding tussen 
Ik en het Zelf Zeer waarschijnlijk doelt hij hier met name op de psychologische 
interpretatie van С G Jung die de verhouding van de mens tot God interpreteert als 
een verhouding van het Ik tot het Zelf die zich voltrekt in de ziel 3 0 6 

this is the self of mme within the heart, this is Brahman Into him, I shall enter, on departing 
hence Verily, he who believes this, will have no more doubts Thus used to say Sandilya, yea 
Sandilya' (The Principal Upanisads kd S Radaknshnan, London, 1953, 392) 
3 0 1 Zie wat Buber zelf zegt over zijn verhouding tot Eckhart M Buber, Das Problem des Men

schen, in Werke I, 384 
3 0 2 In het sanskrit is 'satya' zowel 'werkelijkheid' als 'waarheid' Vandaar dat Radaknshnan 
'true' vertaalt waar Buber 'wirklich' weergeeft (par 50 2-4) Zie R Zaehner, Hinduism, Ox 
ford 1966 , 52 In par 50 13 spelen ook bij Buber wellicht beide nuances van het ene 'satya' 
door 
3 0 3 Zie aantekeningen bij de vertaling van het derde deel, nr 141 
3 0 4 De oudste Upamsjaden stammen uit 800-600 voor Christus Boeddha leefde van ± 560 tot 

4 8 0 voor Christus 
3 0 5 Zie aantekeningen bij de vertaling van het derde deel, nr 143 
3 0 6 Het lijkt ons waarschijnlijk, dat Buber hier polemiseert met С G Jung en met name met 
een gedeelte uit diens boek 'Psychologische Typen' (1921) , waarin hij een psychologische ver
klaring van hekhart probeert te geven door de verhouding van de mens tot God te duiden als 
een verhouding van hel Ik tot het Zelf (C G Jung, Psychologische Typen, in vertaling С G 
Jung, Psychologische typen, Den Haag, 1947, 221-238) Het Ik is voor Jung 'slechts het subject 
van mijn bewustzijn' (ibid , 411) , 'het middelpunt van het bewustzijn' (ibid , 349), het /elf 
daarentegen is het subject van'mijn gehele, dus ook van de onbewuste psyche'(ibid , 4 1 1 ) God 
is nu een psycho-dynamische toestand van het /elf (ibid , 227), een 'autonoom psychisch kom
plex' dat bewust wordt doordat het Ik zich er mee verbindt (ibid , 229) God is 'de verwekken 
de en scheppende dnft die zichzelf niet kent' (ibid , 2 34) d ι het onbewuste, 'de onbewuste 
kracht' (ibid , 2 3 4 ) Waar het nu om gaat is de 'identifikatie van het Ik met de drijvende kracht 
van het onbewuste' waardoor God 'wordt tot het van het Ik niet meer te onderscheiden sub 
ject' (ibid , 234) , d ι het Zelf hn deze identifikatie is een toestand van 'Seligkeit' 'een verband 
tussen het bewuste en het onbewuste, waarbij desalniettemin het onbewuste overweegt' (ibid , 
229) Het intermediair tussen de mens en God, tussen Ik en het Zelf, tussen het bewuste en het 
onbewuste, is de ztel de ziel verenigt het Ik met het onbewuste 'Wanneer nu Meister bckhart 
tot de conclusie komt, dat de ziel zelf het Godsrijk is, is zij als betrekking tot God gedacht, en 
God zou dan de in haar werkende en door haar waargenomen kracht zijn' (ibid , 230) Dit is een 

420 



Vervolgens bespreekt Buber, na de psychologische interpretane, de twee manieren 
waarop in de mystiek de eenheidservaring naar voren komt (50 6-10) 
De eerste eenheidservaring is het gebeuren waarin de mens heel wordt, zijn volledige 
integratie bereikt Deze ervaring van helemaal zichzelf zijn is als zodanig, hoe vreug
devol ook, toch dubbelzinnig in zover ze twee kanten op kan ze kan bij zichzelf 
blijven stilstaan in zelf-genoegzaamheid en ze kan overgaan tot datgene waarvoor 
ze bedoeld is nl tot de volkomen betrekking Als zodanig is de eenheidservaring 
voor dit laatste de onmisbare voorwaarde (zie paragraaf 46) 
De tweede eenheidservaring is de ervaring dat ik en ¡tj opgaan in de betrekking tot 
elkaar De betrekkingseenheid wordt gesteld de enige werkelijkheid te zijn en de 
beide polen tk en jt] worden verondersteld te zijn opgeheven De tweeheid tk JIJ is 
opgegaan m één betrekking Deze eenheidservaring is echter opnieuw dubbelzinnig, 
maar nu anders er doet zich een gespletenheid voor tussen de religieuze bedwel
ming in de heilservarmg enerzijds en de onheilservarmg buiten de gevoelde betrek
kingseenheid, het konkrete aardse, laag bij de grondse leven anderzijds Bovendien 
moet worden vastgesteld dat de geponeerde eenheid in werkelijkheid niet de een
heid van ik en ]i] is, maar de vervoerende dynamiek van de betrékking-tussen ik en 
]i] Ik en ]i] worden a h w weggetild uit hun positie tegenover elkaar en schijnen 
omgesmolten tot eén zwevende eenheid In werkelijkheid overschrijdt men de be-
trekkingsakt naar binnen toe doordat tk en JIJ geheel schijnen op te gaan in de 
dynamiek van de betrekking tot elkaar, een gebeuren dat vergelijkbaar is met het 
'wonder van de omhelzing', maar dat uit deze vergelijking ook de betrekkelijkheid 
van die eenheid kan leren 
Buber kiest tegenover dit alles voor het konkrete alledaagse leven met zijn nuchtere 
ervaring 

Paragraaf 50 11-24 Nadat Buber heeft laten zien hoe, met een ongerechtvaardigd 
beroep op haar vermeende oorsprong, de absolute betrekking op drie verschillende 
manieren dynamisch kan worden opgeheven in een eenheidservaring - door haar te 
interpreteren als een verhouding van het tk tot het zelf, door haar te identificeren 

psychologisch proces dat zich onbewust bijna voortdurend herhaalt (ibid , 232), reden waarom 
Eckhart volgens Jung spreekt van een zich steeds herhalende godsgeboorte Het is duidelijk dat 
op deze wijze de verhouding van de mens tot God met de woorden van Buber 'een in de zelfge 
noegzame innerlijkheid van de mens besloten gebeuren' is geworden, en dat God een funktie is 
geworden van het Ik of in Jungs terminologie 'een psychologische waarde' God is wezenlijk re
latief geworden t a ν de mens en zijn ziel 'Onder de relativiteit van God versta ik de opvatting, 
volgens welke God met 'absoluut', dat wil zeggen onafhankelijk van het menselijk subject en 
boven alle menselijke bindingen staat, maar van het menselijke subject tot op zekere hoogte af
hankelijk is' (ibid , 223) 
De tegenstelling tussen Buber en Jung 'bei Buber der Mensch in der Beziehung zu seinem Ge
genüber, bei Jung aber der Mensch in der Beziehung zu sich selbst' (A Sborowitz, Beziehung 
und Bestimmung, Die Lehren von Martin Buber und С G Jung in ihrem Verhältnis zueinander, 
in Psyche, 2 (1948) 9) wordt diepgaand onderzocht door Arie Sborowitz Hij poogt beide te 
verzoenen in een soort spanningsverhouding 'Sie schliessen sich nicht aus, sondern schliessen 
sich gerade ein sie bedürfen einander, sie integrieren sich' (ibid , SO) Zie ook de worsteling van 
Hans Trub om de 'twee helften' van zijn leven te verenigen, de twee helften van een grenssteen 
'Alle die Jahre habe ich mich bemuht, seine zwei Hälften, die immerdar voneinander wegzu 
blicken schienen, zur Gestalt herauszuwechseln (H Trub, Individuation, Schuld und Entschei
dung Über die Grenzen der Psychologie in Die Kulturelle Bedeutung der komplexen Psycho
logie, hrsg vom Psychologischen Club Zurich, Berlin, 1935 554) Maar hij komt er niet uit 
'Diese zwei Gestalten sind mir das lebensvolle Abbild des ewigen, unvereinbaren Widerspruchs' 
(.bid , 554) 
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met de integratieervaring van het ik of door de betrekking als zodanig te verabsolu
teren - laat hij nu de tweede mogelijkheid zien om de absolute betrekking op te 
heffen nl de statische opheffing het tk ís het }i), het ]t¡ ís niet Dit laat hij zien in 
de Upamsjaden, als beginpunt (50 11-17), de leer van Boeddha (50 18-2 3) en het 
Grote Voertuig (50 24) 

Paragraaf 50 11-17 De kern van de Upamsjaden komt hierop neer, dat zij stellen 
dat het Alwezen en het zelfwezen, Brahman en atman, identiek zijn Alle anders
heid is schijn Er is in werkelijkheid slechts het ik, het zelf van de mens 
Deze stelling licht Buber toe aan de hand van een verhaal uit de Chandogya-Upanis-
jad dat woordelijk als volgt luidt 'Wanneer iemand slaapt, kalm, vredig, en geen 
droom kent, dat is het zelf, zei hij, dat is het onsterfelijke, het onbevreesde Dat is 
Brahman Daarop ging hij heen met een rustig hart Maar juist voordat hij de goden 
bereikte, zag hij dit gevaar Waarachtig, iemand zou niet weten van zichzelf 'ik ben 
het' noch inderdaad de dingen hier HIJ is iemand geworden die tot vernietiging is 
overgegaan Ik zie hierin geen goeds 
Mij kwam terug met zijn brandende vraag Prajapati zei tegen hem 'Wat verlang je, 
O Maghavat, dat je terugkomt, terwijl je toch wegging met een rustig hart ' ' Toen 
zei hij 'Ferbiedwaardige Heer, in waarheid zou zo iemand van zichzelf niet weten 
dat ik er ben, en evenmin kent hij de dingen hier Hij is iemand geworden die is 
overgegaan tot de vernietiging Ik zie hier geen heil in' 
Zo is het inderdaad, O Maghavat, zei hij Toch zal ik dit verder voor je verklaren 
en er is niets anders dan dit Leef opnieuw vijfjaar met mij Toen leefde hij op
nieuw vijf jaar met hem Daardoor wordt iemand honderdeen jaar en zo zeggen de 
mensen dat ook, waarachtig, honderdeen jaar leefde Maghavat met Prajapati het 
gedisciplineerde leven van een leerling in de heilige kennis' 307 

3 0 7 'When a man is asleep, composed, serene and knows no dream, that is the self, said he, 
that is the immortal, the fearless That is Brahman I hen he went forth with tranquil heart 
Fven before reaching the gods he saw this danger In truth this one does not know himself that 
'I am he , nor indeed the things here He has become one who has gone to annihilation I see no 
good in this 

He came back again with fuel in hand Го him Praja-pati said, 'Desiring what, O Maghavan, have 
you come back, since you went away with a tranquil heart?' Then he said, 'Venerable Sir, in 
truth this one does not know himself that I am he, nor indeed the things here He has become 
one who has gone to annmilation I see no good in this' 'So is he, indeed, О Maghavan', said 
he 'However, I will explain this further to you and there is nothing else besides this Live with 
me for another five years Then he lived with him for another five years That makes one 
hundred and one years and so people say that, verily, for one hundred and one years Maghavan 
lived with Praja pati the disciplined life of a student of sacred knowledge' (Chandogya Upanisjad 
VIII, 11, in The Principal Upamsads, ed S Radhakrishnan, bondon, 195 3, 507 508) Voorde 
interpretatie van deze tekst is het belangrijk te beseffen dat de tekst met ophoudt waar Buber 
zijn citaat afsluit Dit wijst in de richting van een bedoeling van de tekst die dicht bij Bubers vi 
sic aansluit, immers wat voor ¿in zou het kunnen hebben dat het verhaal doorgaat' Het zou 
kunnen betekenen dat het laatste woord niet uit te spreken is, maar dat het laatste geheim ligt 
in de relatie leermeester leerling, in de stilte zonder woorden Dit heeft Buber niet gezien 
Buber heeft dit niet gezien omdat hij misleid werd door zijn vertaler die op zijn beurt misleid 
is als zovelen, door het kommentaar van Sankara waarin het 'noevanyatraitasmat' vertaald werd 
met 'er is mets anders dan dit' ben andere vertaling is mogelijk Toch zal ik dit verder voor je 
verklaren op voorwaarde dat je opnieuw vijf jaar met mij leeft' Deze interpretatie geeft bv fc 
Senart in zijn vertaling 'Chandogya-Upamsad' (Paris 1930) op pag 118 voetnoot 1 'Tous les 
interpretes depuis Çankara ont interprete Ics mots noevanyatraitasmat en prenant le pronom 
comme representant atman Je crois que Bohtlingk a vu juste en introduisant la traduction que 
j ai suivie L'autre supposerait un tour tellement contourne qu'il est véritablement improblable, 
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Dit verhaal maakt duidelijk dat het er om gaat tot een vorm-loze, ononderscheid
bare zelfervaring te komen en dat deze de Al-ervanng is Hiertegen tekent Buber 
twee bezwaren aan. Voor zover er iets gezegd wil zijn over het ware zijn, gaat deze 
zienswijze voorbij aan de werkelijkheid van alledag - die dan ook tot een illusie 
wordt verklaard. Voor zover hier een oriëntatie wordt gegeven, stuurt deze ziens
wijze de vernietiging in die inhoudelijk slechts negatief omschreven kan worden als 
met-vorm, met-onderscheiden, met-twee, enzovoort 
Tegenover de benadering van de werkelijkheid als een illusie belijdt Buber de wer
kelijkheid als een te respekteren realiteit die niet herleid kan worden tot een een
heid In de werkelijkheid is er steeds op elkaar inwerken van het een op het ander, 
is er wisselwerking tussen het een en het ander, is er de werkelijkheid ik en jt/ De 
religieuze werkelijkheid is dan ook niet de opheffing van alle tweeheid en de herlei
ding van al het andere tot het zelf, maar het totale werken van het helemaal geïnte
greerde ik aan het met van te voren begrensde jt] Werkelijkheid is wezenlijk deze 
wisselwerking 
De werkelijkheid moet derhalve als tweeheid, als tk JIJ worden verstaan enerzijds 
het volledig geïntegreerde ik en anderzijds de werkelijkheid buiten en tegenover 
het ik Het volledig geïntegreerde ik daarvan is uitvoerig gesproken in paragraaf 46 
In dit integratieproces wordt heel het bestaan van de mens tot eenheid gebracht 
Maar deze integratie, zoals die ervaarbaar is m de geleefde werkelijkheid, moet 
onderscheiden worden van het hindoeïstische 'dhyana', door Buber met 'Versen
kung' vertaald, door ons met 'verzinking' Het hindoeïstische 'dhyana', evenals het 
boeddhistische trouwens, veronderstelt dat men zich terugtrekt uit het gewone le
ven - een afzien - en zich koncentreert op het eigenlijke De eenwording die Buber 
bedoelt, is echter precies de integratie van heel het gewone leven van driften en 
emoties en zinnen, de integratie van al wat de mens aangaat in het konkrete leven, 
als voorwaarde voor de volkomen betrekking De werkelijkheid buiten het ik niet 
de werkelijkheid die, zoals de Upamsjaden stellen, in feite mets anders is dan het 
denkende zelf In de geleefde werkelijkheid is het immers onmogelijk, zo stelt Bu
ber, een denken-zonder-objekt te ervaren Het gedachte objekt en het denkende 
subjekt kunnen onmogelijk buiten elkaar Een subjekt zonder objekt heft zichzelf 
op Slechts in drie grenssituaties is er sprake van een denkend subjekt zonder ob
jekt 
als een pure denkmogelijkheid man kan zich een subjekt 'denken' dat geen objekt 
denkt, 
de betrekkmgloze situatie van de dood of, wat daarop lijkt, de diepe slaap; 
de toestand van dhyana een toestand van volledig doordrenkt zijn van het Al, zon
der enig bewustzijn of herinnering 
In al deze drie gevallen ziet men af van de werkelijkheid en daarmee even radikaal 
van de volheid van het ik 

et la locution anyatraitasmad (atmanab) pour dire 'en dehors de ce (même) àtman , outre 
qu'elle est fort inutilement obscure, s'accorde mal avec l'emploi habituel d'any a tra, 'á l'excep
tion de ' Il est d'ailleurs naturel que ces cinq années supplémentaires, sortant de l'analogie 
des periodes précédentes prennent une importance particuliere sur laquelle le texte semble 
insister en signalant le total de cent-un ans incorpore dans la legende traditionelle On s'explique 
que l'on ait éprouve le besoin d'expliquer ce supplement comme une condition spéciale mise à 
la communication décisive de la doctrine' 
308 Waarschijnlijk put Buber voor dit gesprek met Boeddha uit H Oldenberg, Buddha, sein Le
ben, seine Lehre, seine Gemeinde, Stuttgart, 1923 Veel ni van dat wat tussen aanhalingstekens 
staat in de tekst van Buber, vinden we daar terug het 'Dickicht der Meinungen' (ibid , 230), 
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Paragraaf 50 18 Nadat Buber zich heeft gekonfronteerd met de Upamsjaden, 
treedt hij in gesprek met Boeddha 30e Lerst karakteriseert Buber Boeddha als ie
mand die weigert zich te laten verleiden tot dilemma's, zoals zo ís het of zo is het 
niet, dit ís of dit is niet 'Aan een tweeheid, O Kaccana, is de wereld gewoon zich 
te houden, aan het 'het is' en aan het 'het is niet'. Wie echter, O Kaccana, in waar
heid en wijsheid beschouwt, hoe de dingen in de wereld ontstaan, voor hem is er 
geen 'het is niet' in deze wereld Wie, O Kaccana, in waarheid en wijsheid be
schouwt hoe de dingen in de wereld vergaan, voor hem is er geen 'het is' in deze 
wereld' 309 Maar ook aan het stellen van een eenheid onttrekt hij zich In een ge
sprek met de zoon van Malunkya zegt Boeddha "Leven en lichaam zijn een en het
zelfde' heb ik niet meegedeeld'310 Boeddha weigert dus, zoals Buber zegt, 'te be
weren dat eenheid is en dat ze met is' Een duidelijk voorbeeld voor de vele kwes
ties waaraan Boeddha zich onttrekt, is het zojuist genoemde gesprek met de zoon 
van Malunkya Deze laatste zit met het probleem 'Er zijn vele meningen die de 
Verhevene met meegedeeld, vermeden, teruggewezen heeft, zoals 'eeuwig is de 
wereld' of 'tijdelijk is de wereld', 'eindig is de wereld' of 'oneindig is de wereld', 
'leven en lijf is één en hetzelfde' of 'anders is het leven en anders het lijf, 'de vol
einde bestaat na de dood' of 'de voleinde bestaat niet na de dood' of 'de voleinde 
bestaat en bestaat met na de dood' of 'noch wél bestaat noch ook níet bestaat de 
voleinde na de dood' Dat heeft mij de Verhevene met meegedeeld En dat de Ver
hevene mij dat niet heeft meegedeeld dat bevalt mij niet, dat behaagt mij niet Zo 
wil ik dan naar de Verhevene gaan om daarnaar te vragen Wanneer de Verhevene 
het mij kan meedelen, wil ik bij de Verhevene het ascetenleven leiden, wanneer de 
Verhevene het mij met kan meedelen, geef ik de ascese terug en keer ik terug naar 
het gewone leven ' 3 n De zoon van Malunkya gaat dan naar Boeddha en legt hem 
zijn vraag voor Boeddha antwoordt door er op te wijzen dat men met aan een asce
tenleven begint om antwoord te krijgen op kwesties als 'is het nu zus of is het zo', 
maar om een weg te vinden uit de kringloop van het lijden Niet ter zake doende 
zijn de eerste kwesties, maar wat zeker is 'Zeker bestaat geboorte, bestaat ouder
dom en dood, bestaat smart, verdriet, lijden, pijn en vertwijfeling, waarvan ik de 
vernietiging reeds tijdens mijn leven leer kennen', 3 , г herhaalt Boeddha vijfmaal 3 1 3 

De motivering voor Boeddha's weigering om in te gaan op dit soort vragen beweegt 
zich op twee niveaus Allereerst 'theoretisch omdat de voleinding aan de katego-
neen van het denken en het uitspreken onttrokken is', aldus Buber Dit motief vin-

'mcht gibt es hinfort Wiedergeburt' (ibid , 275), waar Buber zegt 'Nicht gibt es hinfort eine 
Wiederkehr' (50 21), de 'Welt des Werdens und Vergehens' (ibid , 279 cn 289, zie 50 21), 'Ge 
staltungen' (ibid , 278 285, zie 50 22), ' ts ist bs ist nicht' (ibid , 287 zie 50 18), 'Aufhe
bung des Leidens' (ibid , 237, zie 50 21), ook bij Oldenberg is het asketenlichaam 'klaftergross' 
(ibid , 304, zie 50 26) en hetzelfde is bij beiden verder 'die Welt wohnt und die hntstehung der 
Welt und die Aufhebung der Welt' (ibid , 304, zie 50 26), hetzelfde formuleren beiden dat het 
zelf 'nicht zu erfassen ist' (ibid , 315, zie 50 3) en het spreken over 'Versenkung' (ibid , 331, 
358-366.) 
3 0 9 Samyutta-Nikaya, Vol 11,17 geciteerd in H Oldenberg, о с , 287 
3 1 0 Majjhima-Nikaya, VII, 3, in de Duitse vertaling van Neumann Boeddha, Die Reden Gota-
mo Buddhos, übertragen von Karl tugen Neumann, I, 467 - we korten voortaan af Neumann, 
I, resp II, III 
311 Majjhima-Nikaya, VII, 3, Neumann, I, 463 
3 1 2 Majjhima-Nikaya, VII, 3, Neumann, I, 466-467 
3 1 3 Zie voor andere kwesties, zoals bv de vraag naar de toekomst, naar het ontstaan van de 
ziel en de wereld, naar het eeuwig of niet eeuwig zijn van smart en lijden, naar de vorm van de 
ziel, enz Digha-Nikaya, III, 6, Neumann 11,511-516 
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den we inderdaad bij Boeddha terug In een gesprek met Anando zegt hij 'Zou nu, 
Anando, een aldus verloste mens bijvoorbeeld worden gevraagd 'Bestaat een vol
einde na de dood' ' , dan zou dat een mening zijn en derhalve ongepast, of'Bestaat 
een voleinde wel en bestaat hij met na de dood' ' , dan zou dat een mening zijn en 
derhalve ongepast, of 'Bestaat noch wel, noch ook met een voleinde na de dood' ' , 
dan zou dat een mening zijn en derhalve ongepast en waarom dat ' Zover, Anando, 
een benaming reikt, zover reikt de baan van de benaming, zover een uitspraak reikt, 
zover reikt de baan van een uitspraak, zover een mededeling reikt, zover reikt de 
baan van een mededeling, zover een wijsheid reikt, zover reikt het gebied van de 
wijsheid' ^ 4 Hierin wordt dus gezegd dat iedere uitspraak niet verder reikt dan zijn 
eigen gebied en daardoor niet raakt aan de voleinding die zich aan ieder gebied als 
zodanig onttrekt ^ 5 

Vervolgens 'praktisch omdat de onthulling van haar wezenlijke toedracht met een 
waarachtig heilsleven grondt' In het bovengenoemde gesprek met de zoon van 
Malunkya brengt Boeddha deze reden uitdrukkelijk naar voren 'En waarom heb ik 
dat (nl uitspraken over zus is het of zo is het), zoon van Malunkya, niet meege
deeld' Omdat het, zoon van Malunkya, niet heilzaam, niet wezenlijk hoort bij het 
ascetenleven, met bij de afkeer, niet bij de omkeer, niet bij de losmaking, niet bij de 
opheffing, niet bij het doorzicht, met bij het ontwaken, niet bij de verlossing daar
om heb ik het met meegedeeld' 316 

Vervolgens zegt Buber met eigen woorden waarom deze twee verklanngsniveaus we
zenlijk in elkaar grijpen Wie iets bindt aan een uitspraak - bv dit is zus of dit is zo -
trekt dit iets daarmee ipso facto in een wereld, die aan elkaar hangt van verbinden 
en splitsen, uiteindelijk een wereld van konstrukties, door Buber de ¿eï-wereld ge
noemd In deze wereld is geen vol menselijk leven mogelijk Dezelfde gedachte 
komt naar voren in het gesprek met de zoon van Malunkya 'Wanneer de mening 
'leven en lichaam is een en hetzelfde', zoon van Malunkya, bestaat, kan ascetenleven 
bestaan' dat is met juist 'Wanneer de mening heerst 'anders is het leven en anders 
het lichaam', zoon van Malunkya, bestaat, kan ascetenleven bestaan' ook dat is niet 
juist '3 '7 Buber geeft deze gedachte vrij weer (zie 50 18) 
Op deze wijze is gemotiveerd waarom het leven van Boeddha zich afspeelt buiten 
'zo is het' en 'zo is het niet', buiten de tegenstelling tussen zijn en met-zijn, buiten 
de dialektiek 
Voorwaarde tot het heil is met het ongedeelde wezen staan tegenover de ongedeel 
de werkelijkheid Zoals Boeddha m een gedicht zegt 'Wie met-zijn en zijn achter 
zich heeft gelaten voleinder is hij geworden, overwinnaar van de waan, monnik 
i shij ' 3 , e 

Tot nu toe is nog slechts gezegd wat Boeddha met wilde, waar hij zich buiten hield 
Daarmee zijn we nog slechts op het niveau van de voor waarden Wat Boeddha ech
ter wél wilde, was de weg wijzen ^ 9 Dit blijkt uit het feit dat hij twee uitspraken 
met ontloopt 

3 . 4 Digha Nikaya, II, 2, Neumann, II, 227 
3 . 5 Ook Oldenberg noemt deze theoretische motivering Zie H Oldenberg Buddha, sein Le

ben, seine Lehre, seine Gemeinde, Stuttgart, 1923, 321-322 
3 . 6 Majjhima Nikaya, VII, 3 Neumann, I, 467) Hetzelfde bij herhaling in de Digha Nikaya.I, 
9 (Neumann, II, 134 136), zie ook Digha Nikaya, III, 6 (Neumann, II, 512) en H Oldenberg, 
Buddha, Stuttgart, 1923, 317 
3 . 7 Zie aantekening 312 
3 . 8 Sammlung der Bruchstucke, III, 6, Neumann, III, 122 
3 . 9 Deze weg is voor Boeddha het zg Achtvoudige Pad, dat bestaat uit juiste zienswijze, juiste 
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De eerste uitspraak is de uitspraak van de dwaze mens er is geen handelen Deze 
uitspraak bestrijdt Boeddha ondubbelzinnig In gesprek met de monniken zegt hij 
'Ln ook ik, monniken leer de daad . En ook mij, monniken, weerspreekt de 
dwaas doordat hij beweert dat er geen daad is' 320 Tegen huisvaders zegt Boeddha 
over de dwaze asceet en priester 'Want ofschoon er een handelen bestaat, geeft zo 
iemand te kennen 'Er is geen handelen', dat is zijn valse kennis Want ofschoon er 
een handelen is, denkt hij 'Er is geen handelen', dat is zijn valse gedachte. Want 
ofschoon er een handelen is, spreekt hij 'Er is geen handelen', dat is zijn valse spre
ken Want ofschoon er een handelen is, beweert hij 'br is geen handelen' t n hij 
stelt zich tegenover de heiligen die uitspraak doen over het handelen Want of
schoon er een handelen is, leert hii de anderen 'Er is geen handelen', dat is zijn on
juiste leren Het is een gewetenloze mens die de dingen vals bekijkt, in geen han
delen gelooft' 32 ' Daartegenover laat Boeddha de goede monnik tot vijf maal toe 
zeggen 'Er is een handelen'322 'Men kan de weg gaan', zegt Buber, daarmee een 
vijftienmaal herhaald 'men kan het' samenvattend dat als een refrein heel de weg van 
de monnik naar de opheffing van het lijden begeleidt 323 

Deze uitspraken van Boeddha over het handelen moeten worden gezien tegen de 
achtergrond van Boeddha's tijd In die dagen keerde men zich af van de oude ethiek 
van de Brahmanen, omdat deze gemanipuleerd was om klassebelangen te beveili
gen Een tegenstroming benadrukte tegenover deze manipulaties het determinisme 
Boeddha gaat hierin mee, maar niet zover als vele anderen Volgens hem gaat men 
te ver als men stelt dat het handelen geen zin meer heeft Er is ruimte voor vrijheid 
en beslissing Fr is voor ieder mens voldoende ruimte om te kunnen werken aan zijn 
verlossing En dit werken aan zijn verlossing bestaat in het doorzien van je gedeter-
mineerd-zijn Je vrijheid realiseer je door het determinisme waar het zich voordoet, 
te accepteren en door je er met mee te engageren Vanuit deze positie keert 
Boeddha zich af van degenen die een ongelimiteerd determinisme oftewel de zin
loosheid van het handelen voorstaan ^ 4 

Deze plaats van het handelen binnen de visie van Boeddha tegen de achtergrond van 
zijn tijd verschilt van de plaats die het handelen inneemt in het denken van Buber 
tegen de achtergrond van het chassidisme Daar is de daad immers de centrale be
middeling om in kontakt te komen met het absolute Het handelen is daar niet een 
marge van ruimte die gelaten is voor de zelf verlossing, maar het handelen, het 'wer
ken', is hoofdtoegang tot de absolute betrckkings-werke-lijkheid 
De tweede uitspraak is een uitspraak die Boeddha bevestigt 'Er is, leerlingen, een 

bedoelingen, juist spreken, juist gedrag, juiste wijze om in het levensonderhoud te voorzien, juis
te inspanning, juiste waakzaamheid en juiste concentratie (Majjhima-Nikaya, XIV, 11, Neumann, 
1, 1035) De weg die voert tot de opheffing van het lijden is de vierde van de Vier Heilige Waar
heden (zie de uitleg van par 50 21) 
3 2 0 Anguttara Nikaya, III, 135, in de vertaling van Nyanatiloka, Die Reden des Buddha aus 
dem 'Anguttara Nikaya', aus dem Pali zum ersten Male übersetzt und erläutert von Nyanatiloka, 
München, 1922-23, biner- bis Dreierbuch, 459, voortaan afgekort met Nyanatiloka met daar
achter het desbetreffende boek De tegenstelling tussen dwazen en wijzen speelt meerdere ma
len een rol in de Anguttara-Nikaya / ie bv Anguttara Nikaya, II, 19 (Nyanatiloka, Einer- bis 
Dreierbuch, 101), II, 54 (ibid , 142 143), 11,63 (ibid , 150 1 51), enzovoort 
32' Majjhima-Nikaya, VI, 10, Neumann, I, 437 438 
322 Ibidem 
323 Zie Sammlung der Bruchstucke, III, 12 (Neumann, III, 165-175, zie ook Digha-Nikaya, 

III, 11 (Neumann, 11,602)) 
32A Zie G С Pande, Studies in the Origins of Buddhism, Dehli, 1974,Second Revised Kdition, 

346. 
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plaats waar aarde noch water is licht noch lucht, oneindige ruimte noch oneindig 
verstand noch niet crgens-iets noch de opheffing tegelijk van voorstellen en met-
voorstellen, niet deze wereld noch gene wereld, zon noch maan Dat noem ik, leer
lingen, noch komen, noch gaan, noch staan, noch sterven noch geboorte Zonder 
fundament, zonder voortgang, zonder ophouden dat is het einde van het lijden . . 
Er is, leerlingen, iets dat ongeboren, ongeworden, niet gemaakt, niet gevormd is 
Zou, leerlingen, dit wat ongeboren, ongeworden, niet gemaakt, niet gevormd is, niet 
bestaan, dan zou er voor wat geboren, geworden, gemaakt, gevormd is, geen uit
weg zijn' 325 

Het is dus niet alleen een weg die de mens kán gaan, maar ook een weg die naar het 
doel voert Beide facetten hangen innig samen, zoals blijkt uit de uitspraak van 
Boeddha 'Om het ongekende, ongeziene, onbereikte, onverwerkelijkte, te kennen, 
te zien, te bereiken, te verwerkelijken, en er in door te dringen, daarom, o broeder, 
leidt men onder de Verhevene het heilige leven' 3 2 β 

Paragraaf 50 19 20 Buber verklaart op deze twee punten, nl de weigering de wer
kelijkheid te splitsen of grenzen te trekken en de ondubbelzinnige beaming dat de 
mens in stáát is een wég te gaan die tot een doel voert, met Boeddha mee te kun
nen gaan 
Maar ook niet verder, want in het volgende zal Buber op genuanceerde wijze formu
leren waar zijn eigen weg en die van Boeddha uit elkaar gaan Het punt waarop bei
der wegen uiteen gaan, is de omschrijving van het doel van de weg Maar daarbij 
onderscheidt Buber wel tussen het laatste doel en eventuele tussen-doelen 
Beide mogelijkheden gaat hij afzonderlijk na 

Paragraaf 50 21 Na de zojuist geciteerde uitspraak van Boeddha over het ongeken
de, ongeziene, onbereikte, onverwerkelijkte waarin men nog niet is doorgedrongen, 
vraagt Boeddha zich af 'Wat, o broeder, is dat ongekende, ongeziene, onbereikte, 
onverwerkelijkte en waarin men nog met is doorgedrongen, waartoe men om het te 
kennen, te zien, te bereiken, te verwerkelijken en m door te dringen, het heilige le
ven leidt? Wat lijden is, wat het ontstaan van het lijden is, wat de opheffing van het 
lijden is, en wat het pad is dat tot de opheffing van het lijden voert dat is, o broe
der, dat ongekende, ongeziene, onbereikte, onverwerkelijkte waarin men nog niet 
is doorgedrongen, waartoe men onder de Verhevene het heilige leven leidt om het te 
kennen, te zien, te bereiken, te verwerkelijken en om er in door te dringen' 327 Dit 
zijn de ζ g Vier Heilige Waarheden, die de kern vormen van het Boeddhisme 'In die 
vier waarheden hebben we de oudste, authentieke uitdrukking van dit denken te on
derkennen We mogen ze aanduiden als het boeddhistische Credo' 3 2 β Als een ein
deloos refrein keert deze zinsnede terug in de woorden van Boeddha 'Wat is het lij
den Wat is de lijdensontwikkeling Wat is de opheffing van het lijden Wat 
is het pad dat tot de opheffing van het lijden voert' 3 2 9 

In deze Vier Heilige Waarheden wordt met name in de derde waarheid het doel om
schreven de opheffing van het lijden 'Wat echter, o broeder, is de opheffing van 

" S Udana, VIII, 1 3, geciteerd in Η Oldenberg о с 325 326 
3 2 6 Anguttara Nikaya, IX, 13 Ny mat il ока, Achter bis Elferbuch, 195 
3 2 7 Ibidem 
3 2 8 Η Oldenberg, о с , 235 
3 2 9 Zie Majjhima Nikaya in de vertaling van Neumann 1,26,207,278 310,384,448 1032-
1036, enz , zie ook de Anguttara-Nikaya in de vertaling van Nyanatiloka Viererbuch, 286, 339, 
3*5 404, Funferbuch, 90,98, enz) 
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het lijden' Het is de volkomen, totale opheffing van juist deze dorst (nl de dorst 
naar het geslachtelijke, naar het bestaan, naar het zich welbevinden), haar afstoten, 
uitdrijven, afkappen, verdelgen Dat noemt men, o broeder, de opheffing van het 
lijden' 3 3 0 Deze waarheid sluit onmiddellijk aan op de vorige waarheid waarop zij 
een antwoord geeft nl de waarheid van het ontstaan van de lijdensontwikkeling 
'Wat is echter, broeder, de heilige waarheid van de lijdensontwikkeling5 Het is deze 
dorst, die het opnieuw bestaan zaait, met de begeerte tot genot verbonden is, nu 
eens hier dan weer daar zich te buiten gaat, deze is de geslachtsdorst, de bestaans-
dorst, de geluksdorst Dat noemt men, broeder, de heilige waarheid van de ontwik
keling van het lijden' Het doel is nu om aan deze dorst die de mens gebonden 
houdt aan het worden en het vergaan, aan het rad van de geboorte te ontkomen 
'Dit is de rust, dit is het doel dit doorbreken van alle onderscheiding, het afhouden 
van alle gehechtheid, het overwinnen van de dorst, de afwending, opheffing, verlos-
sing' " ' 
Wanneer dit doel is bereikt, wordt dit adekwaat uitgedrukt met de steeds terugke
rende formule 'Overwonnen is de geboorte, voleind het ascetcnleven, gedaan is 
het werk, met meer is deze wereld' э э э Of ook de formule 'bn niet meer is er 
weer zijn'3 3 4 en 'Niet is van nu af wedergeboorte',3 3 5 een verwoording die dicht 
komt bij Buber 'Niet is er van nu af aan wederkeer' (50 20) 
Buber distantieert zich van deze bepaling van het doel van de weg Het punt van 
verschil hierbij is nog met eens zo zeer de vooronderstelling van de eeuwige kring
loop, de eeuwige wederkeer Buber spreekt zich hierover niet uit, omdat hij de ge
leefde ervaring niet wil doortrekken tot voorbij de dood Het verschil is fundamen
teler Buber distantieert zich van de drang van Boeddha zich te onttrekken aan het 
konkrete bestaan,of dit nu eenmalig dan wel eeuwig terugkerend is Boeddha ziet als 
hét doel zich los te maken van het konkrete leven Buber ziet juist als het doel zich 
te verbinden met dit konkrete leven 

Paragraaf 50 22 Hiermee heeft Buber zich echter niet absoluut van Boeddha gedis
tantieerd, want Buber ziet in de weg van Boeddha niet enkel een weg die voert tot 
de opheffing van alle verbindingen met het leven, maar tegelijk ook een weg die 
leidt tot een één-wording van de mens Dit is voor Buber een voor waarde om te ko
men tot de volkomen betrekking (zie 46 5-6, 50 8) en daarom noemt hij het een 
tussen doel Inderdaad is het éénworden van de ziel een belangrijke fase in de weg 
naar het nirwana 'Na de voleinding van het nadenken en gedenken wint de monnik 
de innerlijke stilte van de zee, de eenheid van het gemoed, de van nadenken en van 
gedenken vrije, in de eenheid geboren zalige helderheid' 336 

Maar binnen deze overeenstemming distantieert Buber zich opnieuw Voor Boed 
dha zijn namelijk twee dingen nodig om dit tussen-doel te bereiken 
Men moet zich terugtrekken uit het struikgewas van de meningen 7ulk een 'me-

3 3 0 Majjhima Nikaya, I, 9 , Neumann 1,52 
3 3 1 Majjhima-fShkaya, XIV, 11 , Neumann, I, 1034 
3 3 2 Majjhima Nikaya, VII, 4 , Neumann, 1, 472 
3 3 3 Mijjhima Nikaya in He vertaling van Neumann 1,137 2 0 6 , 2 7 8 , 2 8 4 , 3 1 0 , 3 8 4 4 4 8 477-
78 , enz , li , 55-56, 103 enz , Anguttara Nikaya in de vertaling van Nyanatiloka, f-unferbuch, 
9 1 , Sechser bis Siebenerbuch, 108, enz 
^ 4 Majjhima Nikaya, XIII, 3 , Neumann, I, 922 zie ook Neumann, I, 9 5 6 , II, 1 9 1 . 2 4 6 
3 3 5 Mahavagga, VI, 29 , geciteerd bij Η Oldenberg, о с , 275 
3 3 6 Majjhima-Nikaya, VII, 4 , Neumann, I, 4 7 2 zie verder in de vertaling van Neumann I, 25, 

1 3 6 , 2 7 6 , 3 8 2 , 3 8 6 , e n z 
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ning' is bv zoals we boven reeds zagen de voleinde bestaat na de dood, of niet na 
de dood, of noch wel noch niet, of ook lichaam en ziel zijn wel of niet hetzelfde of 
ook eeuwig is de wereld In een gesprek met Vaccho zegt Boeddha hiervan "Eeu
wig is de wereld' dat is, Vaccho, een steeg van de meningen, een hol van de menin
gen, een kloof van de meningen, een doornbos van de meningen, een struikgewas 
van de meningen, een net van de meningen' 337 Boeddha vergelijkt een man die 
zich vastklampt aan meningen met een rover, 'een vriend van het struikgewas',338 

en hij zegt 'Hoe echter, monniken, is de slechte monnik een vriend van het struik
gewas' De slechte monnik, o monniken, heeft verkeerde meningen, is extreme me
ningen toegedaan Zo, monniken, is de slechte monnik een vriend van het struikge
was' 339 En men moet zich terugtrekken uit het bedrog van de 'Gestaltungen' On
der deze Gestaltungen valt alles wat de mens ontmoet in deze wereld 'Er laat zich 
niets in deze wereld van worden en vergaan denken, waarop niet het begrip van de 
gestalte-geving of gestalte-wording van toepassing is' 340 Er worden drie soorten Ge
staltungen onderscheiden de Gestaltung van het lichaam, van het verstand en van 
de geest Het gaat er nu om te doorzien dat al deze vormen leeg zijn en dat de leegte 
de eigenlijke vorm van alles is 341 'Wie bij de vormen vergankelijkheid gemerkt 
heeft, verandering, drek, ondergang 'vormen van vroeger evenals de vormen van nu, 
al die vormen zijn vergankelijk, ellendig veranderlijk', derhalve dit alles, overeen
komstig de waarheid, met volkomen wijsheid beschouwt, vrolijk wordt hij aange
daan'342 

Het punt waarop Buber zich distantieert van Boeddha is niet de afwending van het 
netwerk van de meningen, maar het afkappen van de Gestaltungen Deze Gestaltun
gen van de wereld zijn voor Buber nu juist de toegangspoorten naar het eeuwige JIJ, 
ook al beseft hij wel dat deze Gestaltungen met 'zuivere objektiviteiten' zijn, maar 
evenzeer bepaald worden door de invalshoek van waaruit het tk de werkelijkheid na
dert Voor Buber is de (mede door het tk) gevormde wereld de 'betrouwbare we
reld' 
Het punt van kritiek is dus dat Boeddha afziet van de wereld bn het is precies dit 
punt waarin in Bubers ogen Boeddha en de Upanisjaden overeenstemmen Ook 
m b t de Upanisjaden was Buber tot de konklusie gekomen dat het in de grond een 
houding van afzien-van is 'Men moet de sublieme kracht van hun afzien respekte-
ren en onderkennen' (50 17), heette het bij de Upanisjaden 'Ook zijn weg is 
een afzien', heet het nu bij Boeddha (50 22) 
ben voorbeeld van dit boeddhistisch afzien van is voor Buber de wijze waarop 
Boeddha 'de gebeurtenissen in ons lichaam heet te doen beseffen' (50 22), 
ons tot 'inzicht in het lichaam' (50 22) brengt Wat Buber hier bedoelt is waar
schijnlijk met name een gesprek tussen Boeddha en zijn leerlingen dat in de verta
ling van Neumann wordt betiteld als 'Einsicht in den Körper' 343 Het gesprek gaat 

337 Majjhima Nikaya, Vili, 2, Neumann, I, 523 In de vertaling van Oldenberg 'Ein Pfad der 
Meinungen ein Dickicht der Meinungen, eine Wildnis der Meinungen, ein Buhnenspiel der Mei 
nungen, ein Krampf der Meinungen, eine bessel der Meinungen, voll Leid, voll Verderblichkeit, 
voll Aufregung, voll Qual' (H Oldenberg, Buddha, о с , 230) 
3 3 1 1 Anguttara Nikaya, III, 50, Nyanatiloka, biner bis Dreierbuch, 247 
3 3 9 Anguttara-Nikaya, 111, 50 Nyanatiloka, Einer bis Dreierbuch, 249 
34° H Oldenberg, о с , 279 
3'ì Diamand Sutra, 13 
3 4 2 Majjhima-Nikaya, XIV, 7, Neumann, I, 1005 1006 Zie over de vormgevingen in de verta

ling van Neumann 1,212 213,458,571 573, enz , II, 259, 393, 593-594, enz 
3 4 3 Majjhima Nikaya, XII, 9, Neumann, 1, 890 897 
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tussen Boeddha en zijn leerlingen en draait om de vraag 'Hoe echter, monniken, 
oefent men inzicht in het lichaam, hoe kultiveert men dat, opdat dit inzicht een 
hoog loon oplevert, een grote vooruitgang3' 344 Het antwoord geeft een lange weg 
aan met allerlei fasen De eerste fase is de bewustwording van het lichaam in de ina
deming en uitademing, in gaan, staan, zitten, eten, drinken, enzovoort3*5 Vervol
gens wordt men zich bewust van alles waaruit het lichaam is opgebouwd 34e Daarna 
doordringt men zich van de vergankelijkheid door naar een kerkhof te gaan 047 

Daarna komt de lase van helderheid en integratie ^ 8 En tenslotte de fase van 'de 
wijding van het lijdcnloze, vreugdeloze, gelijkmoedige, inzichtelijke, volkomen rei
ne' 349 ' 
Het zijn nu wellicht vooral de tweede en de derde fase die Buber afstoten 'De mon
nik beschouwt dit zijn lichaam van de voetzool tot de schedel, dit met huid over
trokken lichaam dat met allerlei onreins is gevuld 'Dit lichaam heeft haren op zijn 
hoofd, is behaard, heeft nagels en tanden, huid en vlees, pezen en botten en merg in 
de beenderen, nieren, hart en lever, middenrif, milt, longen, maag, ingewanden, we 
ke delen en uitwerpselen, heeft gal, slijm, etter, bloed, zweet, lymphe, tranen, se
rum, speeksel, snot, gewrichtsolic, urine' zo beschouwt de monnik dit lichaam 
van de voetzool tot de schedel, met een huid overtrokken, vervuld met allerlei on
reins' 3S0 En als de monnik op het kerkhof een lijk ziet liggen 'een dag na de dood 
of twee of drie dagen na de dood, opgezet blauwzwart van kleur, tot ontbinding 
overgegaan, dan trekt hij voor zichzelf de konklusie 'Fn ook dit lichaam is zo, zal 
zo worden en kan er met aan ontkomen' 361 bn een week later komt de monnik 
terug, wanneer het lichaam is aangevreten door de gieren en een jaar later als er 
niets meer over is dan botten Op deze wijze moet de volgeling van Boeddha tot het 
inzicht in het lichaam komen 352 Hiervan distantieert Buber zich Voor hem wordt 
het inzicht in het lichaam vooral geboren binnen het kontakt, zoals hij dit in deel 
1 heeft uiteengezet 
Het wezenlijke punt echter waarin Buber zich distantieert bij de beoordeling van 
het tussen-doel van de integratie, is dat dit integratie-moment voor Boeddha niet 
een fase is om te komen tot de (volkomen) betrekking, zoals dat voor Buber wél 
het geval is (zie paragraaf 46 en 50 8), maar gericht is op de opheffing van iedere 
betrekking Het is de intentie van de integratie waarin Boeddha en Buber verschil
len 

Paragraaf 50 23 Op dit laatste en meest wezenlijke punt gaat Buber nu verder en 
wel door zijn distantiering nader te nuanceren Buber wil nl uitdrukkelijk onder
scheid maken tussen Boeddha's praxis en Boeddha's leer 
In het leven van Boeddha onderkent Buber het dialogisch karakter van de omgang 
van Boeddha zowel t a v zijn leerlingen 353 als t a ν de oergrond Maar zijn leer is 
monologisch 

3 4 4 Majjhima-Nikaya, XII, 9 , Neumann, I, 8 9 0 

345 Ibidem, Neumann I, 8 9 0 891 
346 Ibidem, Neumann I, 891-892 
347 Ibidem, Neumann I, 892 893 
348 Ibidem, Neumann I, 893-894 
348 Ibidem, Neumann I, 8 9 4 
350 Ibidem, Neumann I, 891 
351 Ibidem, Neumann I, 892 
352 Zie ook Anguttara-Nikaya, VI, 29 Nuanatiloka, Sechser- bis Siebenerbuch, 29-32 
353 7ie H Oldenberg, Buddha, о с , 212 215 
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Wat betreft de omgang met zijn leerlingen in een lied dat getiteld is 'Liebe' heet 
het 
'Zoals de moeder de vrucht van haar lichaam 
met het hele leven beschermt, haar enig kind 
zo sluite men alles wat geworden is 
onbegrensbaar in de borst 
Liefde moet zo de hele wereld doorlichten 
Onbegrensbaar insluiten in de borst 
boven, onder, midden dwars er doorheen 
onmetelijk stralen, zonder nijd of wrok' ^ 
In een ander lied, uit de Anguttara-Nikaya getiteld 'De zegen van de liefde' heet 
het 
'Wie goed overwogen in zich ontvouwt 
een hart vol onbegrensde liefde, 
voor hem maken zich los de banden van het bestaan, 
als hij het einde van de dingen schouwt' 355 

Deze liefde echter, zo zegt Buber, kent niet het eenvoudige tegenover elkaar staan 
van twee wezens, de oervoorwaarde voor de dialoog 
Wat betreft de omgang met het absolute, door Buber hier de oergrond genoemd, 
stelt Buber dat het leven van Boeddha wezenlijk bepaald is door de betrekking met 
deze oergrond Zijn leven is, zegt Buber, 'een tot substantie geworden betrekkings-
gebeuren' Dat wil zeggen zijn bestaan als zodanig is geboren vanuit de geleefde 
ontmoeting met de oergrond Deze betrekking met de oergrond gaat voorbij aan de 
'goden' die Boeddha behandelt als leerlingen Daarom noemt men hem 'de kenner 
van de wereld, de onvergelijkbare leider van de mensenkudde, de meester van de 
goden en de mensen' ^ 6 

Maar precies deze betrekking van Boeddha met het absolute die zijn leven wezen
lijk bepaalt, wordt door Boeddha nergens uitgesproken 
Buber distantieert zich van Boeddha's leer voor zover deze een monologische om
gang met de mensen en met God verkondigt Hij distantieert zich met van Boed
dha's léven voor zover zijn feitelijke leven gedragen wordt door een dialoog met de 
mensen en met het absolute 

Paragraaf 50 24 Het Grote Voertuig Na een bespreking van de Upanisjaden en van 
Boeddha bespreekt Buber tenslotte kort de plaats van het Grote Voertuig (het 
Mahayana), een latere ontwikkeling in het Boeddhisme 357 

3 5 4 Sammlung der Bruchstucke, I, 8 Neumann, III, 39 
3 5 5 Angutcara Nikaya, VIII, 1, Nyanatiloka Achter bis blferbuch, I 
3 5 6 Majjhima Nikaya, X, 1, Neumann, I, 691 zie ook in de vertaling van Neumann I, 696, 
701, enz , zie voor een worsteling om voorbij de 'goden' te komen Majjhima Nikaya, V, 9, Neu
mann, I, 356 363 (Brahma's Heimsuchung) 
357 Het Grote Voertuig staat tegenover het Kleine Voertuig en wel vooral in dit opzicht dat 
het Kleine Voertuig zich tot de strenge levenswijze van de monniken beperkt, terwijl het Gro
te Voertuig een milde weg voor de massa aanbiedt In het Grote Voertuig kunnen we drie tradì 
ties onderscheiden, alnaargelang er meer of minder nadruk wordt gelegd op eén van de drie ken
merken die samen het Grote Voertuig karakteriseren 
Het eerste kenmerk is, dat, naast de korte weg van de monnik die voor zichzelf het Nirwana ver 
overt, de lange weg wordt gesteld van de Bodhisatva, de toekomstige Boeddha die de eeuwen 
door zijn weg vervolgt ten bate van anderen 
ben tweede kenmerk is, dat aan het oude dogma dat de ziel beschouwt als een kompleks van 
vergankelijke elementen, wordt toegevoegd dat deze elementen zelf niet bestaan, maar leeg zijn 
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De wijze waarop Buber het Grote Voertuig situeert laat ruimte voor tweeërlei uit-

l e g 

1 Legt men de nadruk op het feit dat het Grote Voertuig, althans in één van haar 
vormen (nl die vorm waarin het devotionele de boventoon voert), het goddelijke 
identificeert met de persoon van Boeddha, dan betekent dit een 'grandioze verloo 
chening' van Boeddha voorzover deze vasthoudt aan het 'ongeborene, ongeworde-
ne, ongeschapene, ongevormde' (50 18) waarmee hij 'in de diepte van zijn zwijgen' 
een ¡k /(/-betrekking onderhoudt (50 23) 
2 De tweede uitleg is met de eerste niet in tegenspraak, maar legt het aksent anders 
Legt men de nadruk op 'heerlijke verloochening', dan ziet Buber het Grote Voer
tuig (opnieuw in de vorm waarin het devotionele en de vergoddelijking van Boed
dha de boventoon voeren) als een korrektieop Boeddha Het Grote Voertuig kom-
geert Boeddha - in Bubers ogen - op het wezenlijkste van alle punten - opnieuw in 
de ogen van Buber - nl op het punt van de erkenning dat de relatie tot een jq de 
weg is, het voertuig is naar de vereniging met het absolute Precies op dit punt ziet 
het devotioneel Grote Voertuig Boeddha als het ;i; Deze houding van het Grote 
Voertuig - die past binnen 'Ich und Du' - betekent een 'heerlijke verloochening' 
van de meester Buber beschouwt deze korrektie als juist en konstateert haar met 
een zeker genoegen - ook al zal hij grote reserves koesteren voor de vergoddelijking 
van Boeddha (zie uitleg 1) Is deze uitleg juist, dan heeft Buber eenzelfde verhou
ding met het Grote Voertuig als met het christendom In het laatste geval beaamt 
hij dat Jezus stond in de volkomen betrekking doorheen de betrekkingen met ieder 
bijzonder jt] (zie 40 9) en dat hij voor zijn leerlingen - als bijzonder ji) - een open
baring was van het eeuwige μ], maar hij wijst ten stelligste af dat Jezus identiek zou 
zijn met God (zie 40 9) 
Wij geven de voorkeur aan de tweede uitleg, omdat hierin de eerste uitleg kan wor
den geïntegreerd en omdat in het woord 'herrlich verleugnet' o ι toch eerder appre
ciatie dan depreciatie doorklinkt 

Paragraaf 50 25-30 Voordat Buber een fundamentele kritiek uitoefent op de be
sproken verzinkingslercn, zowel de westerse als de oosterse mystiek, laat hij zien 
waar ze in wezen op neerkomen ze herleiden in de grond alles tot een gebeuren 
dat zich afspeelt binnen de mens Wat in werkelijkheid een beweging is van het ifc 
naar het andere, wordt herleid tot een beweging van het tk naar zichzelf liet ande
re wordt omgezet in het zelf 
Met een woord van Boeddha laat Buber zien hoe de twee belangrijkste realiteiten 
voor de mens - het zijn van de wereld en het zijn van de geschiedenis van de we
reld worden ver-ziel-d Rohitassa vraagt aan Boeddha 'Is men wel in staat, o Heer, 
door te gáán het einde van de wereld te kennen, te zien of te bereiken, daar waar 
noch geboorte, noch ouderdom en sterven, noch ontstaan noch vergaan is ' '3 5 8 

Een derde kenmerk is de vergoddelijking van de Boeddha's en de aanbidding van hen als grote 
mythologische goden tegenover het vroegere boeddhisme waar slechts sprake is van respekt voor 
de Boeddha 
In de geschiedenis ontwikkelden zich drie verschillende tradities die ieder een van de drie ken 
merken accentueerden ben van deze dtie tradities ontwikkelde vooral de vergoddelijking In 
deze traditie is het Grote Voertuig voornamelijk devotioneel (L de la Vallee Poussin, Mahayana, 
in Encyclopaedia of Religion and Ethics, Ldinburgh, 1971, Vol VIII, 330-336 zie ook Ь Cor
nells, Boeddhisme, in Speling, 22 (1970) 227) 
3 5 8 Anguttara Nikaya, IV, 45, Nyanatiloka, Viererbuch, 76 77 hetzelfde Anguttara-Nikaya, 

IV, 46, Nyanatiloka, Viererbuch, 78) 
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Boeddha antwoordt ontkennend Rohitassa is blij met het antwoord en Boeddha 
bevestigt dit nog eens, waarna hij er nog aan toevoegt 'Dit echter verkondig ik, o 
broeder precies in dit zes voet hoge, met waarneming en bewustzijn behepte li
chaam, daarin is de wereld opgenomen, het ontstaan van de wereld, het einde van 
de wereld en het pad dat tot het einde van de wereld voert' Э 5 9 

De wereld en de geschiedenis van de wereld worden hier dus in het onbewogen in 
zichzelf verzonken lichaam omgezet 
Bubers standpunt hiertegenover is met zonder meer afwijzend Wat betreft de ver
houding tussen de mens en het zijn van de wereld (50 28-29) zegt hij, dat de wereld 
wel enigszins ín de mens is nl als voorstelling, zoals omgekeerd de mens enigszins 
ín de wereld is nl als ding Maar dit betekent geenszins - en dit is het punt van Bu
bers kritiek - dat het zijn van de wereld geheel en al opgaat in de mens Er is enkel 
sprake van een wederzijds in elkaar betrokken zijn van mens en wereld, een be
trokkenheid die losmaking en binding tegelijk zegt Deze paradoks wordt door de 
geleefde tkjq verhouding bewaard De tk het verhouding heft haar echter op door 
de wereld-pool op te heffen en in het tk te doen opgaan Bubers grondstelling hier 
tegenover is, dat er een fundamentele onherleidbaarheid is tussen het ifc-zijn en het 
wereld-zijn, tussen de wereldlijkheid van de wereld en de i/fekelijkheid van het tk, 
tussen de wereld zin en de zelf-zin 
Wat betreft de geschiedenis van de wereld, d w z haar ontstaan en haar opheffing 
(50 29-30), ook hiervan stelt Buber, dat deze noch zonder meer ín de mens noch 
zonder meer buíten de mens ligt 
Je kunt in zekere zin niet spreken van 'is', omdat het hier niet gaat om een zijn, 
maar om een worden En dit worden van de wereld hangt mede van de houding van 
de mens af Maar dan dient men wel te onderscheiden tussen een levende en werke
lijke verhouding tot de wereld en een houding die binnen het subjekt besloten blijft 
In het laatste geval geschiedt er in werkelijkheid niets, hoe ekstatisch de ervaringen 
binnen het subjekt ook mogen zijn Maar wie zich werkelijk afgeeft met de wereld, 
die ontmoet aan de wereld Degene die haar, nl de wereld, aan houdt 

Paragraaf 50 31-32 Tenslotte konkludeert Buber dan ook m b t de verhouding 
tussen wereld-betrekking en godsbetrekking een tk-jtj-verhouding tot de wereld is 
een godsontmoeting Een tk Aet-verhouding scheidt de mens van God Het is dus 
niet zo dat de wereld de mens van God verwijdert en dus vermeden dient te worden 
ten bate van die godsontmoeting, maar het is enkel zo dat een bepaalde wereld nl 
de het wereld, de mens scheidt van God 
En wat betreft de houding God-wereld en God-ik God omvat het al (de wereld) en 
ís het met, God omvat het zelf van de mens (het tk) en ís het met Het is in de 
grond door deze wezenlijke distantie tussen God en mens, dat er überhaupt sprake 
is van tk en ¡η, van mens en wereld, en dus ook van het tussen tk en-]t] dialoog, 
taal, geest, woord Deze samenhang tussen God en 'de wereld' als het geheel waar
binnen de konkrete tk JIJ betrekkingen en i£-£et-betrekkingen zich voltrekken ener-

3 5 9 'Das aber verkünde ich, o Bruder In eben diesem sechs Fuss hohen, mit Wahrnehmung 
und Bewusstsein behafteten Korper, da ist dte Welt enthalten, der Welt Entstehung, der Welt 
bnde und der zu der Welt bnde fuhrende Pfad' (Anguttara-Nikaya, IV, 45, Nyanatiloka, Vierer
buch, 77 identiek met Anguttara Nikaya, IV, 46, Nyanatiloka, Viererbuch, 79) Wellicht ken 
de Buber het citaat in H Oldenberg, Buddha 'Aber ich verkundige euch, dass in diesem beseel
ten Lethe, der nur klaftergross ist, die Welt wohnt und dte bntstehung der Welt und dte Auf 
hebung der Welt und der Weg zur Aufhebung der Welt' (H Oldenberg Buddha, о с , 304) De 
onderstreepte woorden zijn in beide gevallen in het citaat van Buber terug te vinden 
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zijds en de differenciatie binnen 'de wereld' tussen tk en pj, resp ík en bet vormt de 
hoofdtematiek van paragraaf 54 5 De oerdistantie tussen God en 'wereld' vormt de 
grondslag voor de oerdistantie tussen !& en ]tj 

Paragraaf 5 1 1 In deze paragraaf formuleert Buber zijn eigen visie op het wezen 
van de volkomen betrekking Tegenover de ontwerkelijking van het ik (paragraaf 
49) en de ontwerkelijking van het )tj (paragraaf 50) stelt hij dat гк en ]i] absoluut 
onherleidbaar zijn ten opzichte van elkaar lm deze absolute onherleidbaarheid 
vormt het wezen van de volkomen betrekking 
Dit onophefbaar tegenover elkaar staan van tk en ji) (eeuwig;«/) noemt Buber anti-
nomiek, een term ontleend aan het denken van Kant die dit begrip dat stamt uit het 
juridisch taalgebruik, ontwikkeld heeft binnen de filosofie Ofschoon het begrip 
antinomick bij Kant op verschillend niveau wordt gebruikt en dus genuanceerd door 
hem wordt toegepast - het betreft zowel de tegenspraak tussen de wetten van Ver
nunft als de tegenstrijdigheid tussen uitspraken (thesis en antithesis) 3 β 0 gebruikt 
Buber hier antinomie(k) in de algemene zin van onherleidbaar tegenover elkaar 
staan van twee Dit onherleidbaar tegenover elkaar staan van twee heeft een bedoe
ling, een betekenis, die op drie manieren gefrustreerd kan worden 

1 wanneer een van beide polen, het tk of het;z/, wordt afgewezen Dit is uitvoerig 
behandeld in de paragrafen 49 en 50 Dan wordt de zin van de onherleidbare twee
heid verminkt 
2 Wanneer beide polen, ik en ;;;, door het denken in een hogere eenheid worden 
opgeheven Bedoeld is waarschijnlijk het denken van Hegel waarin these en anti
these worden 'opgeheven' in de synthese Deze door het denken gerealiseerde syn
these vernietigt volgens Buber de zin van de onherleidbaarheid van de twee 
3 Wanneer de beide polen, ik en JIJ, worden gerelativeerd Mogelijk denkt Buber 
hier aan de relativering van de volkomen betrekking door haar te verstaan als een 
gevoelsverhouding (zie 49 2) Mogelijk zinspeelt hij op het denken van bichte, 
waarin these en antithese worden afgeleid uit een opperste beginsel dat de antino
mie relativeert 3 6 1 Maar zeker ook denkt hij aan Kant die de antinomie, zoals we 
zullen zien, relativeert doot these en antithese te herleiden tot twee werelden die 
absoluut van elkaar onderscheiden worden Hoe dan ook, door de relativering van 
de absolute onherleidbaarheid wordt de zin van de situatie opgeheven 
Tegenover degene die de antinomie tussen tk en/i/ 'oplossen' door haar af te wijzen, 
te synthetiseren of haar te relativeren, wil Buber de antinomie tussen tk en/J/ 'op
lossen' door haar te leven Als de enige adekwate oplossing van de onherleidbare 
twee ziet Buber de antinomie léven bn dit leven kan niet in een keer voltrokken 
worden noch ook op enige wijze geanticipeerd worden, maar moet steeds opnieuw 
konkreet voltrokken worden 

Paragraaf 5 1 2 Om zich te verduidelijken zet Buber zich vergelijkenderwijs af tegen 
de derde oplossing het relativeren van de antinomie zoals dat gebeurt door Kant 
Door zich af te zetten tegen de wijze waarop Kant zijn filosofische antinomieën met 
name die tussen noodzakelijkheid en vrijheid, oplost, doet Buber twee dingen hij 

360 Zie het onderscheid dat de Kant kenner G Mellin maakt 1 Antinomie als 'Zustand des 
Widerstreits der Vernunft in ihren Schlüssen', 2a Antinomie als de 'sich einander widerstreiten
den Schlüssen selbst', 2b Antinomie als de 'daraus entspringenden einander widerstreitenden 
Schlusssätzen' (geciteerd in h ν Kutschera Antinomie, in Historisches Wörterbuch der Phi
losophie, Darmstadt 1971, Band 1, Kol 394) 
361 Η Storig, Geschiedenis van de filosofie II, Utrecht, 19721 2, 82 
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verduidelijkt waarom hij de derde mogelijkheid afwijst én hij verduidelijkt wat hij 
verstaat onder het léven van de antinomie 
Kant formuleert vier antinomieën 
1 de wereld heeft in tijd en ruimte grenzen, de wereld heeft geen grenzen; 
2 iedere samengestelde substantie is opgebouwd uit enkelvoudige delen, ieder deel 
van de samengestelde substantie is zelf eindeloos samengesteld, 
3 alle kaus^liteit is een Lausaliteit volgens natuurwetten, er is niet alleen zuivere na-
tuurkausaliteit, maar ook kausahteit uit vrijheid, 
4 tot de wereld behoort als deel of als oorzaak een noodzakelijk wezen, een nood
zakelijk wezen als deel of als oorzaak van de wereld is onmogelijk 362 

Deze antinomieën komen voort uit het feit dat de Vernunft zijn princiep van de on
voorwaardelijke eenheid toepast op de wereld van de zintuigelijke ervaring De enige 
manier om ze op te lossen is dan ook te laten zien dat de wereld van het Unbedingte 
en de wereld van de Erscheinung twee niet te verzoenen werelden zijn die niets met 
elkaar gemeen hebben Zo lost hij de antinomie tussen de onbeperkte natuurkausa-
hteit en de kausahteit van de vrijheid op door beide kausahteiten terug te voeren tot 
twee verschillende werelden de wereld van het Unbedingte waartoe de vrijheid be
hoort en de wereld van de natuur waar een onbeperkt determinisme werkt 
Precies tegen het herleiden van de antinomie tot twee werelden die niets met elkaar 
gemeen hebben, verzet Buber zich Want dit betekent dat de antinomie eigenlijk 
slechts schijn is en de beide stellingen in werkelijkheid even weinig met elkaar te 
maken hebben als de werelden waartoe ze behoren Maar, zegt Buber, - en hier gaan 
de filosofische antinomie van Kant, die tot dan toe slechts als vergelijking diende, 
en de religieuze antinomie in elkaar over in de werkelijkheid van de religieuze situ
atie botsen beide polen van de antinomie - de noodzakelijkheid (in het besef dat de 
mens geheel afhankelijk is van God) en de vrijheid (in het besef dat alles evenzeer 
afhankelijk is van de mens) - op elkaar Men lost in werkelijkheid mets op, als men 
uit deze konkrete paradoks wegvlucht in een denken dat de tegenstelling ontkracht 
door de beide tegenstellingen onder te brengen in elkaar totaal vreemde werelden 
noch ook in een theologie die op kunstmatige wijze poogt alles in een synthese te 
dwingen 
Het punt waar Buber zich tegen afzet is precies het wég-dènken van de ervaren 
spanning tussen ík en (eeuwig) ;/; Daartegenover stelt Buber dan ook precies het 
be-waar-en van die spanning door haar te dóór-lèven Ln hierin, in het leven van de 
werkelijke spanning, wordt de onherleidbare tweeheid én geëerbiedigd én verenigd 
In het doorleven van beide in-één zijn beide ook werkelijk één Het bewaren van de 
beide polen in de ene beleving is precies het princiep waardoor beide één zijn 

131.312.2 Samenhang 

De paragrafen 49-51 worden bij elkaar gehouden door de vraag naar het wezen van 
de volkomen betrekking 
In paragraaf 49 zet Buber zich af tegen degenen die het wezen van de betrekking 
tot God zien in de verabsolutering van de JIJ pool en de nietig verklaring van de ik-
pool Deze omschrijven het wezen van de volkomen betrekking dan ook als een ge
voel van volstrekte afhankelijkheid Gevoel en afhankelijkheid zijn m wezen om
schrijving van hetzelfde nl dat het ik slechts relatie is ten aanzien van het JIJ het ik 
wordt gezien als een kleur in het palet van het ji) (gevoel) of als tak aan een boom 

3 6 2 Zie I Kant, Kritik der reinen Vernunft (1781) 
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(afhankelijkheid), wat beide op hetzelfde neerkomt 
Buber stelt hiertegenover als het wezen van de absolute betrekking schepping, 
waarin twee momenten m eenheid samen zijn Het ene moment is de schepping als 
geschapen-zijn en het andere moment is daarin gegeven nl de schepping als zelf 
scheppend Beide momenten samen konstitueren de schepping, het wezen van de 
betrekking 
In paragraaf 50 zet Buber zich af tegen degenen die het wezen van de betrekking tot 
God zien in de verabsolutering van de ík pool en de nietig verklaring van de/y-pool 
Dit gebeurt op twee manieren ofwel door een dynamische identifikatie van de 
mens met God, voornamelijk gerepresenteerd in de westerse mystieke leren die zich 
ten onrechte beroepen op Johannes terwijl ze in feite de verabsolutering zijn van 
een psychologische verhouding van ik tot het zelf (Jung), van de integratie-ervaring 
(de vroege Buber) of van de dynamiek van de betrekking (Eckhart), ofwel door een 
statische identifikatie van de mens met God, voornamelijk gerepresenteerd in de 
oosterse mystieke leren van de Upanisjadcn, de leer van Boeddha en het Grote 
Voertuig 
Tegenover deze beide verzinkingsleren die volgens Buber een poging zijn het wezen 
van de absolute betrekking te herleiden tot een verhouding van het ik met zichzelf 
en dus tot een tk-het verhouding, stelt Buber als het wezen van de absolute betrek 
king de absoluut onherleidbare tweeheid van het menselijk ik en het goddelijk ;y, 
die bij alle tegemnnig in elkaar betrokken zijn van God en mens - wezenlijke dis
tantie is, die ledere relatieve ik μ] verhouding eerst mogelijk maakt 
In paragraaf 5 1 zet Buber zich af tegen denkers die de tweeheid in een hogere syn 
these opheffen of haar herleiden tot twee werelden die elkaar vreemd zijn 
Hiertegenover formuleert Buber als het wezen van de volkomen betrekking het lé
ven van de onherleidbare tweeheid ik eeuwig ]i] in het werkelijke leven Dit léven 
van de tweeheid brengt de elkaar vreemde werelden van ik en JIJ bij-een juist inde 
eerbiediging van de tweeheid Het leven houdt de onherleidbare twee in tweeheid 
bijeen Э 6 3 

131.313 Uitleg van Paragraaf 52 
131.313.1 Ontleding 

Paragraaf 52 1 Paragraaf 52 1 knoopt duidelijk aan bij deel 1 met een beschouwing 
over het dier, dat naast de planten en de dingen thuishoort in de sfeer van de na
tuur Het dier is in Bubers ogen een fase in het grote wordingsproces vanuit de na 
tuur naar de mens toe, een proces dat Buber interpreteert als een overgave van de 
natuur aan de geest De eerste fase in dit wordingsproces is die van de 'plantaardige 
zekerheid' De laatste fase is het 'kosmische waagstuk dat wij mens noemen' (52 1) 
Daartussen verkeert het dier, dat precies de riskante overgang tussen plant en mens 
vormt, in de bangheid van het worden Het eigen zijn van het dier is precies deze 
overgangsbeweging die het spraakloos voor ons opent Van dit dier nu beschrijft 
Buber de 'sprekende blik' die het zijn van het dier uitdrukt de bange wording tus
sen plant en mens 

363 Wellicht is dit zware accent op het 'leven' (zevenmaal in paragraaf 51) nog een doorwer 
king van de levensfilosofie van Dilthey (Zie В Casper Das dialogische Denken, hreiburg, 1967, 
20 vv ) Vergelijk ook Bubers pregnante uitspraak 'dass die Verbindung zwischen Gott und 
Mensch nicht über die Universalicn, sondern über das konkrete I eben geht (M Buber, Am 
wort, in Martin Buber, hrsg Schilpp/bnedman, Stuttgart 1963, 593) 
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Paragraaf 52 2-4 Nu konkretiseert Buber wat híj van de sprekende blik van het 
dier gezegd heeft, door een konkreet voorbeeld uit zijn dagelijkse ervaring het ont-
moetingsgebeuren met een huiskat 
Eerst formuleert hij het verschil tussen een dier in het wild en een getemd dier De 
wezenlijke overeenkomst tussen beide blijft dat ze uit zichzelf die sprekende blik 
hebben waarover zojuist gesproken is Maar het verschil tussen beide is dat het ge
temde dier in staat is deze blik te richten op de mens tegenover hem, waarbij de ele
mentaire onbevangenheid van het dier verloren gaat, terwijl het dier in het wild zijn 
blik niet richt op de mens 
Door het oog in oog staan van het getemde dier en de mens vindt er een ontmoe-
tingsgebeuren plaats waarbinnen er dan opnieuw iets gebeurt met die blik van het 
dier Naast, ja juist dóór het feit dat de blik van het dier is opgenomen in een vis-à-
vis is ze wezenlijk méér geworden ze wordt vragend en verwonderend, vragend naar 
zijn eigen zijn, zijn eigen plaats, verwonderd over het menselijk tegenover dat zijn 
presentie doet toestromen, en over zijn Umwelt 
Deze onmiddellijke betrekking nu, dit spraakloos vis-à-vis, is, zo gaat Buber verder, 
uiterst kortstondig Buber vergelijkt het hele gebeuren met de opgang van de zon, 
de dag en de zonsondergang Het ]%] worden van het dier tegenover de mens is zijn 
zonsopgang 'morgenschemering'. Opkomst' -, de presentie van het/y is de dag - de 
blik van het dier is 'groots opgekomen' - en de het wording van het dier is de zons 
ondergang - 'daar ging hij reeds onder'- Het ontmoetingsgebeuren typeert Buber nu 
als een gebeuren waarbij de ochtend en de avond bijna onmiddellijk over elkaar 
heengnjpen Het is een soort poolnacht met slechts een glimp van de zon 
Dit uiterst vergankelijke van het beschreven ontmoetingsgebeuren met deze kat is 
precies de reden waarom Buber het vertelt Aan deze grenssituatie van een uiterst 
korte onmiddellijke betrekking wil Buber nl laten zien wat voor alle onmiddellijke 
betrekkingen binnen de wereld geldt dat ze wezenlijk voorbijgaand zijn De dag 
kan lang duren of uiterst kort, zoals in het geval van de ontmoeting met de kat, 
voor alle aktuele betrekkingen geldt dat ze uit de aktualiteit móeten vallen in de la
tentie Juist die wrede ineenvloenng van morgen en avond in de onmiddellijke be
trekking tot de kat maakt duidelijk wat wezenlijk is voor alle verhoudingen binnen 
de wereld verhoudingen met wezens uit de natuur, met medemensen en met gees
telijke wezenheden - nl dat ze met in de aktualiteit van de betrekking kunnen blij
ven 
Buber voegt aan het voorbeeld van de kat nog een voorbeeld toe uit de sfeer van de 
natuur, maar nu de ontmoeting met een ding een stuk mika Buber doelt hier op 
een zeer specifieke ervaring uit zijn eigen leven die hij uitvoerig heeft beschreven in 
'Daniel' (1913) 'Ik liep op een betrokken morgen op straat, zag een stuk mika lig
gen, tilde het op en keek er lang naar, de dag was niet meer betrokken, zo veel licht 
werd er opgevangen in de steen 
En plotseling, toen ik mijn ogen ophief, merkte in het ik had, toen ik er naar keek, 
mets geweten van Objekt' en 'subjekt', zolang ik er naar keek waren het mika en 
'ik' één geweest, ik had, zolang ik er naar keek, de eenheid geproefd Ik keek er 
weer naar, maar de eenheid keerde niet terug Maar toen ontvlamde er iets in mij als 
vóór je iets gaat scheppen, ik sloot mijn ogen, ik verzamelde mijn krachten, ik ver
bond mij met mijn objekt, ik hief het mika in het rijk van het zijnde En toen, 
Lukas, voelde ik pas ik, toen pas was ik Die er naar gekeken had, was nog niet ik 
geweest, pas de¿e hier, deze verbondene droeg de naam als een kroon Nu ontving ik 
die eerste eenheid zoals een marmeren beeld het blok ervaren zal waaruit het ont
stond, zij was de ongescheidenheid, ik was de vereniging . de ware eenheid kan 
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niet gevonden worden, zij kan slechts gedaan worden Hij doet haar, die de eenheid 
van de wereld aan de eenheid van zijn ziel verwerkelijkt Kan de eb ik zeggen' Of 
de vloed' Maar denk je een geest tegenover de zee die de eenheid van eb en vloed in 
zich vat die zou ik kunnen zeggen Het mika kon het niet, die er naar keek, kon het 
niet, en de ongescheidenhcid van het eerste er naar kijken was slechts materiaal 
Maar toen hun spanning zich tot één vorm had ontwikkeld, kon het de verbonde
ne' 364 Dit voorval herinnert Buber zich bn ook al beseft hij, dat hij toentertijd 
het ontmoetingsgebeuren 'ik zag een stuk mika liggen, tilde het op en keek er lang 
naar, de dag was met meer betrokken, zoveel licht werd er opgevangen in de steen' -
als zodanig met liet bestaan tússen het tk en het stuk mika, maar transformeerde 
tot een verbondenheid binnen het ik - 'ik sloot mijn ogen, ik verzamelde mijn 
krachten, ik verbond mij met mijn objekt, ik hief het mika in het rijk van het zijn
de' toch, bij de herinnering aan dit voorval, weet Buber hoe kort zulk een ont
moeting met dit ¡ij is, een vergankelijkheid die reeds enigszins te proeven is in het 
verhaal zelf 'Ik had, zolang ik er naar keek, de eenheid geproefd Ik keek er weer 
naar, maar de eenheid keerde niet terug' Ook aan dit tweede voorbeeld uit zijn ei
gen leven illustreert Buber wat hij zeggen wil hoe broos en vergankelijk de onmid
dellijkheid van de betrekking is Niet de betrekking zélf is het dus die voorbij gaat, 
maar zijn onmiddellijkheid, ¿ijn aktualiteit 

Tenslotte voegt Buber, in aansluiting op paragraaf 22 die duidelijk op de achter
grond staat van heel deze passage van paragraaf 52 2 4 , omdat daarin de wezenlijke 
eindigheid van alle betrekkingen binnen de wereld wordt getematiseerd, daaraan 
nog het voorbeeld toe uit de tweede sfeer, de sfeer tussen de mensen, ni de ver
gankelijkheid van de onmiddellijkheid in de liefdesbetrekking 'De liefde zelf kan 
niet in de onmiddellijke betrekking volharden, zij duurt voort, maar in de wisseling 
van aktualiteit en latentie' (22 1 en 52 6) Binnen de kontekst van paragraaf 14 22 
betekent dit dat de mens die zojuist nog uniek en ongedeeld tegenover mij aanwe
zig was, nu weer op afstand als een onder velen mij afwezig is 
Uit dit alles en expliciet tegen de achtergrond van paragraaf 22 komt Buber tot 
dezelfde konklusie als in paragraaf 22 2 'leder ¡ij in de wereld is naar zijn wezen 
geboden (gedoemd, staat er in 22 2) ding te worden (voor ons, staat er in 52 6) of 
in ieder geval steeds weer in de dingelijkheid binnen te gaan' (22 2 en 52 6) 

Paragraaf 52 7 Tegenover de vergankelijkheid van de aktualiteit in alle betrek
kingen binnen de wereld stelt Buber nu de ene betrekking waar alle betrekkingen op 
betrokken zijn en die zo alle omvat de betrekking tot God Tegenover de betrek
king tot het dier waar morgen en avond bijna onmiddellijk in elkaar overvloeien, 
kent deze betrekking zonsopgang noch zonsondergang ze is enkel dag, altijd aktu-
cel, eeuwig Ook als deze betrekking intreedt in de latentie, doordat de ontmoeting 
met het eeuwige ¡tj voorbij is, God ver is en het hart angstig en onzeker, blijft de 
aktualiteit van deze betrekking Alles staat, binnen de konkrete betrekkingen, tot 
dit;y in een aktuele betrekking die alomvattend is 
Voor zover er dan ook sprake van is dat dit /η met meer present is, komt dit door 
de houding van de mens Dit gebeurt wanneer de mens van het/i/ dat eeuwig JIJ is, 
een het maakt door dit JIJ vast te houden en in een beeld te persen In paragraaf 61 
laat Buber zien hoe door de menselijke houding God in de religie verstart tot een 
god-ding 

^ M Buber, Daniel, in Werke I, 73 75 
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Paragraaf 52 8 Aan het slot van paragraaf 52 illustreert Buber het verschil tussen 
de wezenlijke vergankelijkheid van de binnenwereldlijke betrekkingen en de wezen
lijk eeuwige betrekking van deze binnenwereldlijke betrekkingen tot het eeuwige 
jtj aan de hand van twee werken van Dante (1265-1321) 'Vita Nova' 3 $ 5 en 
'Paradiso' 3 6 6 

'Vita Nova', een verzameling sonnetten en canzoni die Dante ca 1292 bundelde en 
van verbindend prozakommentaar voorzag, beschrijft de liefde van Dante voor 
Beatrice Dante ziet terug op zijn leven dat opnieuw begon met Beatrice incipit 
vita nova 3 6 7 -, dat gaandeweg gelouterd werd tot het echte Beatnce-zien, nadat 
zij vroeg is gestorven, en dat zijn voorlopig hoogtepunt vindt in het visioen aan het 
einde van het boek waarin hij zich bewust wordt van zijn zending en belooft van 
haar te zullen zeggen wat van geen vrouw gezegd is 
Van de minnaar van 'Vita Nova', dat is Dante, zegt Buber nu dat deze terecht, 
d w ζ op adekwate wijze, en rechtmatig, d w z gemotiveerd, 'Ella', dat is 'zij', zegt 
en slechts zo nu en dan 'Voi', dat is 'gij' Adekwaat en gemotiveerd is dit zi/ neggen 
allereerst uit de aard van het werk zelf het is een herinneringsgeschrift dat precies 
geschreven werd, omdat de onmiddellijke betrekking met Beatrice door baardood 
is weggevallen In die zin is 'Vita Nova' een levende illustratie voor Bubers ziens
wijze 'de liefde zelf kan met in de onmiddellijke betrekking blijven, zij duurt voort 
maar in de wisseling van aktuahteit en latentie' (22 1 en 52 6) En inderdaad, de 
betrekking met Beatrice duurt voort, getuige 'Vita Nova', maar in de vorm van de 
latentie hen tweede reden voor zijn ztj zeggen ligt echter ook binnen het verhaal 
zelf Ook vóór haar dood nl 36e zien we een afwisseling van aktuahteit en latentie 
die nog door hoofse schroom vergroot wordt en het indirekte a h w zoekt, hetzij 
door het bemiddelende van het woord 'Laat die woorden zijn als een schermrede, 
zodat gij (ni Dante) niet onmiddellijk tot haar spreekt, wat niet betamelijk is'369 

hetzij door de bemiddeling van vrouwen 'En ik bedacht dat te spreken tot haar mij 
met betaamde, tenzij ik zou spreken tot donna's in de tweede persoon'370 Slechts 
in drie sonnetten ^ ' spreekt hij haar onmiddellijk aan,372 omdat hij hierin alles 
gezegd acht En dit is dan een derde motief voor zijn zy-zeggen 'Nadat ik deze drie 
sonnetten had gedicht waarin ik tot die Donna (ni Beatrice) sprak en ik van plan 
was, omdat ze heel mijn toestand hadden meegedeeld, te zwijgen en niets meer te 
zeggen, omdat ik dacht genoeg over mezelf te hebben meegedeeld, geviel het mij, 
ofschoon ik voorts altijd naliet haar aan te spreken, een nieuwe en edeler stof dan 
de voorgaande op te nemen' 373 

Aldus is het inderdaad, zoals Buber stelt, adekwaat en gemotiveerd dat Dante in 

365 Dante Alighieri, La vita nuova e II canzoniere Commentati da G В Gioliani, hirenze, 1899 
3 6 6 Dante Alighieri La divina commedia, Commento di Piero Gallardo, Torino, 1969 
3 6 7 Aan het begin van de eerste wereldoorlog schrijft Buber aan Hans Kohn 'Incipit vita no 
va'' (Briefwechsel, I, 371) en hij bedoelt daarmee dat de oorlog voor hem een nieuw begin be
tekent Aan het einde van de oorlog schrijft hij aan Rappeport dezelfde woorden 'Incipit vita 
nova' (Briefwet-hsel, I, 542) 
3 β Β Dante Alighieri, La vita nuova e II canzoniere, Firenze, 1899, XXVIII, we citeren uit de 
vertaling van A van Delft A van Delft, Dante verklaring, met vertaalden tekst door A Η J van 
Delft, Deel I Nieuw leven, Bussum, 1920, afgekort tot Van Delft met pagina 
3<¡9 Vita nuova, XII, Van Delft, 65 
3'0 Ibidem, XIX, Van Delft, 75 
371 Ibidem, XV], XVI] XVIII, Van Delft, 72 75 
37? Slechts nog tweemaal komt 'Gij' voor als aanspreking van Beatrice Ibidem, XXII (Van 

Delft, 85) en XXXI (Van Delft, 100) 
373 Ibidem, XVII, Van Delft, 73 
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'Vita Nova' meestal Hla zegt en zo nu en dan Voi 
Tegenover dit voorbeeld van een binnenwereldlijke betrekking, waaruit de begrensd
heid van de onmiddellijkheid van de betrekking blijkt, plaatst Buber nu 'Paradiso', 
een voorbeeld van de alomvattende betrekking 
In 'Paradiso', het derde deel van Dantes grote trilogie 'La Divina Commedia' die hij 
voltooide in 1321, gaat het om het schouwen van God in zijn eigen heerlijkheid 
Dante reist een week lang onder leiding van Vergilhus door hel en louteringsberg en 
daarna onder leiding van Beatrice door het paradijs tot het aanschouwen van God 
Buber zegt nu van degene die het paradiso schouwt, d ι Dante, dat deze, wanneer 
hij 'Colui' zegt, d.i 'Hij', oneigenlijk, d w z . overdrachtelijk spreekt, en dat hij weet 
dat dit voortvloeit uit het tekort schieten van het zeggen. 
Allereerst vloeit het ¿>i;-zeggen wederom voort uit de aard van het geschrift als zo
danig dat geen aktueel gebeuren registreert, maar de verwoording is van een visioen 
dat hij zich herinnert 'O hoogste licht . druk in mijn geheugen opnieuw een wei
nig hoe gij mij verscheen' 374 Maar tegenover de eigenlijkheid van de aktucle gods
ervaring ervaart de dichter het verhaal en het geheugen als oneigenlijk In zijn laatste 
zang zegt Dante dan ook 'Van dan af was mijn zien (d ι de aktualiteit van de be
trekking) groter dan mijn zegging (d ι het verhaal) die bij zulk zien wijkt (omdat 
het met adekwaat is) en bij zulke verrukking wijkt het geheugen (dat het verleden 
bewaart)' 3 7 5 

In dit citaat waarin de dichter zich bewust is van de afstand tussen het aktucle god-
zien en het na-vertellen, komt echter een diepere reden naar voren voor de oneigen-
hjkhcid van de zegging ten opzichte van het zien, ni de discrepantie tussen zeggen 
en zien als zodanig Wederom in de laatste zang roept Dante dan ook deze oneigen-
lijkheid van het zeggen tegenover het zien uit 'O hoe gebrekkig is mijn woord als 
een spot bij mijn begrip' hn ook dit (nl mijn begrip) is vergeleken bij wat ik zag zo 
gering dat het niet volstaat om te zeggen 'weinig" 3 7 6 Hier stelt Dante duidelijk een 
grote discrepantie tussen het zien (de aktualiteit van het visioen) en het spreken als 
inadekwaat middel om dit te representeren, nog afgezien dus van het feit dat het 
hier om een ervaring uit het verleden gaat 
Voegen we hierbij tenslotte nog het beset van ae aicfiter dat ook de konkrete ver
tolking nog gebrekkig is in vergelijking bij de ideale vertolking, dan hebben we de 
redenen bij elkaar waarom Buber terecht kan zeggen 'Degene die het Paradiso 
schouwt, spreekt waar hij Colui zegt, - uit dichterlijke ontoereikendheid oneigen
lijk en weet dat' (52 8) 
In de aanhef van 'Paradiso' brengt Dante al deze redenen reeds naar voren en deze 
aanhef - waarin ook Colui staat, dat, voor zover wij na konden gaan, verder in Para
diso nog eenmaal voor God voorkomt 3 7 7 - staat waarschijnlijk direkt op de ach
tergrond van Bubers opmerking 'De glorie van Hem (Colui) die het al beweegt, 
doordringt het heelal en schittert in het ene deel meer en in het andere minder In 
de hemel die het meest van zijn licht ontleent, ben ik geweest en dingen zag ik (ver
gelijk der Schauende des Paradiso) die te herzeggen noch weet noch kan (vergelijk 

3 7 4 Dante Alighieri, La divina commedia, Commento di Piero Gallardo, Tonno, 1969, Paradi
so, 33 67, we citeren uit de vertaling van A van Delft, A van Delft, Dante verklaring, met ver
taalden tekst door A J H van Delft, Deel 11 Goddelijke Komedie, Hemel, afgekort tot Van 
Delft met pagina Dit citaat was Van Delft, 134 
3 7 5 Ibidem, 33 55 57, Van Delft 134 
3 7 6 Ibidem, 33 121-123, Van Delft, 135 
3 7 7 In Paradiso komt 'Colui' zesmaal voor, tweemaal voor God (1 1, 31 5), tweemaal voor 

Christus (11 32, 11 109), eenmaal voor Adam (32 121) en eenmaal voor David (20 37) 
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aus dichterischer Notdurft) al die van omhoog neder komt, omdat (vergelijk und 
weiss es) bij het genaken tot zijn verlangen ons verstand zich zo verdiept (dit is 
weer komt tot de aktualiteit van het visioen) dat ons geheugen niet achterna kan 
komen (vergelijk uneigentlich)' 378 

Buber onderschrijft nu deze ervaring van Dante en stelt ieder spreken over God als 
over een btjof een het is allegorie, overdrachtelijk Alleen altijd weer;i;-zeggen ver
woordt de eeuwig aktuele betrekking 
Aldus heeft Buber aan de hand van 'Vita Nova' en 'Paradiso' het verschil laten zien 
tussen de vergankelijke aktualiteit van de binnenwereldhjke betrekkingen en de 
eeuwige aktualiteit van de alomvattende betrekking 

131.313.2 Samenhang 

Paragraaf 52 wordt bijeengehouden door de poging het onderscheid te laten zien 
tussen de aktualiteit en de latentie in de binnenwereldhjke betrekkingen enerzijds 
en de aktualiteit en de latentie in de alomvattende betrekking anderzijds 
In paragraaf 52 1-6 laat Buber aan zeer extreme voorbeelden zien wat voor alle on
middellijke betrekkingen in de wereld geldt nl dat ze wezenlijk vergankelijk zijn, 
d w z naar hun wezen gedoemd zijn vanuit de aktualiteit van hun onmiddellijkheid 
over te gaan in de latentie van de betrekking Jij is gedoemd na verloop van tijd 
over te gaan in de sfeer van de dingelijkheid het wordt noodzakelijk het voor zich 
Dit betekent nog niet dat de betrekking als zodanig ophoudt Enkel haar aktualiteit 
houdt op en die gaat over in de latentie, het wordt een latente betrekking Dit sluit 
volledig aan bij deel 1, met name paragraaf 22 In feite - maar dat is niet wézenlijk 
en dus niet noodzakelijk - wordt iedere onmiddellijke betrekking een middellijke 
betrekking, een tk Aei-betrekking Hoe dit konkreet gebeurt, heeft Buber uitvoerig 
laten zien in paragraaf 23-28 Het punt waar het om gaat is dus de aktualiteit van 
alle betrekkingen binnen de wereld is wezenlijk vergankelijk en gaat noodzakelijk 
over in de latentie 

Hiertegenover plaatst Buber in paragraaf 52 7 de betrekking tot God, die alle be
trekkingen omvat Van deze betrekking stelt Buber dat ook haar latentie nog aktu
aliteit betekent, d w z ook in de verwijdering, het voorbij zijn van de ontmoeting 
met het eeuwige JIJ, de onzekerheid omtrent hem, duurt de aktualiteit van dit )tj 
voort 379 Die aktualiteit is zijn wezen en de latentie is er een bepaalde uitdrukking 
van God is eeuwig jij tegenover de mens d w ζ op geen enkele wijze trekt hij zich 
terug uit het Gegenüber en uit de Gegenwart Het enige dat gebeuren kan, maar dit 
is een vorm van de aktualiteit van de betrekking, is dat er zich ín het kontakt pijn, 
onzekerheid, ver zijn voordoen Dit zijn momenten van latentie binnen de eeuwige 
presentie 
Opvallend is, dat er in Bubers spreken over de binnenwereldhjke betrekkingen en de 
eeuwige betrekking een gelijkblijvend element is waarin Buber de aktualiteit en de 
latentie gekonkretiseerd ziet en dat ongemerkt dient als een soort tertium compar-
tionis, nl het spreken en het zien Buber drukt het verschil tussen beide betrekkin
gen dus niet uit in termen van bv voelen of proeven of ook horen, maar in termen 

378 Ibidem, 1 1-9, Van Delft, 5 
379 De Jong ziet in de eeuwige aktualiteit van het eeuwige JIJ een reminiscentie aan Aristote
les 'Wanneer wij ons de vergelijking van de Duwelt met vorm en van de Eswelt met materie 
herinneren, dan zouden wij het eeuwige Gij in de absolute relatie met zuivere vorm, actus purus 
kunnen vergelijken' (A de Jong, Is het gij in Bubers 'Ich und Du' niet essentieel', in Neder
lands Theologisch Tijdschrift, 25 (1971) 62) 
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van spreken en zien de sprekende blik van het dier, het mineraal dat hij bekijkt en 
dat in spraak naar hem toekomt, het hoofse spreken van Dante en de loutering van 
zijn Beatrice-zie» in 'Vita Nova', de schouwende van het 'Paradiso' die de onmacht 
van het spreken beseft t n inderdaad, met name het zien en het spreken zijn in staat 
aktuahtcit en latentie te artikuleren het zien verbonden met het spreken is bij uit
stek geschikt de onmiddellijke aktuahteit van de betrekking te vertolken, terwijl het 
spreken zonder het zien - het verhaal, het navertellen - het element bij uitstek is 
van de latente betrekking en in staat is de afwezigheid te veraanwezigen Precies het 
door elkaar heen spelen van deze twee elementen en het tegelijk geordend staan op 
de tot het uiterste opgevoerde spanning tussen de vergankelijke aktuahteit van alle 
betrekkingen en de nog in zijn latentie aktuelc betrekking tot het eeuwige JIJ maken 
paragraaf 52 tot een boeiend geheel 

131.314 Uitleg van paragraaf S 3 
131.314.1 Ontleding 

Paragraaf 53 1 De eerste alinea vat op bondige wijze de hoofdtematick van para
graaf 47-48 samen. 
Alle werkelijke, d ι onmiddellijke betrekkingen in de wereld worden gezien in hun 
verhouding tot de ene betrekking tot God op hei punt van de uitsluitendheid en 
insluitendheid ervan 
Van de betrekkingen in de wereld geldt, wat in paragraaf 47 1 tegen de achtergrond 
van deel 1 is gezegd dat het kontakt met het bijzondere ji] uitsluitend is in die zin 
dat het ¡η wordt uitgezonderd uit het al, maar ook uitsluitend is in die zin dat het 
het al buitensluit Het andere wreekt echter steeds zijn buitensluiting en breekt bin
nen in de eksklusiviteit 
Van de betrekking tot God geldt, wat in paragraaf 47 2-5 en 48 is gezegd dat in het 
kontakt met God de eksklusieve betrekking met het bijzondere ;i/ alles-in-sluitend 
is Beide facetten zijn in deze betrekking één Het bijzondere ¡η is eksklusief pre
sent op een wijze die al het andere present stelt 

Paragraaf 53 2 De tweede alinea vat paragraaf 49 52 samen Alle werkelijke betrek
kingen binnen de wereld worden gezien in hun verhouding tot de ene betrekking tot 
God op het punt van de onherleidbare tweeheid ik ¡ij 
Van de betrekkingen in de wereld geldt, wat in paragraaf 50 26-30 tegen de achter
grond opnieuw van deel 1 is ge/egd dat de losmaking van ik en JIJ (wereld) wezen
lijk aangelegd is 'om mij met haar te verbinden' (50 28, zie paragraaf 23-28), ja de 
verbondenheid is wezenlijk pas mogelijk als permanente inruiling voor die losma
king, m a w de wezenslosmakmg is voortdurende voorwaarde voor de i/S:7t/-verhou-
ding Paradoksalerwijze - maar dat is niet met cvenzovele woorden in paragraaf 49-
51 gezegd, maar wel uitvoerig aangetoond in deel 1, paragraaf 2 3-28 brengt precies 
de tk-]i¡ verhouding, als nieuwe geestelijke verbondenheid na de vcrlorengegane na
tuurlijke verbondenheid, opnieuw zélf een losmaking teweeg tussen ik-voor mi) en 
het-voor-zich Hier blijkt dan ook de ambiguïteit van de ik-jtj betrekking de moge
lijkheid van de verbondenheid, d ι van het elkaar kennen van verschillende wezens, 
is de tweeheid ik-jtj die precies doorheen de verbondenheid als grens van verbonden
heid zichtbaar wordt in het noodzakelijke uiteenvallen van ik enjtj De onherleidba
re tweeheid ik ¡t) is de mogelijkheid van het 'elkaar', maar doorheen het 'elkaar' 
blijkt het 'eik-ander' 
Van de betrekking tot God geldt, wat in paragraaf 49-51 is ontwikkeld en expliciet 
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in paragraaf 50 32 is geformuleerd God staat met mijn in-betrekkmg-staan in be
trekking en wel zó dat deze betrekking mij-m-al-mijn-betrekkingen omvat Het is 
dan ook deze betrekking krachtens welke en waarbinnen alle betrekkingen binnen 
de wereld - in hun onvolkomenheid - ontstaan. Deze oerbetrekking is evenals alle 
betrekkingen in de wereld getekend door de paradoks ze is oerafstand en oerbe
trekking Juist daarom ook omvat het ji] mijn zelf, zonder het te zijn deze wezen
lijke afstand schept een wezenlijke innigheid (zie ook paragraaf 47 4) of met andere 
woorden deze losmaking als losmaking schépt mijn wezenseigenheid. Deze eigen
heid in andersheid ten opzichte van het ]η, die in alle binnenwereldlijke betrekkin
gen op beperkte wijze wordt gerealiseerd, wordt mij in het scheppingsgebeuren - d.i. 
de betrekking tot God - op volkomen wijze gegeven, d.w.z. ik ben op onbeperkte 
wijze gekend. 

Paragraaf 53.3 De derde alinea tenslotte vat paragraaf 52 samen. Alle daadwerkelij
ke betrekkingen binnen de wereld worden opnieuw geplaatst in hun verhouding tot 
de betrekking tot God, maar nu op het punt van aktualiteit en latentie 
Van de betrekkingen binnen de wereld geldt, wat in paragraaf 52 1-6 tegen de di
rekte achtergrond van deel 1, paragraaf 22, is gezegd dat ieder bijzonder )η noodza
kelijkerwijze - juist doorheen het proces van de onmiddellijke betrekking - zich ver
zelfstandigt ten opzichte van het ik én het andere om tenslotte buiten de onmiddel
lijkheid van de betrekking gerakend een bet-voor-ztch te worden, wat in feite ver
volgens meestal uitloopt op een A>ei-wording binnen een г/t-betrokken ervaren en 
gebruiken (zie paragraaf 23-28) Vanuit deze situatie van het/y-buiten-de-betrek-
king (als hetuoor-ztcb of als bet van een »¿-¿et-verhouding) kan dit het via een te-
genkomst opnieuw jtj worden. We zien hier dus dat er een opeenvolging is tussen 
een onmiddellijke of aktuele betrekking en een met-onmiddellijke of latente betrek
king In de aktuele betrekking is het jtj tegenover het tk, tegenwoordig aan het ik 
en tegeninmg met het tk verweven. Als deze voorbij is, is hetjij een onder velen ge
worden, enkel nog voor zichzelf aanwezig en losgeraakt uit het weefsel van het kon-
takt. 
Van de betrekking tot God geldt, wat in paragraaf 52.7 is gesteld dat in de betrek
king tot God de latentie een bepaalde vorm of fase is van de onmiddellijke, aktuele 
betrekking zélf. Hier is af-wezigheid een vorm van aan-wezigheid, nauwkeuriger ge
zegd: het gaat hier om een afwezigheid die onmiddellijk betrokken blijft op de 
mens 3 β 0 Het is een wezenlijke afstand - af-wezig-heid - binnen de onmiddellijk
heid, ja als onmiddellijkheid, een afwezigheid die de mens onmiddellijk aangaat. 
Buber noemt deze latentie van de aktualiteit het ademhalen van de aktualiteit. Het 
tegenover-mi), het mt}-tegenwoordig en mij-tegemnnig-verweven-zijn houdt aan, 
maar het 'tegen' zelf wordt een gaping, een afstand Het eeuwige JIJ is naar zijn we
zen eeuwig )i) d w.z. onverbrekelijk tegenover, tegenwoordig, tegeninmg verbonden 
met mij, ook in distantie, omdat deze wezenlijk op mij betrokken is Als er sprake 
is van verbreking van het kontakt met het eeuwige pj, komt dit doordat de mens 
tussen zichzelf en het eeuwige jij het godding plaatst, een proces waarover paragraaf 
61 handelt. 

380 Op deze eenheid van aktualiteit en latentie is goed gewezen door M Diamond 'After all, 
this mystery of the hiding God seems to envelop in darkness that which the mystery of the 
revealing God disclosed, or as Buber has put it, 'His revelation is nothing but a different form 
of hiding His face" (M Diamond, Martin Buber, Jewish existentialist, New York, 1968, 61-62) 
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131.314.2 Samenhang 

Het is duidelijk dat paragraaf 53 de drie hoofdkenmerken van de volkomen betrek
king in zijn verhouding tot de betrekkingen in de wereld samenvat Op welke wijze 
paragraaf 53 de voorgaande paragrafen samenvat laten we in het nu volgende zien 
De wijze nl waarop paragraaf 5 3 is gekomponeerd laat de kompositionele samen
hang van de paragrafen 47 53 helder zien 

131.32 Samenhang van de paragrafen 47-53 

Paragraaf 5 3 is zo gekomponeerd, dat er een statisch moment in zit en een meer dy 
namisch moment 
Statisch gezien is paragraaf 5 3 helder opgebouwd uit drie delen die elk op hun beurt 
in twee helften uiteen vallen De drie delen zijn een samenvatting van de drie delen 
die zich in de voorgaande paragrafen aftekenen en die de drie hoofdkenmerken ver
woorden van de volkomen betrekking 
Het eerste deel vat paragraaf 47-48 samen waarin het eerste kenmerk van de volko
men betrekking, de alles insluitende uitsluitendheid, wordt verwoord 
Het tweede deel vat paragraaf 49 51 samen waarin het gaat over het wezen van de 
volkomen betrekking 
Het derde deel vat paragraaf 52 samen waarin de eeuwige aktualiteit van de volko
men betrekking wordt beschreven 
De tweedeling echter die de drie delen ieder afzonderlijk doortrekt -'Iedere werke
lijke betrekking in de wereld De volkomen, resp zuivere betrekking echter' -
laat zien dat de drie kenmerken van de volkomen betrekking gelezen moeten wor
den in hun samenhang met de werkelijke betrekkingen in de wereld die in deel 1 cen
traal stonden 
Maar in deze meer statische samenhang gaat een meer dynamische samenhang schuil 
Want bezien we de drie kenmerken van de volkomen betrekking in hun onderlinge 
samenhang, dan valt op dat het eerste kenmerk de overgang beschrijft van de ge
wone betrekking tot het bijzondere jj] naar de volkomen betrekking doordat de 
uitsluitende uitsluitendheid van de eerste betrekking zich transformeert in de alles 
in sluitende uitsluitendheid Dit is het begin van de volkomen betrekking Het twee
de kenmerk beschrijft vervolgens het wezen, de kern van de volkomen betrekking 
Het derde kenmerk tenslotte verwoordt het niet einde van de volkomen betrekking, 
zijn eeuwige aktualiteit, die wordt geaktualiseerd in het eeuwige oerfenomeen van 
de openbaring, zoals we zullen zien (paragraaf 60) 
Deze drie momenten in de volkomen betrekking beantwoorden nauwkeurig aan de 
drie momenten die Buber in deel 1 laat zien m b t de onmiddellijke, d ι werkelijke 
betrekking in de wereld (zie paragraaf 14 22) Op deze wijze laten de drie delen 
iets van een samenhang zien in het eeuwige betrekkingsproces overgang, wezen en 
on-eind-igheid 

Juist omdat het in deze paragraaf dan ook gaat om drie momenten in het ene be 
trekkingsgebeuren is paragraaf 5 3 meer dan een rekapitulatie van de voorafgaande 
paragrafen Paragraaf 5 3 vormt in deel 3 een dynamisch knooppunt wat na deze 
paragraaf komt, met name paragraaf 54 59 die verdere aspekten van het ontmoe 
tingsgebeuren met God onderzoeken, volgt niet enkel op paragraaf 52, maar op het 
geheel van paragraaf 47 52 Paragraaf 53 heeft als funktie dat ze de paragrafen 47-
52 bundelt tot een geheel en dat is in wezen een nieuw kenmerk van de betrekking 
het is een geheel met verschillende aspekten 3 e 1 
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131.4 Uitleg van de paragrafen 54-57 
131.41 Ontleding 

Paragraaf 54 1-2 In paragraaf 29 werd, naast de evaluatie van de tweevoudige hou
ding en het hiermee korresponderende tweevoudige doel van deze houding, de 
tweevoudige wereld geëvalueerd Daar bleek dat de èet-wereld op een aantal pun
ten te prefereren was boven de /y-wereld De bet-wereid kwam in deze slotbalans 
naar voren als betrouwbaarder, kompakter, stabieler, overzichtelijker en hanteer
baarder dan de /(/-wereld De oorzaak van deze voordelen ligt in het feit dat de ¿et-
wereld een 'geordende wereld' is Paragraaf 30 1-2 vat dit alles samen 'De het-we-
reld heeft samenhang in de ruimte en in de tijd De /»/-wereld heeft in beide geen 
samenhang' (30 1-2) 
Paragraaf 54 opent met deze twee zinnen letterlijk aan te halen Dit gebeurt met de 
bedoeling om de evaluatie van deel 1 die uitviel in het nadeel van de /!/-wereld, te 
hernemen binnen het bestek van de volkomen betrekking 

Paragraaf 54 3 Binnen de volkomen betrekking wordt de struktuur van de/y-we-
reld zichtbaar Ze blijkt, in alle betrekkingen, betrokken te zijn op het eeuwige/г/ 
De losstaande /(/-momenten die tot nu toe een onsamenhangende/»/-wereld hadden 
opgeleverd, worden binnen de volkomen betrekking momenten van een geheel 
doordat het centrum van alle /»/-momenten in de volkomen betrekking zichtbaar 
is geworden Alle betrekkingshjnen van »& naar/(/ komen uiteindelijk samen in een 
midden, het eeuwige /(/, van waaruit ieder bijzonder/(/ een laatste samenhang ver
krijgt 

Dit midden mag o ι niet gedacht worden als een punt, een middelpunt, hoezeer het 
beeld van de elkaar snijdende lijnen ook in die richting moge wijzen 3 8 2 Met moet 
o ι eerder gezien worden als een milieu, waarin alles is opgenomen en waarin alles 
uitmondt, zoals bv rivieren uitstromen in de oceaan, een beeld dat Buber in para
graaf 59 1 zelf gebruikt, sprekend over de 'al-betrekking waarin alle stromen zich 
uitstorten, zonder daarom uit te drogen Zee en stromen - wie wil hier scheiden en 

3 8 1 R Wood verbreekt deze samenhang volledig Paragraaf 47-48 rekent hij bij paragraaf 44-
48 onder de titel 'God and the Finite Thou' (R Wood, Martin Buber's Ontology, Evanston, 
1969, 87 92), paragraaf 49-50 neemt hij samen onder het hoofd 'Critique of Mysticism' (Ibid , 
92 98) Paragraaf 51 valt buiten zijn schema en paragraaf 52 en 53 vormen een onderdeel van 
de hoofdsektie 52 60 'God and the World' Dit onderdeel betreft de paragrafen 52-54 die he
ten 'hstablishing the World of Relation' (Ibid, 98-100) Omdat de tekst niet wordt geanaly
seerd, wordt niet opgemerkt dat paragraaf 53 duidelijk een samenvatting is van de paragrafen 
47-52 Omdat bovendien paragraaf 51 wordt overgeslagen, wordt Bubers eigen standpunt tegen
over de 'mystiek' (49 50) achterwege gelaten (paragraaf 51 wordt enkel terloops genoemd in 
de behandeling van paragraaf 49-50) 
Ook Kohanski verbreekt op alle mogelijke manieren de samenhang tussen de paragrafen 47 53 
Om te beginnen rekent hij de paragrafen 4 7 4 8 bij zijn eerste sektie (The I in Relation with the 
Eternal Thou), waarbinnen hij hen onder twee afzonderlijke titels behandelt paragraaf 47 
noemt hij 'Exclusiveness and Inclusiveness in Relation to God' (104-105) en paragraaf 48 
'Where Do We Find God' (105-107) Ook paragraaf 49-51 rukt hij uit elkaar Paragraaf 49 re
kent hij nog bij zijn eerste sektie onder twee titels 'No Dependence but Partnership' (107-109) 
en 'Prayer and Sacrifice' (109-110) Van paragraaf 50 maakt hij een aparte sektie 'Duality of 
Being and Unity' (110-122), die hij onderverdeelt in vier paragrafen De paragrafen 51 en 52 en 
ook paragraaf 53 (die duidelijk paragraaf 47 52 samenvat) deelt hij in bij de eerste drie onder
werpen van zijn derde sektie 'Our Existence in the Presence' (123 129) Zowel de specifieke 
plaats van deze paragrafen in het transformatieproces naar de volkomen betrekking toe als de 
funktie van het betrekkingsmoment daarin ontgaan hem 
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grenzen bepalen' Bovendien heeft hij het 'Punkthafte' reeds in deel 1 sterk verbon 
den met de £<?t-wereld (zie 11 2, 17 1, 28 2) De idee middel-punt zou trouwens 
ook in strijd zijn met de alomvattendheid van het eeuwige ;y Maar hoe dan wel het 
beeld van de verlengde lijnen te verstaan zonder daarbij te denken aan een middel
punt ' O ι moet de verlengde lijn niet verstaan worden vanuit het beeld van een zg 
middelpunt, maar eerder vanuit het feit dat de betrekking tussen ik en het bijzon
dere jtj bij uitstek rechtstreeks en onmiddellijk is, terwijl anderzijds het bijzondere 
JIJ precies als zodanig bemiddelend is ten aanzien van het eeuwige JJJ waarop het 
bijzondere jtj rechtstreeks uitzicht geeft, wat het beeld van het doortrekken van de 
lijn verklaart Ook mag o ι het midden hier met verstaan worden als het midden-
tussen, het zg Zwischen, een gedachte die gevoed zou kunnen worden door bijvoor
beeld deel 2, paragraaf 33 1, en door het slot van deel 3, paragraaf 61 23 
Dit midden is hier duidelijk niet aan de orde, omdat het midden waarover m para
graaf 54 sprake is, niet tussen tk en jtj ligt, maar achter hetjtj, m het verlengde van 
tk jtj De grondgedachte immers die heel deel 3 draagt, is, dat het bijzondere ¡tj, 
staande in de presentie van het al, bemiddelend is ten aanzien van het eeuwige jtj 
Het bijzondere jtj staat als opening zélf juist tussen de mens en het eeuwige JIJ, re
den waarom de lijn tussen het tk en het bijzondere jtj doorgetrokken moet worden 
Aldus moet zowel het beeld van de doorgetrokken lijnen worden vastgehouden, 
zonder dit beeld te verabsoluteren in een middel-punt, als-ook het beeld van een 
midden, een milieu, een omgeving, worden volgehouden zonder dit beeld zodanig 
te verabsoluteren dat de bemiddelende struktuur van het bijzondere jtj verloren zou 
gaan э в з Houden we aldus beide beelden uit elkaar, dan hoeft het elkaar snijden 

3 0 2 Het beeld van de verlengde lijnen die elkaar snijden in het eeuwige jtj wordt door M 
Theunisscn verklaard vanuit zijn foutieve hypothese van her '¿wischen aller Zwischen als God 
(zie de volgende aantekening) De verlenging van het Zwischen ziet hij als volgt het Zwischen 
heeft een tijd-ruimtelijke bestendigheid en verloopt als een eeuwige weg (M Theumssen, Der 
Andere, Berlin, 1965, 3 36-3 38) Onze analyse laat echter zien dat het beeld van de doorgetrok
ken lijnen geen kwalifikatie van het Zwischen geeft, maar het perspektief aangeeft waarbinnen 
het eeuwige jt) verschijnt Met stelligheid zegt В Casper van het beeld van de doorgetrokken 
lijnen - in navolging van Theumssen - 'Dieses Bild, das scheinbar geometrisch und also räumlich 
ist will im Grunde eine zeitliche, oder besser geschichtliche, Wirklichkeit zum Ausdruck brin
gen und kann auch nur so verstanden werden' (B Casper, Das dialogische Denken, hreiburg, 
1966, 310) Hij kan echter de bedoeling van het beeld met doorzien, omdat hij van tevoren al 
alles heeft opgehangen aan de stelling dat God 'das Gewahrende jeder Begegnung' (ibid , 310 als 
konklusie van 302 310) ofwel het doorgetrokken 'Ireignis des ¿wischen' (Ibidem) is Dat Bu 
ber bedoelt dat het eeuwige JIJ in het onmiddellijke perspektief van het bijzondere;!/ als diens 
dragende grond ligt, ontgaat hem 
383 Bij zijn uitleg van deze passage tast Theumssen o ι mis - en helaas is dit de sleutelpassage 
voor zijn betoog - 'Nun meint der Begriff 'Mitte' eben das, was Buber auch '¿wischen nennt 
Wir erinnern uns an die Gleichsctzung der 'Sphäre zwischen den Wesen' mit dem Reich, das in 
unsrer Mitte, im Dazwischen sich birgt' Mithin ist Gott die Wirklichkeit des ¿wischen das 
Zwischen allen Zwischen' (M Iheumssen, Der Andere, Berlin, 1965, 336) Ten eerste is het 
'midden' in deze tekst, zoals onze analyse laat zien, niet het Zwischen, maar de dragende grond, 
het milieu vanwaaruit alles zijn samenhang verkrijgt en te vermoeden doorheen ieder bijzonder 
JIJ Vervolgens is de sfeer tussen de wezens, het rijk dat zich in ons midden, in het епичзеп, 
bergt met God, maar de 'plaats' die God steeds meer nadert, zoals blijkt uit de kontekst van par 
61 23 - en zoals Theumssen aan het eind van zijn bock ook zegt (ibid , 507) ¿odat, ten derde, 
de konklusie 'Mithin' is God het ¿wischen, op twee onjuiste premissen steunt en in tegen
spraak is met het eeuwig tegen-woordige, tegen over wezende JIJ dat zich doorheen alle bijzon
dere jtj vertegenwoordigt tot in het wezen van het tk (passim) Ook Bockenhoff noemt God - m 
navolging van Theumssen - 'Das ¿wischen allen ¿wischen' (J Bockenhoff Die Begegnungsphilo-
sophie, Freiburg, 1970, 122), ofschoon Anzenbachcr van wie Bockcnhoff zelf zegt dat deze 
zich 'eingehend mit der Lehre Bubers befasst hat' (ibid , 121) hem schrijft.'Auch ist es nicht 
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van de verlengde lijnen met perse een snij punt te impliceren Wat wezenlijk is voor 
het beeld van het midden, is dat het een strukturerende werkelijkheid is en dat het 
vanuit de afzonderlijke tk /»/-ervaringen ondervonden wordt als het gelijkblijvende 
perspektief 

Paragraaf 54 4 Tegen deze achtergrond van het eeuwige )η als het midden waarop 
ieder jtj uitzicht geeft, en van waaruit ieder ¡η in een geheel is opgenomen, voert 
Buber een herwaardering door van de ¡ij wereld De meerwaarde van de ¿et-wereld 
wordt opgeheven doordat de/y-wereld deelt in de meerwaarde van de volkomen be
trekking waaruit drie meerwaarden voortvloeien 
De eerste meerwaarde is dat de ik ¡ij-momenten die in deel 1 nog los van elkaar 
staan, nu een samenhang blijken te hebben in een in alle betrekkingen levende oer
betrekking Daardoor verbinden zich deze eerst nog op zich staande momenten tot 
één /»/-wereld die zich uit het eeuwige /i/ tot een vitale eenheid samenbindt, 'een 
wereld die leeft van verbondenheid' Zo is de/i/-wereld krachtens de volkomen be
trekking een kontinuum, een predikaat dat in deel 1 enkel van toepassing was op de 
iei-wereld (zie 23 5 , 36 1) Hiermee is de evaluatie van deel 1 hernomen 
Een tweede privilege moet gelezen worden tegen de achtergrond van deel 1 en deel 
2 samen In paragraaf 28 drukte Buber het privilege van de wereldordening vanuit 
de geest boven de geordende Aef-wereld als volgt uit 'Er zijn ogenblikken van de in 
zwijgen gehulde grond waarin wereldordening geschouwd wordt deze ogen
blikken zijn onsterfelijk Ze zijn de vergankelijkste geen inhoud kan uit hen be
waard worden, maar hun kracht gaat in de schepping en in de kennis van de mens 
binnen, stralen van hun kracht dringen m de geordende wereld binnen en smelten 
haar keer op keer open' Dezelfde gedachte wordt op verschillende plaatsen in deel 
2 verder ontwikkeld Zo wordt bijvoorbeeld in paragraaf 33 gekonkludeerd dat het 
'het in de tegenwoordigheid ontvangen centrale ¡η' is dat de twee gestalten van ver
bondenheid (het openbaar en het persoonlijk leven) schept bn in paragraaf 35, die 
nader ingaat op het gemeenschapsleven van de mens, wordt opnieuw de vormende 
kracht van de ;i/-zeggende geest gesteld 'Scheppingen van het menselijke gemeen
schapsleven hebben hun leven vanuit de volheid van de betrekkingskracht die hun 
leven doordringt en hun vorm in levende lijve vanuit de binding van deze kracht in 
de geest' (35 3) 

Het derde privilege moet geheel gelezen worden tegen de achtergrond van deel 2, 
met name de paragrafen 36-42, die vooraf worden samengevat in paragraaf 34 De 
paragrafen 36-37 laten zien hoe de aan zichzelf overgelaten het wereld van zichzelf 
vervreemdt en als een nachtmerrie over de mens heen hangt De paragrafen 39-42 la
ten zien hoe het ik van de mens zich steeds verder ontwerkelijkt en wordt tot een 
spook in de mens Beide tematieken, die in paragraaf 38 worden verbonden door 
een verhaal, worden tot hun klimax gevoerd in paragraaf 43 Hierop nu grijpt Buber 
terug als hij zegt krachtens de volkomen betrekking zijn we met aan de vervreem
ding van de wereld (paragraaf 36-37) en aan de ontwerkelijking van het tk (para
graaf 39 42) wat in beide gevallen een overweldiging is door het spookachtige (pa
ragraaf 43) uitgeleverd 
De mogelijkheid om hier aan te ontkomen is de omkeer naar het midden Ook deze 

richtig, das Zwischen bei Buber als Gott zu verstehen Gott ist niemals Zwischen, sondern Du 
Die verlängerten Beziehungen schneiden sich insofern im ewigen Du, als jeder Mensch transpa
rant ist auf Gott hin' (ibid , 122) Desondanks gaat Bockenhoff gewoon verder alsof deze bnef 
hem niet geschreven was 
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gedachte is voorbereid in deel 2. In paragraaf 33.11 worden twee faktoren genoemd 
die de vernieuwing van de gemeenschap dragen: ten eerste dat de leden tot een le
vend midden in een levend tegeninnige betrekking staan, en ten tweede dat ze on
derling met elkaar in een levend tegeninnige betrekking staan. Het eerste is de oor
sprong van het tweede. Blijkens paragraaf 33.12 moet dit midden gezien worden als 
'het jij dat voor geen van beiden ik is', klaarblijkelijk het eeuwige jij van deel 3 dat 
in paragraaf 33.12 'het in de tegenwoordigheid ontvangen centrale jij' genoemd 
wordt. Paragraaf 35.3 stelt tenslotte dat 'de levende betrekking tot het midden' 
door geen enkele andere betrekking kan worden vervangen. 
Het zich weer toewenden tot dit midden, tot het eeuwige jij dat de omgeving is van 
al wat ons omgeeft, is een wezensdaad die de oerbetrekking doet herrijzen, een be
trekking waarin alle betrekkingen ademen en die het heelal herschept. Elke grote 
kuituur 'berust . . . op een wezensakt van de geest. Deze . . . schept het eigenlijke 
bestek van de kosmos in de geest . . . Vindt een kuituur niet meer zijn middelpunt 
in het levende, onophoudelijk vernieuwde betrekkingsgebeuren, dan verstart zij tot 
de Atff-wereld die nog slechts eruptief van tijd tot tijd door de gloeiende daden van 
vereenzaamde geesten wordt doorbroken' (36.8). 
Het is de omkeer, als het weer ontdekken van dit midden, die alles vernieuwt, de 
omkeer waarvan in paragraaf 36.10 was gezegd: 'welks kalme kracht het aangezicht 
van de aarde verandert'. De omkerende is de mens 'die de al-strijd door de omkeer 
overwint, het web van de gewoonte-driften door de omkeer verscheurt; die zich aan 
de ban van de klasse onttrekt; die door de omkeer het zekere bouwsel van de ge
schiedenis beweegt, verjongt, verandert' (36.10). 

Paragraaf 54.5 In deze slotalinea wordt de vernieuwende kracht van de/i/'-wereld 
uitgebreid tot alle mogelijke werkelijkheid. Daarmee wordt de oerbetrekking tot 
het universele scheppende beginsel verklaard dat alle werkelijkheid als zodanig, 
waarin ook de ¿íí-wereld is inbegrepen, karakteriseert. Want de verhouding tot het 
eeuwige jij struktureert de werkelijkheid in dat wat wezenlijk is, volgens deel 1, aan 
de werkelijkheid nl. dat ze tweevoudig is. Welnu, juist in haar verhouding tot 'wat 
niet wereld is', het eeuwige jij, wordt de werkelijkheid als tweevoudig zichtbaar, een 
tweevoudigheid die ten grondslag ligt aan alle andere tweevoudigheid, zoals in deel 
1 is aangetoond. De verhouding nl. van de wereld-als-geheel tot dat wat niet-wereld 
is, wordt gekarakteriseerd door de eenheid van een dubbele beweging. 
Knerzijds beweegt de wereld-als-geheel zich weg van dat wat niet wereld is, wat 
Buber de oergrond noemt. Krachtens deze afwending kent de wereld als geheel ge
schiedenis. In de i£-/?if-betrekking voert deze afwending de boventoon. 
Anderzijds beweegt de wereld-als-geheel zich naar dat wat niet wereld is toe. Krach
tens deze toewending is er sprake van verlossing en voleinding. Dit is het geval in de 
¿¿-///-betrekking waarin de /i/'-wereld de boventoon voert. 
Beide momenten komen nooit apart voor, maar vormen een spanningseenheid, een 
paradoksale verhouding die Buber schepping noemt. Schepping is wezenlijk tegelijk 
loslaten, waardoor alles zich verder ontwikkelt, en bewaren, waardoor dit alles 
wordt voltooid. Deze scheppingsstruktuur die alles doortrekt is het oergeheim van 
alle werkelijkheid als zodanig.384 

3 8 4 Het is mogelijk dat hier de grondidee van de Kabbala dat alle dingen zich uit God ontwik
kelen en tot Hem terugkeren (Zie: G. Scholem, Die Jüdische Mystik in ihren Hauptströmungen, 
Zürich, 1957, 195) op de achtergrond staat, een grondidee die door het Chassidisme is overge
nomen. Mogelijk kan de idee van de eenheid van twee bewegingen ook geïnspireerd zijn op Ja-
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Deze scheppingsparadoks nu, deze spanningseenheid van twee, is de metakosmische 
oervorm van alle tweevoudigheid Hier wordt dus de hele analyse van deel 1, ni de 
verklaring en waardering van de tweevoudigheid in de wereldaspekten, de mense
lijke houdingen, de beide tkken en van de beide relatiegehelen in een nieuw en defi
nitief licht geplaatst De wereld als geheel is in zijn tweevoudigheid een tijdelijke 
vorm, één van de vele mogelijke gestalten, van de oer-tweevoudigheid die de schep
ping als zodanig is 

Paragraaf 55 1-4 Het eerste gedeelte van paragraaf 55 sluit opnieuw woordelijk aan 
bij een passage uit deel 1 nl paragraaf 9 In deze paragraaf 9 werd uiteengezet hoe 
de wereld van de betrekking, de ^/-wereld, is opgebouwd uit drie sferen de sfeer 
van de natuur, de sfeer van de medemenselijkheid en de sfeer van de geestelijke wer
kelijkheden Dit herhaalt Buber nu woordelijk in paragraaf 55 1-4 
Evenals in paragraaf 9 onderscheidt hij ook in paragraaf 55 de drie sferen op het 
punt van de spraak In de sfeer van de natuur blijft de betrekking hangen onder de 
drempel van de spraak In de sfeer van het medemenselijke voltrekt de betrekking 
zich in de vorm van de spraak bn in de sfeer van de geest gaat de betrekking van de 
ene kant de spraak te boven, terwijl ze van de andere kant de spraak als zodanig 
schept 

Paragraaf 55 5-7 Evenals in paragraaf 9 plaatst Buber nu deze drie;i;-sferen m hun 
verhouding tot het eeuwige JIJ, in paragraaf 9 de 'Aussersprachhche' genoemd, en 
stelt hij dat elk ;i/ dat ons binnen alle drie de sferen tegenwoordig wordt, doordat 
ik er mee in betrekking ben getreden, ons elk op eigen wijze het eeuwige jtj bemid
delt 
Alle drie de sferen, waarin het bijzondere jtj mij tegenwoordig wordt, zijn opgeno
men in dit alle sferen te buiten gaande jtj Maar omgekeerd is dit;»; in geen enkele 
van deze sferen noch ook in alle tesamen opgenomen Het is de ene, ongedeelde te
genwoordigheid die door alle drie de sferen heen transparant wordt Misschien 
speelt bij de idee van het alomvattende en alles doorstralende ]tj enigszins het visi
oen van Dante door waarnaar ook in paragraaf 52 werd verwezen Dante schouwt 
het eeuwige licht als het 'ubi' van alle hemelsferen 385 en in de diepte, zegt hij, 'zag 
ik ingebonden in één voluum uit liefde samengesnoerd wat door het heelal op losse 
bladeren zich spreidt' 3 β β Een alomvattende transparantie waarvan ook de aanhef 
van 'Paradiso' spreekt 'De glorie van Hem die het al beweegt doordringt het heel
al' 3 β 7 

Wellicht ook staat hier het kawod-idee op de achtergrond dat Buber in 1930 als 
volgt omschrijft 'Het betekent de 'zwaarte', het 'gewicht', de substantie en krach
tigheid van een wezen, maar niet op zich, maar als zich manifesterend, als uitstra
lend, als verschijnend gedacht, Gods kawod is eerder zijn 'verschijning' dan zijn 
'heerlijkheid' te noemen mits de lezer het woord 'verschijning' zinnelijk genoeg, 
optisch genoeg begrijpt, juist als het zichtbaar worden van de onzichtbare Majestas, 
haar schijnend worden, - de glorie, maar de glorie juist als uitstraling van de 'zwaar
te', als 'verschijning van de eer" . 3 8 8 

kob Böhme, waarover Buber handelt in zijn proefschrift 
385 Dante Alighieri, La divina commedia, Paradiso, 28 94-95, Van Delft, 115 
386 Ibidem, 33 85-87, Van Delft, 134 
387 Ibidem, 1 1 2, Van Delft, 5 
388 M Buber, Über die Wortwahl in einer Verdeutschung der Schnft, in M Buber und F Ro

senzweig, Die Schnft und ihre Verdeutschung, Berlin, 1936, 159) 
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Paragraaf 55 8-9 Tegenover deze mogelijkheid dat elke sfeer transparant is tot op 
het eeuwige ]t], staat die andere mogelijkheid dat de drie sferen de tegenwoordig
heid blokkeren, doordat een bepaald facet van deze sferen wordt verabsoluteerd 
Dit gebeurt voor de sfeer van de natuur wanneer de natuurwetenschappelijke be
schouwingswijze wordt verabsoluteerd, die een vaste, geordende wereld oplevert, 
voor de sfeer van het medemenselijke, wanneer de psychische werkelijkheid er uit 
wordt gelicht en als het eigenlijke van de mens wordt gesteld, die op deze wijze niet 
anders is dan affekt, voor de sfeer van de geestelijke werkelijkheid, wanneer deze 
herleid wordt tot zijn noetische aspekt en daarmede een slechts algemeen geldige 
realiteit is geworden Op deze wijze is de doorzichtigheid van het bijzondere μ] naar 
het eeuwige ;y toe vertroebeld De kosmos, de eros en de logos verliezen hun meest 
eigenlijke waarheid doordat zij de band met het eeuwige yy verhezen 

Paragraaf 55 10-11 Nadat in paragraaf 55 5-7 de transparantie van het eeuwige]t] 
doorheen het bijzondere μ] in iedere sfeer is uitgezegd en in paragraaf 55 8 9 de ver
troebeling van deze doorstralendheid van het eeuwige ;i; doorheen ieder μ] in iedere 
sfeer is geformuleerd, wordt deze zelfde samenhang in paragraaf 55 10 11 nu be
schreven vanuit het tk als toegankelijk voor de mens Ieder ]i] in iedere sfeer is een 
toegangspoort die binnenvoert in 'de presentie van het woord', d ι in de werkelijk 
heid van de absolute betrekking bn zoals hierboven in paragraaf 55 7 de ene te
genwoordigheid door alle sferen heen straalt, zo verenigen zich hier alle drie de 
poorten tot eén ingang op het moment dat de volkomen betrekking zich voltrekt 
Bij het beeld van de poort die toegang verleent tot de werkelijkheid van het eeuwi
ge μ], speelt o ι op de achtergrond het chassidische verhaal van de Baal Sjem-Tow 
waarin hij de twee wijzen van God-zoeken vertelt 'De ene betreedt alle kamers van 
de koning, hij verheugt zich in de schatkamers en de pronkhallen van de koning, en 
daarin ervaart hij, dat hij de koning niet kan leren kennen De andere zegt tegen 
zichzelf omdat het niet mogelijk is de koning te leren kennen, willen wij in het ge
heel niet binnentreden, maar ons met het met-kennen tevreden stellen' 3 e 9 Bij het 
beeld van de poort ligt dan ook meer het aksent op de toegankelijkheid van de eeu
wige werkelijkheid dan op het feit dat de mens deze werkelijkheid kan openen door 
in relatie te treden 

Paragraaf 56 1 Nadat Buber de bemiddelende funktie van de drie sferen tussen 
God en mens heeft getekend, haalt hij nu een van deze drie sferen naar voren als uit
stekend de sfeer van het medemenselijke Met een zesmaal herhaalt 'hier', resp 
'hier alleen', 'slechts hier', 'hier, en slechts hier', aksentueert hij de unieke positie 
van deze sfeer onder de drie sferen Bestuderen we deze passage nader, dan blijken 
deze aksentuermgen, twee aan twee gekoppeld, drie motieven naar voren te bren
gen 
t e n eerste motief is dat de spraak hier de gestalte aanneemt van een samenhangen
de reeks woorden, doordat ieder woord gevolgd wordt door een wederwoord Het 
woord - niet het eeuwige Woord waarin alles is geschapen, maar het woord in de ge
stalte van de spraak wordt gevolgd door een ant woord Dit in tegenstelling tot de 
spraak m de betrekking met de natuur wij kunnen wel spreken tot de wezens in de 
natuur, maar er komt geen weerwoord Daarom is deze betrekking 'unter sprach
lich' Maar ook in onderscheid met de spraak in de betrekking met de geestelijke 
wczenheden, want de geestelijke wezenheid, bv de gestalte, spreekt de mens aan, 

3 8 9 M Buber, Des Baal Schem Tow Unterweisung im Umgang mit Gott, in Werke III 51 
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maar het ant-woord van de mens tot de gestalte is wezenlijk dienstbaarheid Hier is 
geen heen en weer gaan, geen over en weer, geen opeenvolging, maar hier is enkel 
het spraak-verwekkende woord en de volstrekte dienst van het menselijke antwoord 
aan deze spraakwording van dit woord 
Een tweede motief is dat die opeenvolging van woord en antwoord zich voltrekt in 
één en hetzelfde medium nl de taal Hier is het dus niet alleen de betrekking die 
het bestek vormt waarin ik en;»; zijn opgenomen, maar er is nog een ander element 
waarin beide zich bevinden nl de gelijkheid van het element van de spraak Deze 
spraak is het grondgegeven waardoor alles steeds ter sprake gebracht kan worden 
Dit bedoelt Buber met zijn opmerking dat hier tk en;»; met enkel in de betrekking 
zijn opgenomen - dat is het meest eigen element van tk en jtj in alle sferen - maar 
bovendien nog in een tweede bestek nl 'in der festen 'Redlichkeit" Buber wil met 
'Redlichkeit' met iets subjektiefs aanduiden, zoals bijvoorbeeld eerlijkheid of open
hartigheid, maar door een woordspeling op 'Rede', die hij aksentueert met aanha
lingstekens, wil hij wijzen op de objektief gegeven mogelijkheid om alles ter sprake 
te kunnen brengen, de permanente bespreekbaarheid Het gaat dus om een bestaan
de sfeer van uitwisselbaarheid waarin tk en ;i; in deze sfeer van het medemenselijke 
delen en die het medium is dat, naast het wezenlijke medium van de betrekking, tk 
en JIJ met elkaar verbindt Dit in onderscheid met de verhouding tussen tk en jtj in 
de sfeer van de natuur en de geest Daar is er namelijk geen gelijk element dat de 
mens met de planten, dieren en dingen of met de geestelijke wezenheden gemeen 
heeft en waarin het grondwoord heen en weer zou kunnen gaan In deze twee sfe
ren is er een 'elementaire' diskontinuiteit, waardoor het enige intermediair precies 
de betrekking zelf is 
Een derde motief is dat het betrekkingsgebeuren hier zijn volledige uitbloei beleeft 
In deel 1 is uiteengezet hoe 'het andere' in verschillende fasen uitgroeit tot 'het jtj' 
Eerst verschijnt het in de gestalte van 'de tegenkomende' (27 6) Wordt het in de 
uitsluitendheid opgenomen, dan verschijnt het tegenkomende als 'Gegenüber' 
(27 6) In dit Gegenüber 'vergegenwärtigt' zich nu het;i; via tegeninmge wisselwer
king, tot het volledig verschijnt ten aanzien van het tk, in het Gegen, het Zwischen. 
Zoals we in onze analyse van deel 1 hebben gezien, is Gegenseitigkeit de voltooiing 
van Gegenwart, in zoverre in Gegenseitigkeit de toestromende nabijheid van het;»; 
wordt voltooid in een wederzijds elkaar doordringende aanwezigheid, een in elkaar 
geweven zijn van tk en ¡t) waarin zij zich aan elkaar vertegenwoordigen, en ook de 
voltooiing van Gegenüber in zoverre de ruimte waarin het ;»; verschijnt (oorspron
kelijk het Gegenüber, zie paragraaf 28 2) zich hier voltooit in de tussen-ruimte van 
het tegeninmge vis-a vis En zoals we in onze analyse van Gegenseitigkeit gezien heb
ben is het wezenlijke struktuurelement van Gegenseitigkeit het aktief-passief zijn 
van het »Ar-in-de-betrekking en het ;»;-in-de-betrekking, en dat aldus de betrekking 
zélf aktief-passief is inéén ben betrekking is tegeninnig wanneer de wording van 
mijn wezen het grondige antwoord is op het verschijnende;»; en wanneer anderzijds 
het;»; tegelijk verschijnt 'als werkend en werking ontvangend' (28 2) 
Op deze wijze is begrijpelijk dat Buber de volle uitbloei van het Gegenüber tot jtj 
logisch verbindt ('dan ook') met het aktief-passief zijn van het tk, resp het;»; 'Hier 
alleen', zegt hij, 'is er schouwen en geschouwd worden, kennen en gekend wor
den, beminnen en bemind worden' (56 1), hetgeen niet betekent dat er een heen en 
weer gaande beweging is - dat zou een herhaling zijn van het eerste motief - maar 
een tegeninmge beweging, want het is het ene tk dat kent én in zijn kennen zich ge
kend weet Het tk ziet zijn gezien-worden, ja zijn zien ís zijn gezien-worden en om
gekeerd In deze eenheid bloeit - in Gegenwart en Gegenüber - het;»; open 
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Paragraaf 56 2 3 Dit uit-stekend zijn van de sfeer tussen de mensen trekt Buber nu 
door in de bemiddeling tussen de mens en het eeuwige μ] Hij knoopt aan bij de vo
rige paragraaf en noemt nu de ontmoetingssfeer tussen de mensen de hoofdtoegang 
tot het eeuwige ]t] In de verhouding met deze hoofdingang noemt Buber de sfeer 
van de natuur en de geestelijke wezenheden zij-ingangen Op deze wijze is de sfeer 
van het medemenselijke de alle sferen integrerende sfeer en als zodanig de hoofdbe
middeling in het kontakt tussen de mens en het eeuwige pj Anders gezegd juist in 
de bemiddelende funktie van de drie sferen komt de onderlinge verhouding tussen 
deze drie sferen aan het licht De sfeer tussen de mensen blijkt de alles omvattende 
sfeer te zijn waarin de andere twee sferen als ondergeschikte sferen zijn opgenomen 
Maar het blijft mogelijk door alle drie binnen te gaan, die zich op het moment van 
het binnengaan, zoals we zagen, tot één toegang samenvoegen Dan ook blijkt de 
sfeer tussen de mensen de hoofdtoegang te zijn 

Paragraaf 56 3 Deze unieke positie van de sfeer tussen de mensen bij de bemidde
ling tussen de mens en God illustreert Buber met een vrij citaat uit de Zohar.'Het 
boek van de Glans',390 een vierentwintighonderd pagina's tellend pseudepigrafisch 
geschrift uit de joodse mystieke stroming van de Kabbala, dat tussen 1275 en 1286 
in het hart van Castilie geschreven werd door de kabbalist Moses ben Schemtob de 
Leon (± 1240-1305) en dat enkele eeuwen evenveel gezag genoot als de Bijbel en de 
Talmoed 39 ' Het citaat van Buber moet gelezen worden tegen de achtergrond van 
de seksuele symboliek van de Kabbala en de joodse mystiek in het algemeen 392 In 
de Kabbala wordt het liefdesleven van de mens gezien als een symbool voor de hef-
desbetrekking tussen het goddelijke 'ik' en het goddelijke 'JIJ', voor de vereniging 
van God als verwekkende en ontvangende kracht, de vereniging van het vrouwelijke, 
de Schechma, en het mannelijke element binnen God Fn in het algemeen keurde 
de joodse mystiek de seksuele askese niet goed en zag zij in het huwelijk geen kon
cessie aan de onvolkomenheid van het vlees Dit heeft er toe gevoerd het geheim 
van het geslachtelijke in God zelf te vinden Het huwelijk is voor de kabbahsten een 
van de heiligste geheimen 'Zo werd ieder waar huwelijk tot een symbolische ver
werkelijking van de vereniging van God en van de Schechma' з в э In paragraaf 56 3 
citeert Buber zeer vrij uit een beschouwing over de vereniging van man en vrouw 
Uitgaande van enkele vragen wordt uitgelegd hoe de man in zijn huis omgeven is 
door het vrouwelijke van boven, de Schechma, en door het vrouwelijke van bene
den, zijn aardse vrouw 'Hierop', gaat het dan verder, 'heeft het vers betrekking 
'tot (ad) het verlangen van de eeuwige heuvelen' (Gen 49 26) dit ad is het ver
langde objekt van de eeuwige heuvelen, waarmee bedoeld wordt de hemelse vrouw 
die zich klaar maakt voor hem en hem zalig maakt en hem zegent en zo ook de 
aardse vrouw die zich gaat vertnigen met hem en steun van hem krijgt het ver
langen van de 'eeuwige heuvelen' is voor de man wanneer hij getrouwd is en twee 
vrouwen, een van de hogere en een van de lagere wereld, er zijn om hem gelukkig 
te maken' 3 9 4 Het gaat er dus om dat de man die zich met zijn vrouw verenigt, zich 
in die vereniging verenigt met het goddelijke 3 9 5 Deze gedachte sluit aan bij de 

3 9 0 Sefer ha-/ohar, standaard uitgave Mantua, 1558 1560 
••̂  Zie G Scholem, Die Judische Mystik in ihren Hauptstromungen, Zurich, 1957, 171-226 
3 9 2 Ibid , 246 256 
3 9 3 Ibid , 256 
3 9 4 Zohar, The Book of Splendor, ed by G Scholem, New York, 1963, 37 
3 9 5 Reeds in 1911 is Buber door deze beschouwing in de /ohar getroffen In een brief aan 
Ernst Elijahu Rappeport van 25 5 1911 schrijft hij, hoe hij, lezend in de Zohar, juist aankwam 
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grondgedachte van paragraaf 56 ni. dat de evenmens met wie ik in een ik-jij-hetrek-
king sta, voor mij het eeuwige jij bemiddelt. 

Paragraaf 56.4 Nadat Buber de bijzondere struktuur van de betrekkingswereld in 
de tussenmenselijke sfeer heeft laten zien (56.1) en de positie die deze sfeer daar
door heeft ten aanzien van de andere twee sferen in hun bemiddelingsfunktie tus
sen het ik en het eeuwige jij (56.2-3) heeft geartikuleerd, zegt Buber tenslotte dat 
de betrekking tussen de mens en God lijkt op de betrekking tussen mens en mens, 
omdat in de betrekking tussen mens en God twee van de drie boven ontwikkelde 
motieven opgaan: de betrekking tussen de mens en God is namelijk gekarakteri
seerd door woord en ant-woord, zowel in de zin van heen en weer gaande beweging 
als in de zin van tegeninnigheidsbeweging. Het enige verschil is dat het element 
waarin zich de betrekking tussen God en mens voltrekt, nl. het al, niet in gelijke 
wijze wordt gekommuniceerd, zoals dit wel het geval is met het element van de 
spraak waarin zich de menselijke betrekking voltrekt. Gods Woord, resp. Antwoord, 
spreekt nl. alles, het al uit; al wat de mens is, heel zijn bestaan, heel zijn wereld is 
het alfabet van Gods spraak, terwijl de mens zich weliswaar via ditzelfde al richt 
tot God, nl. via de konkrete ¿¿-/¿/-betrekking, maar dit nooit volstrekt artikuleert 
in zijn verhouding tot God, doch altijd betrekkelijk vanwege de altijd verbijzonder
de ¿¿-/¿/'-betrekking. 

Paragraaf 57.1 Na hetgeen Buber in paragraaf 55-56 heeft gezegd over de bemidde
lende funktie van ieder ¡ij in elke sfeer, laat hij nu de vraag toe of niet ook de een
zaamheid van hem die zich van alles heeft losgemaakt en zich inkeert in het inwen
dige van zijn ziel, een toegang kan zijn tot het eeuwige jij. In deze vraag zitten twee 
momenten waarop Bubers antwoord zal aansluiten nl. een moment van losmaking 
en een moment van binding. Deze viermaal steeds enigszins anders gestelde vraag 
kulmineert in de uitroep van Symeon de Nieuwe Theoloog (949-1022): 'Kom, Een
zame, tot de eenzame'. 
Deze uitroep staat in het zg. 'Mystieke Gebed' van Symeon de Nieuwe Theoloog 
dat als inleiding vooraf gaat aan zijn 'Hymnen'396 en dat gericht is niet tot de Hei
lige Geest, zoals het griekse opschrift doet vermoeden,397 maar tot 'God boven al
les',398 die hij 'Meester'399 en 'Drieëenheid'400 noemt en die dus 'zijn God' is zoals 

bij deze passage die hij vervolgens iets uitvoeriger citeert dan in 'Ich und Du': 'Als ihr Brief kam, 
las ich gerade im Sohar: 'Der Mann soll, wenn er bei seiner Frau ist, an die Schechina denken, 
denn die Frau ist das Bild der Schechina. Der Mann ist in seinem Hause von der Sehnsucht der 
ewigen Hügel umgeben'. Und das ist es, was ich Ihnen im Grunde wünsche: dass Sie Ihrem Soh
ne die Sehnsucht der ewigen Hügel vererbt haben, die im Endlichen das Unendliche erlebt' 
(Briefwechsel, I, 294-295). Vergelijk: 'Ein Mann ist in Weihe mit seiner Frau vereint, und die 
Schechina ruht über ihnen. Die Liebe zwischen Mann und Frau ist bekanntlich in der Kabbala 
ein hohes Prinzip des Seins, nicht bloss weil sich die Verbindungen der 'Sefiroth', der Emana
tionen, und auch die entscheidende Verbindung zwischen Gott und der Schechina in diesem 
Bilde darstellt, sondern auch weil es um der Erlösung willen als grundwichtig gilt, dass die hei
ligen Seelen, die ihre irdische Wanderung noch nicht vollendet haben, durch Zeugung und Ge
burt verleibt und in die Erdenwelt gezogen werden' (M. Buber, Die Chassidische Botschaft, in: 
Werke III, 780-781). Elders zegt Buber dat deze spreuk reeds in de Talmoed staat. 'Man braucht 
nicht die eheliche Liebe zu entbehren, da doch - wie schon der Talmud lehrt - wo ein Mann und 
ein Weib in heiliger Einheit beisammen sind, die Schechina über ihnen ruht' (M. Buber, Die 
Chassidische Botschaft, in: Werke III, 811). 
3 9 6 Symeon le Nouveau Théologien, Hymnes I, Paris, 1969, 77. 
397 En zoals ook L. Bouyer meent: L. Bouyer, Histoire de la Spiritualité Chrétienne II, Aubier, 

1961,671. 
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Buber terecht zegt De onmiddellijke kontekst is een achtentwintigvoudige uitroep 
'Kom1 ' en de volledige zin waarin de uitroep staat, luidt 'Kom, o Gij die mijn ellen
dige ziel heeft verwacht en verbeid, kom eenzame tot de eenzame, omdat ik een
zaam ben, zoals gij ziet' 401 Dit verwijzen naar deze oosterse monnik is meer dan 
een loos citaat Buber roept hiermee heel de wereld op van een eeuwenoude christe
lijke monastieke traditie zoals die zich had ontwikkeld tot rond het jaar 1000, een 
traditie die gaandeweg grote nadruk legde op wereldverzaking, totale onthechting 
en koncentratie op de aanwezigheid van God in de ziel, precies omgekeerd dus aan 
de joodse mystiek zoals die tot rond 1200 zich had ontwikkeld tot in de Zohar 

Paragraaf 57 2-3 Buber geeft een tweeledig antwoord door te onderscheiden tus
sen de twee momenten van de vraag nl het moment van losmaking en het moment 
van binding 
Let men op het moment van losmaking, dan dienen zich twee soorten eenzaamheid 
aan de eenzaamheid die optreedt doordat men zich losmaakt uit de ik het verhou
ding en de eenzaamheid die ontstaat doordat men zich losmaakt uit de ik-ji] betrek
king De eerste eenzaamheid is noodzakelijke voorwaarde voor de ik-]i] betrekking 
die op haar beurt weer de enige weg is naar het eeuwige ¡η Bij de tweede eenzaam
heid moeten we opnieuw onderscheid maken Is de betrekkingloosheid door de an
dere mens veroorzaakt, dan is deze eenzaamheid die de mens tegenover alles en bui
ten alles plaatst, een godsbemiddeling, maar is het een zelfgekozen betrekkingloos
heid, dan bemiddelt deze - en dit is de weg van Symeon de Nieuwe Theoloog en van 
de christelijke monastieke mystiek - volgens Buber geen godservaring Want alleen 
degene die in de betrekking staat, vervult de voorwaarde van de volkomen betrek
king 
Let men op het moment van binding, dan doen zich opnieuw twee mogelijkheden 
voor eenzaamheid als een tijdelijke louteringsplaats en eenzaamheid als gekoesterde 
afzondering 
De eerste eenzaamheid beoordeelt Buber positief een ruimte waar de mens niet 
buiten kan in zijn met betrekkingen gevulde leven De tweede een/aamheid - en dit 
is opnieuw de hecht georganiseerde eenzaamheid van de monnik in de christelijke 
traditie beoordeelt Buber negatief als een narcistische en fiktieve wereld Hier 
plaatst hij het verval van de geest in de meest eigenlijke zin, omdat hier de geest die 
volgens Buber wezenlijk tússen ik en μ) is, nu tussen tk en mezelf wordt geplaatst 
Het is een verabsolutering van het innerlijk van de mens Ρ η /inspelend op de woor
den van Symeon de Nieuwe Theoloog in hetzelfde zojuist genoemde 'Mystieke Ge
bed', waarin deze tevens spreekt over 'wonen van God in de mens' 'nu dan, mees
ter, sla u tent op en woon in mij en blijf onophoudelijk en ongescheiden tot het 
einde in mij ' 4 0 2 en iets verder ook over het 'hébben van God' - 'opdat ik, dode, U 
ziende voortdurend leef, en ik, arme, U hebbend altijd rijk ben'403 - kan Buber het 
met dit inwonen van God in de mens wel eens zijn, mits verbonden met het alom 
vattend /ijn van hem, zoals trouwens bij Simeon de Nieuwe Theoloog ook het ge
val is, maar van het 'hébben' van God distantieert hij zich fel, zoals ook nog scher
per zal blijken m de volgende paragraaf 58 in konfrontatie met Max Scheler 

398 Symeon Ie Nouveau Theologien, Hymnes, I, 152, regel 25 en 40 
3 9 9 Ibid , I, 152, regel 37, 4 0 , 4 4 
4 0 0 Ibid , I, 154. regel 53 54 
"О1 Ibid , I, 150, regel 18 19 
4 0 2 Ibid , I, 152 regel 36-38 
4 0 3 Ibid , I, 154, regel 4 8 4 9 
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131.42 Samenhang 

Overzien we de paragrafen 54-57, dan merken we op dat het in deze paragrafen gaat 
om de struktuur, de funktie en de geleding van de ;i/-wereld binnen de volkomen 
betrekking 
Binnen de volkomen betrekking krijgt de ;i;-wereld haar eigenlijke struktuur door 
haar in alle betrekkingen betrokken zijn op het eeuwige ]t] Vandaar krijgt de )η-
wereld haar samenhang, haar vormgevende kracht en haar alles herscheppend ver
mogen (paragraaf 54) 4 0 4 

Binnen de volkomen betrekking blijkt de meest eigen funktte van de;i;-wereld in 
ieder bijzonder ]η in elke van de drie sferen voltrekt zich de bemiddeling tussen de 
mens en het eeuwige JIJ Het is ook ín die bemiddeling dat de drie sferen zich vere
nigen (paragraaf 55) 405 

Binnen de volkomen betrekking blijkt tenslotte ook de geleding van de drie sferen 
onderling Binnen de bemiddelende funktie van ieder jtj in iedere sfeer heeft de 
sfeer van het leven met de mensen een unieke plaats Deze sfeer is nl vanwege haar 
elementair open en volkomen tegeninmgheid de hoofd-bemiddeling tussen de mens 
en God en het meest zuivere beeld er van Juist als hoofdbemiddeling en als zuivere 
afspiegeling is deze sfeer, binnen de volkomen betrekking, de sfeer die de andere 
twee sferen integreert tot één toegang tot God (paragraaf 56). 
Tegenover deze bemiddelende funktie van ieder ;</ m iedere sfeer en met name de 
unieke bemiddelende funktie van ieder mens ten aanzien van God stelt Buber dat 
de in de geplande afzondering gekoesterde innerlijkheid geen bemiddelende waarde 
heeft ten aanzien van het eeuwige jt], waarmee geenszins de waarde van de op de ifc-
/y-betrekking gerichte afzondering als louterende voor-waarde voor de volkomen be
trekking ontkend wil zijn (paragraaf 57) 
Aldus blijkt duidelijk dat de tematiek die de paragrafen 54-57 verbindt, is de struk
tuur, de funktie en de geleding van de;i;-wereld binnen de volkomen betrekking 

131.5 Uitleg van de paragrafen 58-59 
131.51 Ontleding 

Paragraaf 58 Degene die Buber 'em moderner Philosoph' noemt, is Max Scheler 
(1874-1928) Max Scheler geeft in 'Die Wesensphanomenologie der Religion', een 
onderdeel uit zijn essay 'Probleme der Religion', dat is opgenomen in 'Vom Ewigen 
im Menschen',406 een fenomenologie van de religie in drie delen 1 Die Wesens-

404 Ten onrechte wordt paragraaf 54 bij paragraaf 52 en 53 getrokken door R. Wood (R 
Wood, Martin Buber's Ontology, Evanston, 1969, 98-100) Paragraaf 53 blijft onbesproken en 
daarom wordt de samenhang niet doorzien 
405 Ten onrechte vat R Wood de paragrafen 55-60 als een eenheid op onder de titel 'God and 
the Regions of Relation' Hiermee zijn enkel de paragrafen 55 en 56 samengevat en, als kontrast, 
misschien paragraaf 57. Maar paragraaf 58 en 59 gaan zoals we zullen zien over de houding in de 
volkomen betrekking Paragraaf 60-61 beschrijft zoals we eveneens zullen zien de situatie na 
de volkomen betrekking 
Kohanski verbreekt de samenhang tussen de paragrafen 54-57 door paragraaf 54 in te delen bij 
zijn derde sektie als laatste onderdeel 'Primal Duality' (A Kohanski, An Analytical Interpre
tation of Martin Buber's I and Thou, New York, 1975, 127-129) en de paragrafen 55-57 mét 
paragraaf 58-59 in te delen m sekne IV 'Pre-eminence of Relation with Man' (130-136), wat 
in ieder geval voor paragraaf 58 59 niet opgaat 
406 M Scheler, Vom hwigen im Menschen, Gesammelte Schriften Max Schelere, Band V, Bern, 

1954 (eerste uitgave 1921) 
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ontik des 'Göttlichen', 2 Die Lehre von den Offenbarungsformen, 3 Die Lehre 
vom Religiösen Akt Het is nu met name het laatste deel dat handelt over de religi
euze akt, dat de direkte achtergrond vormt waartegen paragraaf 58 is geprojekteerd 
en in het bijzonder de slotparagraaf van dit deel die getiteld is 'Der Religiose Akt 
wird von jedem Menschen notwendig vollzogen' Wij geven nu eerst de belangrijkste 
fragmenten uit deze slotparagraaf in vertaling weer 
'De religieuze akt wordt door ieder mens noodzakelijk voltrokken. Omdat de reli
gieuze akt een wezensnoodzakchjke bruidschat is van de menselijke geestelijke ziel, 
kan helemaal de vraag niet gesteld worden of hij door een mens voltrokken wordt 
of niet Men kan zich slechts de vraag stellen of hij het hem adekwate objekt vindt, 
het ideeenkorrelaat waartoe hij overeenkomstig zijn wezen behoort, ofwel of hij 
zijn doel richt op een objekt, dit als heilig en goddelijk, als absolute waarde bea
mend, dat in strijd is met zijn wezen, omdat het behoort tot de sfeer van eindige, 
kontmgente goederen 
Er bestaat de wezenswet iedere eindige geest gelooft ofwel in God ofwel in een af
god bn daaruit volgt de godsdienstpedagogische regel niet een uiterlijk brengen 
van de mens naar de idee en de realiteit van God is de weg waar langs het zg 
ongeloof kan worden opgeruimd, maar het ten aanzien van het konkrete leven van 
ledere mens en iedere klasse van zulke mensen met zekerheid te leveren bewijs dat 
hij op de plaats van God, d w z dat hij in de absoluutheidssfeer van het gebied van 
zijn objektiviteit, een sfeer die hem als sfeer in ieder geval 'gegeven' is, een eindig 
goed geplaatst heeft - dat hij zulk een goed, zoals wij graag zeggen, 'verafgood' 
heeft, dat hij zich daaraan 'vergaapt' heeft (zoals de oude mystieken zeggen) Door
dat we dus een mens tot de ontgoocheling over zijn afgod brengen, nadat we hem 
door een analyse van zijn leven op 'zijn' afgod gewezen hebben, brengen we hem 
vanzelf tot de idee en de realiteit van God Zo is de enige en eerste weg die pas de 
disposities schept voor ieder religieus worden van de persoonlijkheid, de weg die ik 
'verbrijzeling van de afgoden' genoemd heb Want met het geloof m God, niet het 
gericht zijn van de kern van de geestelijke persoonlijkheid van de mens op het on
eindige zijn en goede in geloof, liefde, hopen enzovoort heeft een positieve oorzaak 
in de psychische geschiedenis van de mens, maar het ongeloof in God, of liever ge
zegd de blijvend geworden vergissing een eindig goed (hetzij de staat, kunst, een 
vrouw, het geld, het weten, enzovoort) in de plaats van God te stellen of ook het te 
behandelen 'als was het' God, heeft steeds een bijzondere oorzaak m het leven van 
de mens Wordt deze oorzaak bloot gelegd, wordt voor de mens de sluier die voor 
zijn ziel de godsidee a h w verbergt, weggenomen, wordt voor hem de afgrond ver
brijzeld die hij tussen God en zichzelf a h w heeft geplaatst, wordt de op een of an
dere wijze omvergeworpen of m verwarring gebrachte ordening van het zijnde voor 
het verstand en de ordening van de waarden voor het hart hersteld, dan keert de af
gedwaalde religieuze akt 'van/elf' tot het hem passende objekt van de godsidec te
rug 
Het opwekken van de religieuze akt tot levendigheid en het naar zijn zijn en zijn 
waarde leiden die daarbij passen, - niet 'bewijzen' - dat is de weg die past bij ieder 
religieus onderricht In deze zin heeft ieder mens noodzakelijk een 'geloofsgoed' 
en ieder voltrekt de geloofsakt Ieder heeft een bijzonder iets, een inhoud waarop 
men (voor zichzelf) de klemtoon van de hoogste waarde heeft gelegd en waarbij hij 
bewust of in ieder geval in zijn naïef waarderende praktische gedrag iedere andere 
inhoud ten achter stelt Dat is bv voor de leidende minderheid van het kapitalisti
sche tijdperk het maximaal verwerven van ekonomische goederen, resp van hun 
graadmeter, het geld (mammomsme) Dat is voor de nationalist zijn natie, voor het 
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Faust-type het oneindige weten, voor het Don-Juan-type de steeds nieuwe overwel
diging van de vrouw Principieel kan ieder eindig goed in de absoluutheidssfeer van 
het zijn en van de waarden van een bewustzijn treden en zal dan met een 'oneindig 
streven' worden nagestreefd Maar steeds vmdt een verafgoding van het goed plaats. 
Het eindige goed wordt losgebroken uit de harmonische opbouw van de goederen-
wereld, het wordt met een onvoorwaardehjkheid bemind en nagestreefd die met 
overeen komt met de objektieve betekenis ervan, de mens verschijnt aan zijn afgod 
magisch vastgekluisterd en behandelt hem 'alsof hij God was 
Men heeft niet de keuze zulk een goed te hebben of niet te hebben Er bestaat 
slechts de keuze om in zijn absoluutheidssfeer God, d w z het met de religieuze 
akt overeenstemmende goed te hebben, of een afgod' 407 

Wij hebben deze passage zo uitvoerig weergegeven, omdat, zoals reeds bij een vluch
tige vergelijking blijkt, Buber hier niet slechts in het algemeen de gedachte van 
Scheler samenvat en bekritiseert, maar deze passage ook woordelijk volgt en van 
kommentaar voorziet 

Paragraaf 58 1 De eerste alinea vat met de eigen woorden van Scheler de zojuist 
vertaalde passage samen We gaan de afzonderlijke elementen kort na 
Allereerst is daar de kern waar alles om zal draaien, nl de grondstelling van Scheler 
ieder mens gelooft noodzakelijk Hierin zijn drie facetten te onderscheiden die in 
elkaar grijpen 
Ten eerste gaat het om een geloofsakt ('Akt van het onvoorwaardelijk vasthouden, 
overeind houden van het geloofsgoed',409 'geloofsakt is de on-voorwaardelijk heid 
van de inzet van zichzelf'409) 
Ten tweede deze geloofsakt wordt met noodzakelijkheid voltrokken Het behoort 
tot het wezen van de mens dat hij een absolute verhouding doorleeft ('Een wezens-
noodzakelijke bruidschat van de menselijke, geestelijke ziel',410 'ieder mens (heeft) 
noodzakelijk een geloofsgoed'411) 
Ten derde hieruit vloeit vanzelf voort dat het hier gaat om iets dat een universele 
geldigheid bezit en derhalve geldt voor iedere mens ('Door ieder mens voltrok
ken',412 'ieder voltrekt de geloofsakt'413 ) 
Deze drie facetten liggen besloten in de drie woorden waarmee Buber de kern sa
menvat ieder mens gelooft noodzakelijk 
Vervolgens is daar het dwingende dilemma, dat zich echter met bevindt op het ni
veau van de zojuist besproken absolute verhouding, maar enkel op het niveau van 
het objekt De dwingendheid van het dilemma zélf vloeit uiteraard voort uit de 
noodzakelijkheid van de geloofsakt, maar de feitelijke gestalte van het dilemma is 
een nieuw punt dat men, zoals Buber Scheler citeert, gelooft 'ofwel in God ofwel 
in een afgod' 414 De enige mogelijkheid is, dat de geloofsakt zich richt op God Het 
is voor Buber op dit moment geen punt of het godsbeeld van Scheler met dat van 
hemzelf overeenkomt, omdat, zoals we gaan zien, Buber de diskussie zal toespitsen 
op de kern van Schelers betoog nl de geloofsakt zelf 

4 0 7 Ibid , 261-263 
4 0 8 Ibid , 262 
4 0 9 Ibid , 263 
4 1 0 l b i d , 2 6 1 
4 , 1 Ibid , 263 
4 1 2 Ibid , 261 
4 1 3 Ibid , 263 
4 1 4 I b i d , 2 6 1 
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De andere mogelijkheid is dat de gcloofsakt zich richt op een afgod Hieronder ver 
staat Scheler 'een eindig goed',415 of ook 'een bijzonder iets',416 dat, zoals Buber 
Scheler woordelijk nazegt, 'tot absolute waarde geworden is en zich tussen hem en 
God geplaatst heeft' ^17 Want deze twee dingen maken inderdaad volgens Scheler 
een eindig goed tot een afgod dat men 'als absolute waarde'418 beaamt, dat wat 
eigenlijk niet het we¿en van de mens vervullen kan, of omgekeerd 'm de plaats van 
God . een eindig goed geplaatst heeft',419 waardoor dit wordt tot 'een inhoud 
waarop men de klemtoon van de hoogste waarde heeft gelegd' 42C bn dit betekent 
dat men dit ding 'tussen God en zichzelf a h w heeft geplaatst' 421 Scheler noemt 
vijf typen van mensen die aan zulke verabsoluteringen ten prooi zijn gevallen de 
nationalist, de estheet, het baust type, de mammonist en het Don-Juan-type Buber 
voegt hier bij de machtswellusteling 
t en laatste element in het betoog van Scheler is dan zijn godsdienstpedagogische 
visie hoe de mens van afgodendienaar tot dienaar Gods wordt Deze visie vloeit uit 
het voorafgaande voort er hoeft niets te gebeuren op het niveau van de geloofsakt 
zélf, want die ís reeds absoluut br hoeft enkel voor gezorgd te worden dat deze ab
solute geloofsinhouding zich richt op het juiste objekt Dit gebeurt volgens een lo
gische ontknoping 
Op de eerste plaats moet men de beperktheid van het eindige geloofsgoed aantonen, 
of, zoals Scheler zegt 'een mens tot de ontgoocheling over zijn afgod brengen, na
dat we hem door een analyse van zijn leven op 'zijn' afgod gewezen hebben' ^ 2 

Deze ontmaskering betekent dan de ineenstorting van de verabsoluteerde zaak, de 
afgod als God wordt verbrijzeld Dit is de 'verbrijzeling van de afgoden' 423 

bn tenslotte de ontknoping 'de ontspoorde religieuze akt keert vanzelf tot het hem 
passende objekt terug',424 - door Buber letterlijk geciteerd De overgang van afgod 
naar God geschiedt, na de ontmaskering, vanzelf Laten we de betrekkelijkheid van 
het verabsoluteerde zien, dan 'brengen we hem (nl de mens die verafgoodt) vanzelf 
tot de idee en de realiteit van God' 426 

Het zijn deze hoofdmomenten van Scheler's gedachtengang die Buber in paragraaf 
58 1 samenvat 

Paragraaf 58 2 In dc¿c alinea bestrijdt Buber nu de gedachtengang van Scheler op 
de wezenlijke punten 
Allereerst bestrijdt hij de vooronderstelling waar het hele betoog van Scheler op be
rust, nl dat de verhouding van de mens tot een verabsoluteerd iets en de verhouding 
van de mens tot God in wezen hetzelfde zijn en slechts verschillen wat betreft het 
objekt Het is één en dezelfde houding, ongeacht het objekt Immers, alleen op 
grond van deze vooronderstelling kan Scheler zeggen dat er bij de godsdienstige vor 
ming enkel een verschuiving van objekt en geen verandering van houding nodig is 

4 . 5 Ibid , 261, 262, 263 
4 . 6 Ibid , 263 
417 ibid , 262-263 
4 , 8 Ibid , 261 
419 Ibidem 
4 2 0 Ibid , 263 
421 Ibid , 262 
422 Ibidem 
423 Ibidem 
424 Ibidem. 
426 Ibidem. 
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Hier tegenover stelt Buber, dat de houding van de mens die beantwoordt aan een 
verabsoluteerd iets, altijd - wat haar objckt ook moge zijn - een ¿et-houding is, 'er
varen en gebruiken' Want het wezen van de ¿»et-houding is precies, zoals in para
graaf 4-5 is uiteengezet, Jat deze een gerichtheid is op een begrensd tets, - hoe abso
luut ook De verabsolutering van dit begrensde tets betekent dan ook niet meer dan 
de verabsolutering van de het-houdmg Dit is dan ook de reden waarom Buber zegt, 
dat een verabsoluteerd eindig tets tússen God en mens staat, omdat, zoals we in pa
ragraaf 55 9 zagen, iedere verabsolutering van een deelaspekt van de werkelijkheid, 
bv het fysische, het psychische of het noetische aspekt, de verhouding tot het eeu
wige JIJ blokkeert Het eerbiedigen daarentegen van ieder ]tj in iedere sfeer opent 
het al in zijn onmiddellijke bemiddeling van het eeuwige JIJ, zoals in paragraaf 54-
57 is uiteengezet Dit is Bubere kritiek op de grondvooronderstelling van Scheler 
m b t de wezensgelijkheid van de geloofshouding ongeacht het objekt 
Hieraan verbindt Buber vervolgens een kritiek op het derde element van Schelere 
betoog, dus op de weg waar langs volgens hem een mens tot authentiek godsgeloof 
kan worden gebracht Voor Buber is de enige weg om te komen tot de volkomen 
betrekking de omkeer, dit is zoals we in paragraaf 54 4 zagen 'het weer erkennen 
van het midden, het zich-weer-toewenden' tot het midden door in betrekking te 
treden Dat is de weg waarlangs de vervreemding van de wereld en de ontwerkelij-
king van het tk kan worden gekeerd Ln, zoals we in deel 2 (paragraaf 43) lezen, be
staat de kern van de omkeer in een dieptebezinning, waar de mens weet heeft van 
'de richting, helemaal beneden, met het niet geliefde weten van de diepte, de rich
ting van de omkeer, die over het offer leidt' (43 1) Deze omkeer is dus een veran
dering die de houding zelf door en door transformeert en met een verandering van 
het doel of het objekt alleen 

Tenslotte verbindt Buber hieraan een kritiek op de godsidee die er bij Scheler ach
ter moet zitten Als nl God en afgod beide het objekt kunnen zijn van een en de
zelfde houding en deze houding blijkt een het houding te zijn, dan heeft - terug-
uitgeredeneerd het woord God in feite een objekt aangeduid Dit spreken noemt 
Buber lasterlijk 

Paragraaf 58 3 Tenslotte kritiseert Buber het tweede element in Schelere betoog 
nl de aard van het dilemma Bij Buber is er niet slechts een dilemma in het objekt, 
maar een dilemma in de houding (to-houdmg en μ; houding) én het objekt (bet en 

n) 
Men kan zijn vrouw in zijn leven ver-tegenwoordig-en Dan realiseert zich daarin de 
vertegenwoordiging van het eeuwige ]t¡ Daar tegenover staat de houding die een 
vrouw tot lustobjekt maakt Deze houding staat in geen verhouding met de volko
men betrekking 
Men kan zijn volk in volledige toewijding dienen ln deze dienst betrekt hij zich op 
het eeuwige JIJ Wie echter alles opoffert aan zijn nationalisme, diens houding is op 
geen enkele wijze in overeenstemming te brengen met de houding die de mens 
plaatst in de absolute betrekking 
Tenslotte is er in het geval van het bezit (het geld) überhaupt geen dilemma, omdat 
bezitten als zodanig een bet (vooronder)stélt Hier is het ]i] zeggen in het geheel 
niet mogelijk, omdat het juist de bet-houding is die hier de zaak waarom het gaat 
(het bezit, het geld) konstitueert 

Paragraaf 58 4 In de slotalinea komt Buber nog eens terug op het wezenlijke ver
schil in visie tussen hem en Scheler Bij Scheler gaat het in de kern van de zaak om 
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een 'hebben', immers, zoals hij zelf zegt 'ieder heeft een bijzonder tets'A2e en 

'men heeft met de keuze zulk een goed te hebben of met te hebben' л27 Het 'heb

ben' is het gelijkblijvende Welnu, dan is de God die daar aan korrespondeert in wer
kelijkheid een fiktie met het etiket 'God' Daartegenover stelt Buber, dat de werke
lijke tegenwoordigheid van God zich met presenteert aan de hebbende houding 

Paragraaf 59 Paragraaf 59 moet gelezen worden tegen de achtergrond van de ge
dachten van Kierkegaard (1813-1855) over de verhouding tussen het esthetische, 
het ethische en het religieuze, die hij vooral ontwikkelt in zijn werken 'Het een of 
het ander' (1843), 'Vrees en beven' (1843), 'De herhaling' (1843), 'Het begrip 
angst' (1844) en 'Stadia op de levensweg' ( 1 8 4 5 ) 4 2 e In de werken vóór 'Stadia op 
de levensweg' wordt de verhouding tussen het esthetische, het ethische en het reli
gieuze meer paarsgewijze onderzocht, bv de verhouding tussen het esthetische en 
het ethische in 'Het een of het ander', de verhouding tussen het ethische en het re
ligieuze in 'Vrees en beven' In 'Stadia op de levensweg' wordt de samenhang tus
sen het esthetische, het ethische en het religieuze tenslotte ontwikkeld als een op
eenvolging van verschillende stadia In zijn 'afsluitend onwetenschappelijk naschrift' 
(1846) waarin Kierkegaard onder andere een terugblik geeft op zijn onderzoek naar 
het esthetische, ethische en religieuze en de samenhang daartussen, net hij 'Stadia 
op de levensweg' als het werk waarin dit alles hst meest evenwichtig is ontwikkeld 
'Het manko aan 'Het een of het ander' was juist dat dit werk ethisch sloot, wat aan
getoond is In Stadia is dit duidelijk gemaakt en is het religieuze zijn plaats verze-
kerd' 429 

Buber konfronteert zich in paragraaf 59 met met de drie stadia in hun organische 
opeenvolging van esthetisch naar ethisch en van ethisch naar religieus, maar, in het 
kader van deel 3 waarin het gaat over het religieuze, konfronteert hij zich met 
Kierkegaards tegenstelling tussen het esthetische en het religieuze enerzijds (59 1) 
en het ethische en religieuze anderzijds (59 2) 4 Э 0 

4 2 6 Ibid . 263 
2 7 'bs besteht keine Wahl ein solches Gut zu haben oder nicht zu haben' (Ibid , 263) 

De duiding van deze paragraaf tegen de achtergrond van Kierkegaard is gebeurd in overleg 
met R Scholtens, auteur van 'Denken over God bij Kierkegaard, voorwaarden en methoden', 
Boxmeer, 1970, 'Kierkegaard, Dagboeknotities', Baarn, 1971, en 'De onbekende Kierkegaard', 
Baarn, 1972 HIJ heeft ook de in de tekst voorkomende citaten van Kierkegaard op hun verta
ling getoetst Daarom geven we in de aantekeningen slechts de vindplaatsen, als volgt afgekort 
S V betekent S Kierkegaard, Suren Kierkegaards Vaerker, udgivne af А В Drachmann, J L 
Heiberg og H О Lange, Kdbenhavn, 1901-1906 Daarbij geven we de vindplaats van de Duitse 
uitgave in de afkorting G W hetgeen betekent Soren Kierkegaard, Gesammelte Werke, Dussel
dorf, 1951-1968 
4 2 9 S V , VII, 252, 256= GW, Abt 16(1), 290 
4 3 0 Deze tegenstelling, zoals Buber die bij Kierkegaard ziet, is niet in overeenstemming met de 
genuanceerde visie van de hele Kierkegaard Te snel wordt de paradoks, de inkommumkabiliteit 
opgevoerd naar een totale isolatie en naar een vermeend bij Kierkegaard aanwezig geachte split
sing tussen het menselijke en God. Inderdaad is er bij Kierkegaard reeds in de natuurh/ke Gods
verhouding een zekere incommunicabilitas Socrates, Agamemnon, Brutus, Jefte, Iliob en voor
al Abraham moeten dat illustreren Maar er is evenzeer een permanent continuum In de hogere 
sferen blijft aestherische religiositeit (als vitaal fluïdum of als das Gefühl schlechthinnigcr Ab
hängigkeit) steeds als substraat meeklinken Minstens omdat totale uiterlijkheid en totale inner
lijkheid al geen menselijke mogelijkheden zijn, is dat continuum aanvaardbaar 
De reden waarom Bubers toespitsing naar het discontinue en mcommunicabele te snel gaat, 
lijkt te schuilen in de gevaarlijke weg om (zie 59 1) uit te gaan van de disjunctie aesthetisch-re-
ligicus Dat suggereert al a prion veel te sterk een negatieve appreciatie van de lagere vormen van 
religiositeit. Het suggereert alsof er bij Kierkegaard in het aesthctische al van geen religiositeit 
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Paragraaf 59 1 Eerst geeft Buber een samenvatting van de tegenstelling die Kierke

gaard maakt tussen het esthetische en het religieuze Buber noemt dit esthetische 

de Stufe van het sociale of ook de 'Sozialität' Bij Kierkegaard betekent het sociale 

in de positieve zin, dat de mens in het ethico-religieuze stadium de verantwoorde

lijkheid voor zijn eigen bestaan als opdracht van God vrij aanvaardt Hij die dit niet 

doet en dus blijft steken m het esthetische stadium, laat zich leven door het uiter-

lijk-bepalende hier gebruikt Kierkegaard termen als massamens en na-aper Het 

woord 'Sozialität' komt bij Kierkegaard uitsluitend voor in de brede zin van behoef

te aan groepsverband, en dan meestal in de negatieve zin Zo komt het zesmaal voor 

in de Samlede Vaerker Het betekent konkreet het massale aaneenkhtten,43 ' het 

op elkaar gedreven worden door angst,432 een demoraliserende 4 3 3 en vervlakken

de 4 3 4 massifikatie die staat tegenover de 'in de innerlijkheid van de isolatie existe

rende subjektiviteit' 4 3 5 Met dit door Kierkegaard weinig gebruikte woord duidt 

Buber het esthetische stadium aan dat hij verder zakelijk in termen van Kierkegaard 

omschrijft als 'van buitenaf bepaald' (59 1) De uiterlijkheid is het wezenlijke ken-

sprake kan zijn Wie zich niet konfronteert met de drie stadia m hun organische samenhang, 
loopt de kans van mistekening bij de konfrontatie tussen aethetisch en religieus 
Aan de vraag waar het aesthetisch-re/ijj<e«z£, ethico-reltgteuze en strikt religieuze - en dan nog 
eens het chnstelyk-rehgieuze - samenhangen als continuum is voorbijgegaan 
De vraag is wel of Buber de nadere nuances die hij bi) Kierkegaard met of te weinig veronder
steld, heeft kunnen kennen M a w kon hij Kierkegaard anders interpreteren dan hij in feite 
deed? O ι kon hij dit om twee redenen met Ten eerste was de totaliteit van het oeuvre van 

Kierkegaard nog lang niet ontsloten bn vervolgens spitste het 'timbre' van de Duitse interpreta 

tie alles toe op een maximale breuk tussen wereld en God 
Overigens moet Bubers afhankelijkheid van Kierkegaard niet zozeer gezien worden binnen het 
kader van de beginnende Kierkegaard-renaissance uit de jaren 1924 1936 (zie hiervoor J Wahl, 
Etudes Kierkegaardiennes, Paris 1949), maar eerder vanuit een persoonlijke ontdekking daar
vóór reeds als jongeman en dan vooral van 'Vrees en beven', zoals Buber zelf zegt 'Das erete 
Buch Kierkegaards das ich als junger Mensch gelesen habe, war'burcht und Zittern' Ich 
denke noch heute an jene Stunde zurück, weil ich damals den ersten Anstoss erhielt über die 
Kategorien des Ethischen und des Religiösen in ihrem Verhältnis zueinander nachzudenken' (M 
Buber, Gottesfinsternis, in Werke I, S89) 
Zie voor de verhouding tussen Kierkegaard en Buber S Moore, Religion as the True Humanism 
Reflections on Kierkegaard's Social Philosophy, in Journal of the American Academy of Re
ligion, 37 (1969) 15 25 
De eenzijdige interpretatie van Kierkegaard door Buber wordt ook door J Wahl opgemerkt 
'Zum Schluss muss man sich noch fragen ob Buber dem genügend Rechnung getragen hat, was 
wir die vorletzte Lehre Kierkegaards nennen mochten Hat Buber der gereiften Unmittelbar
keit genügend Rechnung getragen? Und wir mussten uns gleichzeitig fragen, ob Kierke
gaard das Ethische vom Religiösen auf so tiefe Weise trennt Die Suspension des Ethischen 
ist ein notwendiger Moment, aber ein Moment' (J Wahl, Martin Buber und die Existenzphiloso-
phie in Martin Buber, hrsg Schilpp/hnedman, Stuttgart, 1963, 426-427) 
In de studie van L Zeigler 'Personal Existence a Study of Buber and Kierkegaard', in The 
Journal of Religion 40 (i960) 80 94, worden de tegenstellingen tussen Kierkegaard en Buber 
eerst nog verder aangespitst, waarna de schrijver tenslotte kiest voor Kierkegaard en besluit 'that 
Buber has constructed an idol, if not the work of his hands, that of his reason' (Ibid , 93) Merk
waardig is hierbij wel dat Zeigler bij de schildering van de tegenstelling niet steunt op paragraaf 
59 - ofschoon niet minder dan acht m aal 'Ich und Du' wordt geciteerd 
Zie tenslotte nog A Lacocque, Martin Buber de l'individu à la personne, m Martin Buber, 
L'homme et le philosophe, Bruxelles, 1968, 60 71 
431 S V , VII, pag VIII 
4 3 2 S V . I V , 404 
4 3 3 S V , VIII, 80 VIII, 99 
434 S V , VII, 475 
« s S V , Vil, 56 
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merk van het esthetische in onderscheid met het ethische en het religieuze stadium 
Het esthetische is het allereerst en onmiddellijk bepalende 'het eerste onmiddel
lijke is het esthetische' ^36 Dit esthetische, voor een kind normaal, wordt bij Kier
kegaard iets negatiefs waar het mensen geldt die er in vast blijven steken Zo is dan 
bv. één van de gestalten van de onmiddellijke bepaling door het andere de massa
mens die dobbert op het kollcktieve 'Wanneer de getallen groeien en het getal zelfs 
de wet wordt van het menselijk bestaan, bewerkt de gedemoraliseerde levensvisie 
van deze duizenden en nog eens duizenden dat de mens alleen nog maar vergelijken
derwijs leeft'A31 

Tegenover deze onmiddellijke bepaling door het uiterlijke staat het religieuze, dat 
Buber in navolging van Kierkegaard typeert als bepaald door 'een van binnenuit 
werkende kracht' (59 1) In 'Vrees en beven' heet het 'De paradoks van het geloof 
is, dat er een innerlijkheid bestaat, dat die met is uit te drukken, een innerlijkheid 
echter die met die eerste innerlijkheid (met het gevoel, de stemming, enzovoort) 
niet identiek is, maar een innerlijkheid van een nieuw soort' 43e De tegenstelling 
tussen het innerlijk bepaald zijn en het uiterlijk bepaald zijn drukt Kierkegaard 
scherp uit in 'Stadia op de levensweg' 'Met esthetische resultaat ligt in het uiterlij
ke, en het uiterlijke verleent de zekerheid dat het resultaat er is Het religieuze 
resultaat is onverschillig ten aanzien van het uiterlijke, alleen verzekerd in het in
nerlijk, d w.z in het geloof 439 Nog wezenlijker tenslotte drukt hij zich uit in het 
'Afsluitend onwetenschappelijk naschrift' 'Het religieuze stelt de tegenstelling tus
sen het uiterlijke en het innerlijke met alle bepaaldheid, bepaald als regenstelling, 
daarin ligt precies het lijden als de bestaanskategorie voor het religieuze en daarin 
ligt tegelijk naar binnen gekeerd die innerlijke oneindigheid van de innerlijk
heid' A40 Het religieuze brengt een absolute inkommumkabihteit met zich mee, 
ook tegenover de meest vertrouwden, wat aangrijpend voelbaar wordt gemaakt in 
de volstrekte eenzaamheid waarin Abraham, de gelovige bij uitstek, zijn weg gaat 
naar de berg Mona zonder Sara of Isaak ook maar te kunnen spreken over wat er te 
gebeuren staat, wat geen onhandigheid is of een dichtgeklapt zijn, maar voortvloeit, 
volgens Kierkegaard, uit het wezen van de religieu/e beweging zelf 'De ware ridder 
van het geloof is altijd de absolute isolatie' ^4' Van deze ridder van het geloof geldt 
dat hij 'in de eenzaamheid van het universum, alleen met zijn verschrikkelijke ver
antwoording, nooit een menselijke stem hoort De ridder van het geloof is alleen 
op zichzelf aangewezen' 4*2 

Buber formuleert nu in drie fasen zijn antwoord op deze visie van Kierkegaard 
Op de eerste plaats wijst hij erop dat er binnen de sfeer van het onmiddellijk van 
buitenaf bepaalde twee soorten verhoudingen moeten worden onderscheiden die 
wezenlijk van elkaar verschillen Daar zijn allereerst de verhoudingen die geken
merkt zijn door de onmiddellijke tegenwoordigheid van het ji¡ dat mij tegenkomt 
tegenover mij Uit dit soort verhoudingen groeit een gemeenschap 
Vervolgens zijn daar de verhoudingen die gekarakteriseerd worden door de tegenge-
steldheid (het objekt) die de mens zichzelf heeft tegengesteld, door Buber ervaring 

4 3 6 S V , II, 1 3 0 = G W , Abt 4, 9 2 , zie ook S V , VI, 411-412 
4 3 7 S V., XI 2A, 167, venaling van R Scholtens. Kierkegaard, Dagboeknotities, Baarn, 1971 , 

175 
« a S V , III, 119 = G W , Abt 4 , 76 
« 9 S V , VI, 412 = G W , Abt 1 5 , 4 7 1 
4 4 ° S V , VII, 255 = G W , Abt 16 (1), 293 
4 4 1 S V , III, 126 = G W , Abt 4 , 86 
4 4 2 S V , III, 127 = G W , Abt 4 , 87 
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genoemd In dit geval is de onmiddellijke bepaling door het uiterlijke er een die 
zich in werkelijkheid binnen het ego voltrekt, en daarom vanuit de onmiddellijke 
betrekking gezien niet werkelijk een uiterlijke bepaaldheid is, maar eerder een pro-
jektie, en niet werkelijK een onmiddellijke bepaaldheid is, maar een middel-lijke, 
want be-middel-d door de reeds opgedane ervaring Dit is uitvoerig ontwikkeld in 
deel 1, paragraaf 14-22 en vooral in paragraaf 16-18 Daar werd ook duidelijk dat 
dit zich-tegengesteld hebben in werkelijkheid betrekkingloosheid is Het is dan ook 
vanzelfsprekend, dat uit dit soort verhoudingen 'de massifikatie van betrekkingloze 
mens-eenheden, de tastbaar geworden betrekkingloosheid van de moderne mens' 
(59 1) voortvloeit 
Na deze onderscheiding binnen het 'sociale' gemaakt te hebben, wijst Buber er ver
volgens op, dat in het eerste geval, waar er werkelijk sprake is van de onmiddellijke 
tegenwoordigheid van het ¡i¡, de 'sociale' en de 'religieuze' werkelijkheid één zijn 
Het is één en dezelfde betrekkingskracht die werkt in de betrekking tussen deze 
mens en de andere mens enerzijds en tussen deze mens en het eeuwige/i/ anderzijds 
Of negatief uitgedrukt de religieuze betrekking ligt op geen enkele wijze buiten de 
sociale betrekking, mits deze sociale betrekking inderdaad een jfe-;y-betrckking is 
Deze eenheid van alle konkrete betrekkingen met de al-betrekking drukt Buber uit 
in het beeld van de zee en de stromen Dit beeld ontleent hij waarschijnlijk aan de 
Zohar443 In de Zohar wordt het zonder-vorm-zijn van God én het toch vorm aan
nemen van hem in de schepping vergeleken met de zee en de rivieren ('de vaten van 
de aarde') 'Zoals de zee, wiens wateren als zodanig vorm en vastheid missen die zij 
alleen hebben wanneer zij verspreid zijn over de vaten van de aarde Wij kunnen ons 
dat als volgt voorstellen één, dat is de bron van de zee ben stroom komt daaruit 
tevoorschijn die een omloop maakt Dat is Yod (de eerste letter van Gods naam) 
De bron is één, en de stroom is twee Dan wordt het onmetelijke bekken gevormd 
dat wij de zee noemen en dat als een kanaal in de aarde is gegraven, en het wordt 
gevuld met de wateren die uit de bron stromen, en deze zee is het derde Dit onme
telijke bekken wordt verdeeld in zeven kanalen, een dienovereenkomstig aantal lan
ge pijpen, en de wateren gaan vanuit de zee in de zeven kanalen Samen vormen de 
bron, de stroom, de zee en de zeven kanalen het getal tien' 444 

De al-betrekking mogen we o ι gelijk stellen met het geheel van bron-stroom-zee, 
het watei, terwijl we het oneindige aantal bijzondere betrekkingen - het getal zeven 
staat voor het oneindige aantal - die Buber ook met lijnstukken (44.1) vergelijkt, 
kunnen gelijk stellen met de zeven kanalen waann de zee verdeeld is, 'de vaten van 
de aarde' De al-betrekking is de bron of het 'midden' waarin de lijnstukken (de ka
nalen) elkaar snijden, maar tegelijk de onmetelijke zee, de 'alomvattende betrek
king' waarin alle lijnstukken zijn opgenomen De al-betrekking is - als het water van 
zee, bron en stroom - 'de grenzeloze vloed van het Werkelijke Leven' dat alle vorm 
te buiten gaat - , terwijl de konkrete betrekkingen - als de rivieren, de vaten van de 
aarde - het werkelijke leven zijn 4 4 5 

**3 Het beeld van de zee en de stromen komt ook voor in het gesprek van Boeddha over het 
'Einsicht in den Körper' dat Buber elders (par 50 22) aanhaalt In dat gesprek heet het van ie 
mand bij wie het lichaam tot transparantie en integratie is gekomen, dat hij lijkt op 'ein jeder, 
der das grosse Meer im Geiste gefasst hat, einbegriffen die Flusse hat, die nur irgend ins Meer 
sich ergiessen' (Majjhima-Nikaya XII, 9, Neumann I, 895) 
Ook in het Hindoeïsme is het beeld van de zee en de rivier een vertrouwde voorstelling Daar 
worden de individuele zielen vergeleken met rivieren die een zijn met het Absolute dat vergele 
ken wordt met het water in de zee (R Zaehner, Hinduism, Oxford, 1966 , 54) 
444 Zohar, The Book of Splendor, ed by G Scholcm, New York, 196Î, 78 79 
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Welnu, het is deze eenheid van alle konkrete betrekkingen met de al betrekking die 
Buber stelt tegenover het uit-een-leggen van het 'sociale' en het 'religieuze' 
Tenslotte stelt Buber, dat het tegengestelde, nl een godsdienstig leven dat verbon
den is met een objektiverende levenshouding, uit de aard van de zaak onmogelijk 
is terwijl de werkelijke betrekkingen met het bijzondere jtj persé één zijn met de 
volkomen betrekking tot het eeuwige ]t], zijn de on-werkelijke betrekkingen met 
het bijzondere bet persé onverenigbaar met een werkelijke betrekking tot het eeu
wige ]t] De onwerkelijke betrekking met de het wereld (in ervaren en gebruiken) 
impliceert nl persé een betrekking tot een bet god, een god die men ervaart en ge
bruikt De religieuze praktijk van een mens moet dus gewaardeerd worden vanuit 
de realiteit van zijn konkrete leven Is dit leven gekenmerkt door ervaren en gebrul 
ken, dan is zijn bidden een 'ontlastingsprocedure' (59 1) Deze mens is dan ook de 
waarlijk god-loze en niet de mens die atheïst heet en in werkelijkheid een eerbiedige 
omgang met het leven heeft 

Paragraaf 59 2 Na de konfrontatie tussen Kierkegaard en Buber over de verhou
ding tussen het esthetische en het religieuze, volgt nu een konfrontatie over de ver
houding tussen het ethische en het religieuze Opnieuw geeft Buber een beschrij
ving van de tegenstelling die Kierkegaard in zijn ogen maakt tussen het ethische en 
het religieuze 
Het voornaamste kenmerk van de ethische mens is dat hij bepaald wordt dooreen 
verhouding tot 'de wereld' de ethische eis is dat het individu zich uit zijn verbor
genheid ontwikkelt en openbaar wordt in het algemene F Iet is in relatie met het 
algemene (de wereld) dat de mens zijn ethische individualiteit verovert Op deze 
wijze is de ethische mens wezenlijk bepaald door het gebied waartoe hij behoort 
de wereld, de openbare orde, het algemene 
Deze verhouding tot de wereld is in het ethische stadium een verhouding die zich 
uitdrukt in termen van plicht en schuld, niet van wens en zelfgenoegzaamheid De 
ethische mens 'geeft zijn wens op om zijn plicht te vervullen' 4 4 β In de vervulling 
van deze plicht is er sprake van schuld en onschuld 'Het ethische vraagt slechts naar 
schuldig en met-schuldig' 4 4 7 

In deze plicht-verhoudmg met de wereld moet de ethische mens zich verantwoorden 
voor zijn handelen, hij moet zich afvragen hoe ver hij op weg is in die oneindige be
weging van het reeds verwerkelijkte (het zijn) naar de door de norm gestelde ideali
teit (het moeten-zijn) Dit is een oneindig zich opofferende beweging 'De tragische 
held drukt het algemene uit en offert zich daar aan o p ' 4 4 8 Het tragische van de 
held ligt nu precies hierin dat de held perse tekort schiet en toch even noodzakelijk 
verder moet, wat Buber als volgt verwoordt 'In de niet te dempen kloof tussen bei
de werpt hij m een uitzichtloze offervaardigheid het ene stuk van zijn hart na het 
andere' (59 2), wat dicht bij Kierkegaards beschrijving komt 'De eigenlijke tragi
sche held offert zichzelf en al het zijne voor het algemene, zijn doen en laten, iedere 
beweging van zijn hart hoort het algemene toe Hij is openbaar en in dit openbaar 
zijn de lieve zoon van de ethiek' 4 4 9 

Hiertegenover wordt de religieuze mens gezien als iemand die losgemaakt is uit de 

4 4 5 Zie ook G Scholem, Die Judische Mystik in ihren Hauptstromungen, Frankfurt a M . 
1 9 5 7 . 2 5 1 

4 4 6 S V , HI, 126 = G W , Abt 4 8 6 
4 4 7 S V , V I , 4 1 2 = G W Abt 1 5 , 4 7 1 
4 4 8 S V , III, 127 = G W Abt 4, 87 
4 4 9 S V , III, 159 = G W , Abt 4, 129 
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wereld, uit het algemene Scherp wordt deze tegenstelling tussen het ethische en 
het religieuze uitgedrukt in 'Vrees en beven' 'De gelovige vindt zijn grond niet in 
het feit dat hij zich als enkeling in een absolute verhouding wilde stellen tegenover 
het algemene, maar in de omstandigheid, dat hij als de enkeling in een absolute ver
houding tegenover het absolute gesteld is' 450 In die verhouding 'overstijgt' de religi
euze mens de ethische mens, of in Kierkegaards taal hij staat hoger 'De enkeling 
als enkeling staat hoger dan het algemene' ^ ' Aldus, zegt Buber, is Kierkegaard de 
spanning binnen de ethiek tussen zijn en moeten-zijn 'ontstegen' in een nieuwe 
spanning nl die tussen de wereld (het algemene) en God Dat is de geloofsparadoks 
die zich op geen enkele manier laat medieren, immers dat zou moeten gebeuren 
door het algemene en daar staat de enkeling als enkeling nu juist boven door zijn 
absolute verhouding met het absolute 'Het geloof is juist deze paradoks, dat de en
keling als de enkeling hoger staat dan het algemene (namelijk dé enkeling die, nadat 
hij als de enkeling aan het algemene ondergeschikt geweest is, nu door het algemene 
heen de enkeling wordt die als de enkeling aan het absolute ondergeschikt is), of 
dat de enkeling als de enkeling m een absolute verhouding tot het absolute staat'Ai2 

De religieuze mens heeft de spanning van de ethische mens die zich op de oneindi
ge weg bevindt tussen zijn en moeten-zijn, ingewisseld voor de spanning tussen de 
enkeling die in een absolute verhouding staat tot het absolute, en de enkeling die 
betrokken is op het algemene (het vlak van de ethiek) Staande in die spanning kiest 
de gelovige tenslotte voor het eenzame pad, weg uit het algemene, hij 'weet dat zich 
boven het algemene een eenzaam, eng en stil pad kronkelt, hij weet hoe ontzettend 
het is eenzaam buiten het algemene geboren te worden om dan eenzaam door het 
leven te gaan, zonder een enkele voetganger te ontmoeten'.453 Dit tegenover elkaar 
stellen van de mens in ¿ijn verhouding tot het algemene en de enkeling in zijn (ab
solute) verhouding tot het absolute brengt verschillende gevolgen met zich mee 
Allereerst staat deze enkeling niet meer onder de eis rekenschap af te leggen voor de 
weg tussen zijn en moeten-zijn Men is niet verplicht, zoals de tragische held, zich 
uit te putten en zich te openbaren In ruil hiervoor is de ridder van het geloof geko
men in een absolute plichtsverhouding tegenover God 'De paradoks kan ook zo 
worden uitgedrukt dat er een absolute plicht tegenover God bestaat, want in deze 
plichtsverhouding verhoudt de enkeling als enkeling zich absoluut tegenover het 
absolute' 454 Dit bedoelt Buber, als hij zegt, dat in het religieuze stadium het gebod 
(de ethische idealiteit) en de verantwoording (rekenschap afleggen ten aanzien van 
deze idealiteit) en het zichzelf eisen stellen (de moed van de tragische held) zijn ach
tergelaten, en dat het eigen willen is opgeheven in de absolute plicht die de mens 
opneemt in een absoluut andere, maar ook absoluut zékere orde 
Verder vallen binnen die absolute verhouding met het absolute idealiteit en reali
teit samen, wat ethisch gezien slechts omschreven kan worden als het absurde Want 
wat gebeurt er ' De beweging van het geloof gaat door de resignatie heen, die de er
kenning inhoudt dat het (binnen de ethiek) onmogelijke inderdaad onmogelijk is, 
en gelooft dat het onmogelijke mogelijk wordt 'Hij erkent dus de onmogelijkheid 
en in hetzelfde ogenblik gelooft hij het absurde'455 en krachtens dit absurde ver
krijgt hij het onmogelijke 'Maar het nu volgende verbaast mij zo dat mijn verstand 

«5° S V , III, 141 = G W , Abt 4, 105 
«s1 S V , III, 129 = G W , Abt 4 , 90 
« 2 S V , III, 105 = G W , Abt 4 , 58 
«53 S V , III, 124 = G W , Abt 4 , 83 
«54 S V , III, 119 = G W , Abt 4 , 76 
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stilstaat, want het feit dat men na de beweging van de resignatie volbracht te heb
ben nu krachtens het absurde alles verkrijgt, dat men zijn wens in zijn geheel ver
vuld ziet, dat is iets wat mijn menselijke krachten te boven gaat, dat is het won
der' 45e Hier gaat, 7oals Bubcr samenvat, het moeten (wat zou moeten, maar wat 
onmogelijk is) in het onvoorwaardelijkezijnop(59 2) 'Doorhethetgeloofvcrkrijgik al 
les, juist in de zin waarin geschreven staat dat hij die het geloof heeft als een mos
terdzaad hele bergen kan verzetten'457 

Het meest wezenlijke tenslotte is dat de religieuze mens zich met tot de wereld ver
houdt Dit wil helemaal niet zeggen dat de religieuze mens niet tot de wereld zou 
behoren m de simpele zin van het woord Integendeel, 'hij hoort helemaal tot de 
wereld hij verheugt zich over alles, hij neemt aan alles deel als men hem niet 
kent, zou het onmogelijk zijn hem in de menigte te vinden' 458 Maar dit zich met 
verhouden tot de wereld geldt wel in de wezenlijke zin van het woord Abraham bv 
is als gelovige in geen verhouding te brengen met het algemene, de wereld Tegen
over het algemene is hij een moordenaar die zijn zoon wil doden 'Ik zou wel eens 
willen weten hoe men Abrahams daad in een verhouding tot het algemene zou kun
nen brengen, of er tussen deze daad en het algemene nog een ander aanrakingspunt 
is te vinden dan dat hij dit algemene overtrad' 459 ledere poging om deze nexus tot 
stand te brengen zou voor de enkeling een verraad betekenen aan de absoluutheids-
verhouding met het absolute 'Zodra de enkeling zijn absolute plicht in het algeme
ne wil uitdrukken, zodra hij zich deze daarin bewust wil worden, erkent hij dat hij 
aan de aanvechting ten prooi is gevallen' 460 Het geloof kán niet door het algemene 
worden gemedieerd - Abraham kan niet spreken - want daarmee zou het geloof wor
den opgeheven 'De enkeling kan zich absoluut niet voor de ander begrijpelijk ma
ken ^ ' Dit is de achtergrond waartegen Bubers beschrijving moet worden begre
pen dat de wereld (Sara, Isaak en de familie) nog wel bestaat, maar geen gelding 
meer heeft bn er is nog wel aanraking in de wereld, er is zelfs misschien niets 
vreemds te bemerken, maar wezenlijk gezien is de verhouding absoluut 'unverbind
lich' De ethische verhouding is gedegradeerd tot een relatieve verbinding, naast, 
buiten en onder de absoluut onkommuniceerbare absolute verhouding Abraham 
kan en mág vanuit de absolute verhouding gezien Isaak niet langer in leven houden, 
wat binnen de ethiek zonder meer zijn plicht als vader gebiedt 'Deze ethische ver
houding wordt tot iets relatiefs gedegradeerd doordat zij in een tegenstelling komt 
tot de absolute verhouding tegenover God' 462 

Na aldus in we7enlijke punten de tegenstelling tussen het ethische en het religieuze 
beschreven te hebben, zoals die door Kierkegaard wordt geponeerd, gaat Buber nu 
punt voor punt zijn eigen visie hier tegenover stellen 
Het belangrijkste punt waarop Buber zich distantieert van Kierkegaard, is waar deze 
de 'wereld' en 'God' uit elkaar rukt 463 Want dit betekent dat, vanuit de godsver
houding gezien, de wereld geschapen is als een verleidelijke schijnwereld, waarin de 
mens als in een roes ronddoolt Dit is voor Buber onaanvaardbaar Voor hem is er 
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de ene werkelijkheid de wereld die de mens in God tegenwoordig is. In de ontmoe
ting met het eeuwige μ) presenteert dit eeuwige jt) precies de wereld in al zijn we-
reldsheid het al, zo zagen we, is het alfabet van zijn spreken (56 4) t n omgekeerd 
opent een houding die in de ontmoeting met het bijzondere p) het al insluit, dit al 
tot op het eeuwige jt) (paragraaf 47-48). Aldus is het^-zeggen tegen alle bijzondere 
ji) een /»/-zeggen tegen het eeuwige ]i] En daarom impliceert alle godsverhouding 
persé verantwoording tegenover alle bijzondere / j / Ethiek en godsdienst liggen on
middellijk in elkaar en op geen enkele wijze buiten elkaar. 
Tegen deze achtergrond is het begrijpelijk dat Buber het wel eens is met Kierke
gaard dat de spanning tussen zijn en moeten-zijn die zich uitdrukt in de plicht en 
aanwijsbaar is in het tekort-schieten en de schuld, in de godsverhouding is opgehe
ven. Maar om een heel andere reden. Bij Kierkegaard is de reden dat de enkeling 
als enkeling in een absolute verhouding tot het absolute staat buiten de wereld als 
geldend referentie-kader. Bij Buber is de reden dat de mens de wereld in God op een 
volkomen wijze is genaderd. Normen en tekortschieten zijn daardoor opgenomen 
in een volstrekte vertrouwdheid, waardoor niet de 'idealiteit' en de 'eindigheid van 
de realisering' zijn opgeheven, maar wel de aard ervan: binnen de vertrouwde rela
tie nemen deze de gestalte aan van geneigd-zijn en van aanhoudende liefde. 
Nadat Buber de verhouding tussen het ethische en het religieuze vooral gezien heeft 
met een aksent op de wereld-zijde, beschouwt hij ditzelfde nog vanuit de houding 
van het ik daarin Wat gebeurt er met het kiezen, de verantwoording, het ethische 
oordeel en de daad binnen de religieuze verhouding' 
Op het diepste niveau in de mens, het niveau van het kiezen en beslissen, heft de re
ligieuze verhouding op geen enkele wijze de ethiek op. Altijd, tot ín de religieuze 
werkelijkheid, moet de mens kiezen vanuit de diepte van het kunnen-kiezen en wil
len. 
Op het niveau van de daad- het doen wordt niet waardeloos of zelfs maar relatief in 
vergelijking met de godsverhouding Integendeel, de daad wordt juist doordat ze 
gedaan wordt binnen de volkomen betrekking, een scheppingsdaad, een daad die 
het al, zoals we gezien hebben, vernieuwt (54 4-5) Maar dit doen is niet een er-bij 
of er-aan doen, maar juist omdat het gedaan wordt in verhouding tot het eeuwige 
/i/, waarbinnen het al wordt geëerbiedigd, eerder een metdoen (zie 28 3,32.2; 46.6). 
Ook op het niveau van de verantwoording verandert er niets door de religie Ook de 
religieuze mens moet zich verantwoorden en wel tegenover de wereld in zijn vol
strekt geëerbiedigde heelheid, omdat ze ervaren wordt in God. Het enige verschil is 
dat de religieuze ervaring van een eindige verantwoordelijkheid een oneindige ver
antwoordelijkheid maakt, omdat in de religieuze ervaring de wereld in zijn volko
men gaafheid in God wordt ervaren Het enige dat aan de ethiek verandert, wanneer 
ze is opgenomen in de volkomen verhouding tot God, is het ethische oordeel houdt 
op. Is de ethiek nog met verdiept tot een godsverhouding, dan is er nog sprake van 
kwade en goede mensen Maar vanuit het religieuze is er slechts sprake van mensen 
die meer of minder aan mijn liefde en verantwoording zijn toevertrouwd. 

131.52 Samenhang 

De paragrafen 58-59 zijn verbonden door de vraag naar de verhouding tussen de 
religieuze houding en de houding tegenover de wereld. 
Buber presenteert zijn visie door zich af te zetten tegen twee denkers die hij vaag 
aanduidt met 'een moderne filosoof (58 1) en met 'men' (59 1 en 59.2), maar die, 
zoals we gezien hebben, Max Scheler en S0ren Kierkegaard zijn. 
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Deze twee figuren zijn nu a h w zo gekozen dat ze ten aanzien van elkaar twee ui
tersten representeren als het gaat om de verhouding tussen de religieuze houding en 
de houding tegenover de wereld, terwijl tegelijkertijd beiden nog eens ten aanzien 
van Buber maximaal verschillen 
De grondstelling van Scheler is nl dat ieder mens wezensnoodzakelijk gelooft en dat 
zijn geloofshouding derhalve ook nog besloten ligt in de verabsolutering van een 
eindig goed, terwijl Kierkegaard zegt dat alleen de enkeling, d ι de absoluut uitge
zonderde, gelooft en dat deze geloofshouding volstrekt buiten alle andere houdin
gen valt Twee absolute uitersten dus 
Tegenover deze twee uitersten - die hij steeds eerst bondig weergeeft (58 1 en 59 1-
2) - stelt Buber zijn eigen visie op de verhouding tussen de religieuze houding en de 
houding tegenover de wereld (58 2-4 en 59 1-2) 
Tegenover Scheler ontkent Buber dat de verabsolutering van een eindige waarde als 
zodanig reeds de religieuze houding is, zonder daarmee de religieuze houding buiten 
de konkrete verhouding tot de wereld te plaatsen Wat hij ontkent is de verabsolu
tering van een eindig iets, omdat dat de bei-houding bij uitstek is bn geen enkele 
bi?ï-houding, hoe absoluut ook, is verenigbaar met de verhouding tot het eeuwige 
]t) Daarentegen ís de ]i] zeggende houding tegenover ieder eindig /// de religieuze 
houding zij realiseert de wereld van de volkomen betrekking en opent het uitzicht 
op het eeuwige /y 
Tegenover Kierkegaard ontkent Buber dat de religieuze houding en iedere verhou
ding tot de wereld absoluut buiten elkaar liggen, zonder daarmee de religieuze hou
ding en de verhouding tot de wereld te identificeren - er is onderscheid tussen wa
ter en stromen, 'maar wie zal scheiden'' Wat hij ontkent is het absoluut buiten el
kaar plaatsen van de religieuze verhouding en de verhouding tot de wereld De enige 
houding die onverenigbaar is met de religieuze houding is de Aef-houdmg tegenover 
de wereld Het yy-zeggen tegenover het bijzondere yy is daarentegen eén met de reli
gieuze houding 

Aldus gaan de paragrafen 58 59 over de samenhang tussen de verhouding tot de we
reld en de verhouding tot God 464 Bubers standpunt is hij ontkent de identifika 
tic van de verabsoluteerde het houding met de religieuze houding, hij ontkent het 
uit elkaar rukken van de verhouding tot de wereld en de rehgieu/e houding, hij be 
vestigt de eenheid van het /y /eggen tot ieder bijzonder ]i] en het/y zeggen tot het 
eeuwige ;y 

131.6 Uitleg van de paragrafen 60-61 
131.61 Ontleding 

Paragraaf 60 Paragraaf 60 /oekt een antwoord te geven op de vraag naar de oer-
struktuur van wat WIJ openbaring noemen De nadruk moet vallen op wat wij' o-
penbanng noemen, want de vraag betreft niet /ozecr het eigenlijke openbarmgsge 
beuren /elf, maar wat er uit dit openbaringsgebeuren als 'openbaring' tevoorschijn 
komt Naar het antwoord van Buber bevat 'openbaring' drie hoofdmom(.nten 
Allereerst heeft zich in het eigenlijke openbaringsgebeuren een elementaire verande
ring voltrokken m het bestaan van de mens Mij is geraakt tot in zijn wezen zeil 

464 De parjgrafen 58 59 worden door R Wood bij paragraaf 55-60 getrokken (R Wood, Mar 
tin Buber's Ontology, tvanston, 1969, 101-106) Paragraaf 59 blijft praktisch geheel onbespro 
ken (enkel op pag 102 de laatste alinea) 
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Vervolgens: de mens heeft in het eigenlijke openbaringsgebeuren iets ontvangen nl. 
tegenwoordigheid als kracht. 
Ten derde: de mens gaat deze ontvangen tegenwoordigheid als kracht waarmaken in 
de werkelijkheid van het leven. 
In één zin uitgedrukt: de eigenlijke openbaring wordt tot 'openbaring' in het uit
dragen met het bestaan zélf van datgene wat aan het bestaan zélf werd ontvangen. 
Deze verschillende momenten worden ontwikkeld in de drie eerste alinea's.465 

Paragraaf 60.1 De eerste alinea ontwikkelt het eerste moment van de Openbaring' 
nl. dat de hele mens, veranderd tot in zijn bestaan zélf, tevoorschijn komt uit de on
middellijke godsverhouding. Mier zien wc de verwikkeldheid van de 'openbaring' in 
het eigenlijke openbaringsgebeuren. Het eigenlijke openbaringsgebeuren - 'het mo
ment van de tegenkomst' - is niet iets wat in de ziel van de mens gebeurt, maar aan 
heel de mens zich voltrekt. Met dit gebeurd-zijn-aan-zich-zelf treedt de mens nu 'uit 
de wezensakt'. Nu blijkt er 'een méér' aan de mens, iets 'nieuws'. Dit is het eerste 
moment van de Openbaring' en het enige dat je er van kunt zeggen is: dat je het 
hebt ontvangen, dat het gegeven is. Dit nieuwe kan niet worden begrepen door de 
wetenschap, omdat die alles probeert in te passen in het reeds gekende, maar wel in 
de taal van dichters en profeten. Dit illustreert Buber met twee citaten. 
Het eerste citaat is het woord van een profeet: het is het slot van het vierde profe
tenwoord van Jcsaja 40 (40.27-31). In dit woord wordt tegenover het minder-wor
den van de aan zichzelf overgelaten natuurlijke krachten het meer-worden van die 
krachten in de verhouding tot Jahweh verkondigd. 'Jongelingen raken moe en afge
mat en jongemannen struikelen en vallen. Maar die Jahweh verwachten vernieuwen 
de kracht, zij slaan krachtig hun vleugels uit als adelaars' (Jesaja 40.30-31). De 
grondgedachte is duidelijk: 'Terwijl degenen die slechts op hun natuurlijke krach
ten teren, tenslotte ten gronde gaan (40.30), vliegen degenen die de kracht van de 

4 6 5 M. Fox ziet niet dat het werkelijke openbaringsgebeuren en de uitstroom van dit gebeuren 
- 'wat wij openbaring noemen' - twee fasen zijn binnen het geheel van de volkomen betrekking. 
Hij noemt het aspekten. Eerst stelt hij openbaring gelijk met 'die Begegnung mit dem ewigen 
Du' (M. Fox, Einige Probleme in Bubers Moralphilosophie, in· Martin Buber, hrsg. Schupp/ 
Friedman, Stuttgart, 1963, 138). Vervolgens noemt hij 'einen zweiten Aspekt von Bubers Of
fenbarungsanschauung' en dat is het feit dat de openbaring zich bemiddelt door de mens en 
niet door een ongevoelige spreekbuis (Ibid., 139). Dit zijn o.i. echter niet twee aspekten van 
één fase in het gebeuren, maar twee, uiteraard in elkaar grijpende, fasen. Ook onderscheidt hij 
niet dat voor Buber 'Gesetz' een veralgemenisering is zónder de inzet van de unieke persoon 
staande tegenover een veralgemenisering die mét de inzet van de persoon geschiedt: das geltende 
Wort tegenover das wirkende Wort (Ibid., 139). 
Ook E. Fackenheim in zijn uitstekende artikel over Bubers 'Offenbarungsbegriff - dat hij nl. 
ziet als een werkelijk antwoord op de kritiek sinds de Aufklarung die zich afvraagt of Offenba
rung überhaupt mogelijk is - ontgaat de wezensdynamiek van het openbaringsgebeuren. Daar
door blijft enerzijds de vraag naar de 'inhoud' van de openbaring in de antinomiek steken (E. 
Fackenheim, Martin Bubers Offenbarungsbegriff, in: Martin Buber, hrsg. Schilpp/Friedman, 
Stuttgart, 1963, 256-257), waar Buber spreekt over 'Gegenwart als Kraft' - waarin drie dingen 
in eenheid liggen geïmpliceerd. Gegenseitigkeit, Sinn en Bewáhrung-opdracht (par. 60.2) - en 
deze 'Gegenwart als Kraft' ziet als de eerste overgang uit de onmiddellijke betrekking met het 
eeuwige ¡t] de Offenbarung wordt 'wat wij openbaring noemen'. En anderzijds hangt een zin 
als 'Niet de kracht van de mens is hier aan het werk, ook is het niet de zuivere doortocht van 
God, maar een vermenging van het goddelijke en het menselijke' (par. 61.16) in de lucht als de
ze niet geplaatst wordt in de overgang van het wezende Woord naar het werkende Woord (zie 
de uitleg van par. 61.21-23). 
Zie voor een vergelijking van Bubers openbaringsbegrip met dat van Rosenzweig en Hirsch: E. 
Kurzweil, Three Views on Revelation and Law, in- Judaism, 9 (1960) 291-298. 
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hoop op Jahweh hebben ontvangen, als met wonderbaarlijk gegroeide vleugels om
hoog' " · 
Het tweede citaat is uit 'hece Homo', de autobiografie van Friedrich Nietzsche 
(1844-1900) 467 In de derde scktie van dit werk vertelt hij over het ontstaan van 
'Also sprach Zarathustra' Daarin beschrijft hij zijn ervaring van inspiratie en open
baring 'Het begrip openbaring, in de /in dat plotseling met onzegbare zekerheid en 
fijnheid, iets zichtbaar, hoorbaar wordt, iets dat iemand in het diepst schokt en om
verwerpt, beschrijft eenvoudig de ware toedracht Men hoort, men zoekt met, men 
neemt, men vraagt niet wie er geeft' 46e 

Beide citaten belichten op eigen wijze de gedachte van Buber dat 'openbaring' aller
eerst impliceert dat een mens, ten diepste aangeraakt en omgesmolten door iets van 
buiten - hij ontvangt iets aan zijn bestaan zélf waarvan hij weet dat het gegeven is -
anders, nieuw en met méér uit het eigenlijke openbarmgsgebcuren tevoorschijn 
komt 4 6 9 

Paragraaf 60 2 Nadat de eerste alinea heeft laten zien dát de mens elementair ont
vangt, zet de tweede alinea expliciet uiteen wát de mens ontvangt 
Zoals datgene waarin de openbaring ontvangen wordt, met het innerlijk is dat lich
telijk is aangedaan, maar heel het menselijk bestaan als zodanig, /o is datgene wát 
ontvangen wordt, geen psychische inhoud Dat wat ontvangen wordt is tegenwoor
digheid en wel tegenwoordigheid die zich meedeelt als kracht Dit impliceert drie 
aspekten die Buber achtereenvolgens ontvouwt 470 

liet eerste aspekt noemt Buber de volheid van de werkelijke tegcmnnigheid Dit as-
pekt sluit aan bij het eerste element in de openbaring Daar was nl sprake van een 
we/cnlijk geraakt-zijn liet is nu precies in dit wezenlijk geraakt-zijn dat de mens de 
hem aanrakende kent De mens ervaart dat wat hij ondergaat als gegeven Welnu, 
het beleven van de passiviteit als verhouding is precies de struktuur van de tegcmn
nigheid zoals we die in deel 1 aan het licht brachten Geraakt-zijn is zich-opgeno-
men-weten 47' Dit behoeft geenszins te betekenen dat de aangeraakte ook de ande
re kant van de aanraking moet kunnen aanwij/en of omschrijven of moet kunnen 
uitleggen hoe het weefsel van de verhouding in elkaar zit Wat er plaats vindt is de 
wezenservaring van een totaal aangeraakt zijn wordt beleefd als aktieve verhouding 
bn omdat deze aanraking het totale bestaan betreft, is de tegcmnnigheid een alom 
vattende tegeninmgheid 

4 6 6 К fcllinger, Jesaja II, in Biblischer Kommentar Altes Testament, XI, 2, Neukirchen, 1971, 
101 

4 6 7 7ie voor een vergelijking van het denken van Nietzsche en Buber Ь de Graaff, Nietzsche 
en Buber, in Kerk en Theologie, 14 (1963) 274 296 Het citaat is uit F Nietzsche I-cce Ho
mo in Nietzsche Werke Kritische Gesamtausgabe hrsg Giorgio Colli und Ma¿¿ino Montinari, 
Berlin, 1969, VI, 3, 337 
468 l· Nietische, o c , 337 
469 Vergelijk 'Die tatsachliche Offenbarung bedeutet mir die Brechung des ewigen göttlichen 
Lichtes in der menschlichen Vielfältigkeit Ich kenne keine andere Offenbarung als die der 
Begegnung von Göttlichem und Menschlichem .an der das Menschliche ebenso teilhat wie das 
Göttliche Das Göttliche erscheint mir als ein beuer, das das menschliche Lr/ umschmilzt, aber 
was sich ergibt, ist nicht von der Art des Feuers' (M Buber, Antwort in Martin Buber, hrsg 
Schilpp/Friedman, Stuttgart, 1963, 597) 
4 ' 0 Zie de analyse van A Babolin L'assoluto nel discorso esistenziale e critico di Martin Bu 

ber in Studia Patavina, 13 ( 1 9 6 6 ) 9 7 100 
4 7 1 'Der Mensch sieht, und er sieht auch, dass er gesehen wird' (M Buber, Abraham der Seher, 

in Werke II, 893) 
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Het tweede aspckt dat uit het eerste aspekt voortvloeit, is de ervaring van zin De 
wijze waarop Buber deze overgang van de tegenmnigheid naar de zin-ervaring Iaat 
geschieden, werpt tegelijk een licht op wat hij met deze zin-ervaring bedoelt De 
wezenservaring van een totaal-aangeraakt zijn, beleefd als een aktieve verhouding, 
is de volkomen tegenmnigheid van het openbanngsgebeuren Dit nu, zegt Buber, 
betekent niet dat hierdoor het leven lichter wordt, integendeel 'het maakt het leven 
zwaarder, maar het maakt het zwaar van zin' (60 2) Deze twee facetten het zwaar-
zijn van het leven - omdat het immers met heel zijn gewicht doordringt tot in het 
wezen van de mens - en het zin-zwaar zijn hangen o ι samen met het hebreeuwse 
begrip 'kawod', dat oorspronkelijk 'gewicht' betekent en in zijn gewone betekenis 
'uitstraling', 'transparantie', 'verschijning', 'doorzichtig worden' betekent, zoals we 
reeds zagen in paragraaf 55 5-7 Welnu, Buber wil o ι zeggen dat juist de zwaarte 
van het leven en het gewicht waarmee het zich meedeelt aan de mens precies de sa
menhang en de transparantie is waarmee het zich meedeelt, ook al is die zin nog zo 
duister of ongerijmd. Want waar het op aankomt is dat het leven zich voordoet als 
een samenhangende tegenwoordigheid Het volstrekt geraakt-zijn beleven als een ak
tieve verhouding impliceert een ervaring van volstrekte samenhang Wat niet bete
kent dat deze zin in een algemeen geldig weten zou kunnen worden uitgedrukt 
Het derde aspekt vloeit opnieuw voort uit het voorgaande Het is dit dat de zin een 
bedoeling heeft en deze bedoeling ook duidelijk maakt de zin wil niet worden ge
systematiseerd, maar ze wil worden waargemaakt in het leven, in de wereld, ze wil 
worden uit-gedragen 

Dit betekent niet dat deze waarmaking van zin in een algemeen geldig moeten, als 
voorschrift, kan worden uitgedrukt Ze kan slechts worden waargemaakt met de 
uniciteit van het leven en het bestaan waarin ze /ich geopenbaard heeft 

Paragraaf 60 3 Het derde en laatste element van de 'openbaring' vloeit tenslotte 
voort uit het derde aspekt van het tweede element van de openbaring Het is dit 
dat de zin ook metterdaad wordt waargemaakt, gedaan Het derde element is het 
dóen zelf Wat te doen is, is niet de ontsluiering van het geheim dat ons met zijn te
genwoordigheid als kracht elementair heeft geraakt - het geheim is trouwens op 
geen enkele wijze verbroken Wat gedaan moet worden, is ook niet de vertaling van 
de zin in een algemeen geldig weten of moeten - dit is zoals we zagen onmogelijk 
Het enige wat te doen is is het doen zelf en dit niet als een van buiten af opgelegd 
iets, maar als een van-zelf en van-binnenuit niet anders kunnen 

Paragraaf 60 4 In het voorgaande is de grondstruktuur van de 'openbaring' uitge
legd 'Openbaring' is dat de mens, tot in zijn wezen geraakt door een tegenwoor
digheid als kracht, de/e ontvangen tegenwoordigheid vanuit zijn geraakt-wezen uit
draagt in het leven 
In de slotalinea zet Buber dit openbaringsbegrip af tegen het gangbare openbarings
begrip Het gangbare openbarmgsbegnp ziet de oerstruktuur van de openbaring hier
in dat God iets over zichzelf zegt tegenover de mens Het zwaartepunt ligt dan in 
God zelf en de mens ziet toe of luistert God geeft zichzelf bijvoorbeeld een naam 
of legt zichzelf op een belofte vast Dit openbaringsbegrip kan Buber niet aanvaar
den Voor hem bestaat het eigenlijke openbanngsgebeuren in de eeuwige tegen
woordigheid van het eeuwige JIJ die altijd aktueel is Het is slechts het menselijke 
element waarin deze eeuwige openbaring /ich steeds anders artikulcert 
fc.n dat is 'wat wij openbaring noemen' (60 1), zoals de zon mets doet dan stralen, 
maar haar licht steeds anders breekt in een kristal, in de ogen van een mens, in een 
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prisma, enzovoort De zon schijnt onveranderlijk, maar haar licht wordt steeds an
ders gebroken Het eigenlijke woord van de openbaring is dan ook tautologie - als 
het tegendeel van zelf benoeming of /elf-bepaling van God tegenover de mens - 'Ik 
ben die ik ben Het openbarende is het openbarende Het zijnde is, verder niets' 
(60 4) Door deze tautologie wil Buber afwijzen dat God over zichzelf ooit iets an
ders zegt dan wat hij is Hiermee wordt de 'openbaring' onmiddellijk verbonden 
met het openbaringsgebeuren Lr zit geen enkele vervreemding in Nadat Buber al
dus de volstrekte identiteit van het i^-zijn van God met zichzelf, de identiteit van 
de openbarende met de openbarende, van de zijnde met de zijnde heeft gcartiku-
leerd, verwoordt hij ook nog het niet gesloten-zijn van deze identiteit Het zijn van 
de zijnde is geen opgekruld-zijn maar een uit-stralcn-van-zichzelf, het is een mede-
deelzaam zijn 'Ik ben die ik ben De eeuwige krachtbron stroomt, de eeuwige 
aanraking ziet uit, de eeuwige stem klinkt, verder niets' (60 4) Beide momenten sa
men verwoorden het wezen van het openbaringsgebeuren een zich eeuwig meede
lende bron die daarin geheel zichzelf is Het is deze nooit vast te leggen werkelijk
heid die het menselijk element omsmelt, daarin zich krachtig vertegenwoordigt en 
daardoorheen in de wereld uit wil vloeien Dit laatste gebeuren is de 'openbaring', 
'dat wat wij openbaring noemen' (60 1) 
Met deze opvatting over het openbaringsgebeuren en de 'openbaring' knoopt Buber 
aan bij de joodse traditie *12 en met name bij het openbaringswoord van Jahweh 
aan Mozes vanuit de brandende braamstruik, zoals verteld in het boek van de uit
tocht, hoofdstuk 3 "Fhje aser 'ehje' Deze zinsnede is exegetisch uiterst gekom-
pliceerd, ten eerste vanwege het samengestelde karakter van de kontekst (bx 3-4) 
waarin zij staat,473 vervolgens omdat de tnhoud van de syntaktische konstruktie 
(de relatieve-zin struktuur van "ehje ascr 'ehje')474 moeilijk te bepalen is, ten 

4 7 2 In haar uitstekende artikel 'Buber s Understanding of the Divine Name related to Bible, 
Targum and Mid rash', in The Journal of Jewish Studies, 24 (1973) 147 166, laat Pamela Ver
mes zíen hoe Bubers Godsidee, 'Ik zal er ¿ijn' en 'het eeuwige JIJ', wortelt in de ongebroken tra 
ditie van de Bijbel, de Fargum, de Midrash, de geschriften van de Merkavah, de Kabbala en het 
Chassidisme 
4 7 3 Volgens sommigen maakt Ex 3 14 een integrerend onderdeel uit van de Ь versie (G te 
Stroete, Exodus uit de grondtekst vertaald en uitgelegd in De boeken van het Oude Testament, 
Roermond, 1966, I, 42-49, O Eissfeldt, llexatcuch-Synopse, Darmstadt, 1973, 112, W Rich 
ter, Die sogenannten vorprophetischen Berufungsberichte, Gottingen, 1970, 103 117), volgens 
anderen is Ex 3 14 een ingevoegd element uit een andere traditie, waarbij de een meent dat dit 
ingevoegde element tot een oudere traditie behoort (G bohrer, Überlieferung und Geschichte 
des Exodus, Berlin, 1964, 4 0 H Schmid, 'Ich bin, der ich bin', in Theologie und Glaube, 60 
(1970) 4 0 4 , M Noth, Das zweite Buch Mose Exodus, in Das Alte Testament Deutsch, Gottin 
gen, 1959, Band 5, 31) en de ander dit ingevoegde element als een jongere traditie beschouwt 
(G Beer, Exodus, in Handbuch zum Alten Testament, Tubingen, 1939, nr 3, 10) 
4 7 4 Volgens sommigen artikuleert de konstruktie een onbepaaldheid zij het met verschillend 
accent Dubarle ziet in de zinsnede een ontwijkend antwoord (A Dubarle l a signification du 
nom de lahweh, m Revue des sciences philosophiques et theologiques, 35 (1961)7-12) , Freed 
man een 'tdem per idem construction' (D l-reedman, The Name of the God of Moses, in 
Journal of Biblical Literature, 79 (1960) 151 156), Eissfeldt beluistert in de konstruktie het 
onbenoembare (O Eissfeldt, Jahwe, der Gott der Vater, in Theologische I iteratur /Ceitung, 88 
(1963) 483 ) , voor Ratschow klinkt het eksklusieve van Jahweh door (C Ratschow, Werden und 
Wirken, Beihefte zur Zeitschrift fur die alttestamenthche Wissenschaft, 70 (1941) 81 ν ν ) 
Voor anderen spreekt uit de konstruktie echter juist een bepaaldheid, zij het in steeds andere 
zin Volgens Hanel moet door de herhaling werkelijkheid worden ingeschakeld (J Hand, Jahwe, 
in Neue kirchliche Zeitschrift 4 0 (1929) 614), volgens Grether wordt de levende werkzaam 
heid van Jahweh vertolkt (O Grether, Name und Wort Gottes im Alten Testament in Beihefte 
zur Zeitschrift fur die alttestamenthche Wissenschaft, 64 (1934) 7), Vriezen ziet er een onder-
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derde vanwege de betekenis van het werkwoord hajah 4 7 5 en tenslotte vanwege de 
etymologie van het tetragram JHWH 4 7 β 

Bubers opvatting, zoals die door zijn vertaalwerk was gerijpt,477 is als volgt kort 
weer te geven Volgens hem moet bx 3 14 gezien worden binnen de kontekst van 
Ex 3 1-4 12 die hij in tegenstelling tot de meest moderne exegeten met beschouwt 
als samengesteld uit verschillende bronnen, maar als één sluitend geheel 4 7 β Wat 
betreft de etymologie van de naam JHWH is Bubers standpunt 'De oorspronkelijke 
vorm van de roep kan als Ja-hoewa geklonken hebben, als men in het arabisch boe-
wa, hij, de oersemitische vorm van het pronomen 'hij' mag zien, dat m het he
breeuws (evenals in het arabisch naast het zojuist genoemde hoewa) hoe heet' 4 7 9 

En Mowinckel citerend gaat Buber verder 'De naam Ja-hoewa zou dan betekenen 
o hiji Uit zulk een Ja-hoewa zou dan zowel Jahoe als Jahweh (oorspronkelijk 

waarschijnlijk Jahwa) te verklaren zijn' 4 8 0 Wat betreft de betekenis van het werk
woord hajah stelt Buber 'Het werkwoord (hajah) laat in de bijbelse taal de beteke
nis van zuivere existentie in het geheel niet toe Het betekent gebeuren, worden, 
er zijn, tegenwoordig zijn, zo en zo zijn, maar niet op-zich-zijn' 4 e l Wat betreft ten
slotte de zinskonstruktie is Bubers mening 'JHWH zegt, dat hij er weliswaar altijd 
zijn zal, maar steeds als degene als wie hij er dan zal zijn Hij, die zijn voortdurende 
tegenwoordigheid en zijn voortdurende bijstand toezegt, weigert zich vast te leg
gen op bepaalde verschijningsvormen Als het eerste gedeelte van de spreuk zegt 
'Ik hoef niet bezworen te worden, want ik ben altijd bij jullie', dan brengt het twee
de tot uitdrukking 'Ik kan ook helemaal niet bezworen worden" 4 e 2 

Dit door zijn vertaalwerk gerijpte inzicht 4 8 3 doet Buber besluiten de oorspronke
lijke formulering uit 1923 te wijzigen in de tweede uitgave van 1958 In de uitgave 
van 1923 stond 'Ich bin der ich bin Das Offenbarende ist das Offenbarende Das 
Seiende ist, nichts weiter' In de uitgave van 1958 staat 'Ich bin da als der ich da 
bin Das Offenbarende ist das Offenbarende Das Seiende ist da, nichts weiter' 

streping in van zíjn aktuahteit en existentiahtett (Th Vriezen, 'ehje aser 'ehje, in hestschnft 
Alfred Bertholet, Tubingen, 1950, 508) 
475 Betekent hajah eerder ztjn zoals de Septuagint schijnt te suggereren, of betekent hajah eer
der worden, werkelijk gebeuren, werkelijk worden, blijven, enz zoals de meesten momenteel 
aannemen (Zie de literatuur in W Richter, Die sogenannten vorprophetischen Berufungsberich 
te, Gottingen, 1970, 105 107) 
476 Voor de verschillende interpretaties van het Tetragrammaton JHWH zie R Mayer, Der 
Gottesname Jahwe im Lichte der neuesten Forschung, in Biblische Zeitschrift, Neue Folge, 2 
(1958) 26 53, zie voor een aanvulling bovendien W Richter о с , 107 en G te Stroete, о с , 47-
49 
4 7 7 Wij vatten hier Bubers uiteindelijke visie samen zoals hij die heeft uiteengezet in het hoofd
stuk 'Der brennende Dornbusch' in zijn boek 'Moses' (M Buber, Moses, in Werke II, 47-66) 
Maar zie ook M Buber, Königtum Gottes, in Werke II, 621 ν ν en Buber/Rosenzweig, Die 
Schrift und ihre Verdeutschung, Berlin, 1936, 184-210, 306-307, 332 341, M Buber, Der Glau
be der Propheten, in Werke 11, 265 ν ν en 275 ν ν 
4 7β Μ Buber, Moses, in Werke H, 47 
4 7 9 I b i d , 6 0 
4 8 0 I b i d , 60 en П О 
4 8 1 Ibid , 62 
4 8 2 Ibid , 63 
483 Vermes wijst in haar zojuist genoemde artikel op het feit dat de vertaling van 'ehyeh asher 
ehyeh' met 'Ich bin da als der ich da bin' in eerste instantie aan Rosenzweig te danken is ge 
weest (zie Werke II, 1178), maar dat in tweede instantie beiden op hun beurt afhankelijk zijn 
geweest van В Jacob s artikel 'Mose am Dornbusch' in Monatschrift fur Geschichte und Wis
senschaft des Judentums (1922) (P Vermes, Buber's Understanding of the Divine Name related 
to Bible, Targum and Midrash, in The Journal of Jewish Studies, 24 (1973) 147) 
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Hoezeer Buber met deze wijziging ook meer recht doet aan de betekenis van het 
bijbelse bajah (dasein ι ρ ν sein) en hoezeer hij ook meer recht doet aan de gekom-
pliceerdheid van de relatieve-zin-konstruktie (door de absolute nabijheid, maar ook 
tegelijk de absolute onvastlegbaarheid van deze nabijheid te amkuleren), toch me
nen wij dat vanuit 'Ich und Du'gezien het evenwicht wordt verstoord In de eerste 
uitgave wordt zowel het volkomen zichzelf zijn van God (zijn absoluut onbepaal
baar zichzelf zijn) als de volkomen zelfmededclmg (zijn absolute tegenwoordigheid) 
verwoord berst 'Ik ben die Ik ben liet openbarende is het openbarende Het zijn
de is, verder niets' Daarna 'De eeuwige krachtbron stroomt, de eeuwige aanraking 
ziet uit, de eeuwige stem klinkt, verder niets' Beide momenten worden onder
streept door de herhaling van 'verder niets' De verandering van 1958 verbreekt dit 
oorspronkelijke evenwicht tussen het zichzelf-zijn en het zichzelf-meedelen Door 
de wijziging wordt het zichzelf-meedelen van meet af aan gesteld, terwijl het zich-
zelf-zijn zijn accent verliest Bovendien wordt te sterk de nadruk gelegd op de wijze 
waarop God zich geeft, die echter in deze fase van de openbaring nog niet aan de 
orde is Vanuit 'Ich und Du' gezien gaat het eigenlijk ook met zozeer om het op-
zichzelf-zijn van God, maar om het zichzelf-z\)n van God, d w z de onvervreemd
bare eigenheid van God naar de mens toe en van de mens naar God toe Dat dit 
zichzelf-zijn van God niet begrepen mag worden als een cirkelbeweging m zichzelf 
wordt terstond daarna uitgedrukt doordat gesteld wordt dat het zichzelf-zijn van 
God een uit-zichzelf zijn in zelf-meedelmg is Met dit laatste is eigenlijk het Daseins
aspekt volledig gehonoreerd 

Paragraaf 61 1-3 De eerste drie alinea's stellen het probleem waarmee paragraaf 61 
zich gaat bezighouden 
bnerzijds is er het gegeven dat het eeuwige ]η naar zijn wezen geen bet kan worden 
Buber geeft hiervoor zes redenen aan die alle hier op neerkomen dat het eeuwige 
μ) ons bevattingsvermogen volledig te buiten gaat, daarentegen in de ontmoeting 
ontmoet wordt, als eeuwig;i/ (611) 4 β 4 

4 8 4 Terecht is de kritiek van Rosenzweig dat het te ver gaat te zeggen, dat over God als 'hij' 
spreken oneigenlijk en metaforisch is (zie een brief van Rosenzweig uit 1922 Briefwechsel II, 
127) Immers, hoe zou het anders mogelijk zijn te spreken over bv een verhouding tussen 'het 
geheel van de wereld en dat wat niet wereld is' zoals Buber zelf doet in paragraaf 54:> Inderdaad 
is de vraag van Rosenzweig op zijn plaats om 'Erlaubnis von Gott wieder in der dritten Per
son zu sprechen' (Briefwechsel II, 127) Vooral de wending dat Rosenzweig hem 'om verlof vraagt' 
legt de vinger op de zere plek, want het wijst op een tendens van verabsoluteren Dat Buber dit 
laatste echter niet wil, blijkt uit een brief waarin hij Kosenzweig antwoord geeft Hij pareert de 
onderhuidse aanval voortreffelijk door te zeggen dat het 'hem met geoorloofd is' 'entscheidend 
fcR zu sagen' (Briefwechsel II, 129) Hiermee betrekt hij het dus op zijn eigen beperktheid, wat 
de tendens tot verabsoluteren breekt Deze overtuiging blijft Buber verder zijn hele leven bij 
Nog in 1963 zegt hij in zijn 'Antwort' Ich habe einmal gesagt, ein 'br', von Gott gesprochen, 
sei cm Metapher, ein 'Du', zu Gott gesprochen, sei keine Wenn einer von Gott spricht, 

macht er ihn zu einem Seienden unter anderen Seienden, zu einem vorhandenen, zu einem so 
und nicht anders beschaffenen Seienden /u Gott sprechen bedeutet aber nichts anderes als 
sich ihm selber zuwenden Wie ist das möglich ? fcs ist eben nichts anderes vonnoten als die 
totale Hinwendung Diese sagt überhaupt nichts mehr aus, in keiner Weise schrankt der Hinge
wandte sein Du auf ein Sosein und Nichtanderssein ein Die Metaphonk hat hier keinen Platz 
mehr' (M Buber, Antwort, in Martin Buber, hrsg Schilpp/Fricdman, Stuttgart, 1963, 612) 
Van de andere kant moeten in dit 'JIJ' geen dingen gelegd worden die er, vanuit 'Ich und Du' 
althans, niet in liggen God is wel eeuwig/ty in de zin van eeuwig aanspreekbaar, tegen-komend, 
tegen woordig, tegen-over, tegen-innig, maar dit 'JIJ' mag niet zonder meer verstaan worden als 
'persoonlijk' - zeker niet vanuit 'Ich und Du' Immers ook een boom, een kat, een kunstwerk 
kunnen/ι/ zijn, maar zijn daarom nog geen persoon Het is daarom met juist te stellen zoals zo 
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Anderszijds is er het gegeven dat het eeuwige jt) door de mens steeds weer tot het 
wordt gemaakt en dat dit feei-maken gebeurt overeenkomstig ons wezen De ge
schiedenis van God, die uit deze het-wording voortvloeit, is echter geen grillige be
weging, maar vormt een weg, ís dé weg (61 2) 
Vraag is nu hoe kan dat ' Hoe wordt de openbaring, zoals we die in de vorige para
graaf hebben beschreven, tot een inhoud, tot dogmatiek en moraal (61 3) ' 

Paragraaf 61 4 De verklaring die Buber gaat geven, zal zich afspelen op twee ni
veaus die samenhangen De eerste laag noemt hij de innerlijke, psychische laag Dit 
is de laag die tevoorschijn komt als we de mens naar zijn grondige aanleg - daarom 
psychisch - bekijken, los van de geschiedenis Deze beschouwingswijze zoekt een 
verklaring vanuit wat iedere mens als zodanig eigen is Deze verklaring vinden we in 
paragraaf 61 5-11 
De tweede laag noemt Buber de uiterlijke, feitelijke laag Deze laag wordt zichtbaar 
als we de mens in de geschiedenis zien Op dit niveau wordt de religie in zijn oer-
struktuur zichtbaar Dit onderzoek gebeurt in paragraaf 61 12-23 

Paragraaf 61 5-9 Beschouwen we de mens op zich, los van de geschiedenis, dan ne
men we een mechaniek waar dat er de oorzaak van is dat God steeds weer een bet 
wordt Dit mechaniek is als volgt te omschrijven de mens heeft een onuitroeibare 
behoefte om wat in de openbaring werd ontvangen (zie paragraaf 60) te kontinue-
ren in tijd en ruimte (61 5) 
Het overgeleverde vasthouden aan de openbaring, dat oorspronkelijk de tijdsafstand 
tussen de levende ontmoetingsmomenten met het eeuwige JIJ overbrugt, is niet lan
ger brug, maar wordt pijler Daarmee is God tot geloofsobjekt geworden en voor 
altijd bereikbaar (61 6) 
De omringende geloofsgenoten die oorspronkelijk in de kultusruimte de persoonlij
ke betrekking in een ruimtelijke samenhang plaatsen, gaan nu deze persoonlijke be
trekking tot het eeuwige ;y overnemen in het geregelde gemeenschapsgebed (61 7) 
In waarheid echter kan de volkomen betrekking enkel een autentieke tijd-ruimtehj-
ke samenhang krijgen, als ze wordt waargemaakt in de werkelijkheid van het leven, 
zoals we in paragraaf 60 zagen De tijdsamenhang ontstaat dan hierdoor dat het ik 
de zuivere betrekking realiseert door iedere tegenkomende tegenover zich tot ; i ; te 
laten uitgroeien Dan ontstaat er een kontinuiteit van ik /»/-betrekkingen die hun 
kontmuiteit vinden in de volkomen betrekking 
De ruimtcsamenhang ontstaat doordat meerdere mensen het eeuwige/ι/ in ieder/i/ 
eerbiedigen Deze betrokkenheid van ieder op het eeuwige /i/ vormt een gemeen
schap waaruit de onderlinge wederkerige betrekkingen voortvloeien (61 8) 
Slechts de betrokkenheid, in alle betrekkingen, op het eeuwige/i/ en het waarma
ken daarvan aan alle bijzondere jt¡ schept een tijdruimtelijke samenhang die in over
eenstemming is met de godsontmoeting (61 9 ) 4 8 5 

veel christelijke theologen gedaan hebben, dat Buber met het 'jij' het 'persoonlijk' karakter van 
God wilde uitzeggen Zie bv M Diamond 'Wenn der persönliche Charakter Gottes betont wird, 
wie Buber ihn betont, wenn er von Gott spricht als dem Du, das seiner Natur nach nicht Es 
werden kann (M Diamond Dialog und Theologie, in Martin Buber, hrsg Schilpp/bnedman, 
Stuttgart, 1963, 214 217) Alle vragen die uit zulk een stelling voortvloeien, komen dan ook 
voort uit deze onjuiste vooronderstelling Zo spreekt bv ook Ρ Edwards in zijn brochure 'Bu
ber and Bubensm' in een adem van 'The true God is a person or a Thou' (Ρ bdwards, Buber 
and Buberism, A Critical Evaluation, Kansas, 1970, 3) 
4 8 5 Het is merkwaardig hoe Stevenson 'the large and important area between the two poles 
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Paragraaf 61 10 11 Nadat Buber tegen elkaar heeft afgeschilderd hoe de menselijke 
behoefte naar kontmuenng van de openbaring in ruimte en tijd zich inautentiek 
realiseert, doordat de geloofstraditie en het gemeenschapsgebed de tegenkomstmo 
menten en de persoonlijke godsverhouding verdringen (61 5-7), maar anderzijds ook 
de positieve mogelijkheid heeft laten zien van een in tk-jt) betrekkingen door de tijd 
heen waargemaakte godsverhouding en een gemeenschap van op het eeuwige jt] ge 
richte mensen (61 8-9), laat hij nu zien waar deze beide bewegingen in de grond op 
neerkomen 
Pr zijn in de grond twee reakties mogelijk op de openbaring 
De eerste is in zijn oervorm beschreven in paragraaf 60 de mens draagt de aan zijn 
leven zelf ontvangen zin uit in de werkelijkheid De wezenlijke beweging van degene 
die de openbaring ontvangt, is doorgeven, gezonden worden, uitdragen 
De tweede reaktie is deze dat de mens niet uitgaat uit de volkomen betrekking, 
maar terugkeert naar de openbarende Hij wil niet uitdragen in de wereld, maar te-
rugdragen van God, die voor deze terugbuigende beweging geen eeuwig ]j] meer is, 
omdat nu ten eerste het eeuwige ¡ij wordt benaderd vanuit een reeds voorbije tegen 
komst en dat is ervaring - , maar ook omdat de in de openbaring ontvangen zins-
nchting, nl de opdracht tot waarmaken, met wordt uitgevoerd Hij verspeelt twee 
dingen de presentie van het/i ; en de uitwerking van het ontvangene (61 10) 
Draagt de mens het ontvangene uit, dan heeft hij het eeuwige JIJ in feite voor zich, 
omdat het eeuwige ;y deze mens nadert bij de verheffing van ieder bijzonder JIJ, wat 
precies ook de wezenlijke opdracht is van de zending Zo'n mens heeft reëel kon-
takt met het eeuwige }t], juist omdat hij zich bezighoudt met de wereld Keert de 
mens terug naar het eeuwige jt¡, dan is dit eeuwige ¡ij juist dóór die terugbeweging 
verstard tot een het, omdat het eeuwige JIJ dan benaderd wordt vanuit het voorbije 
tegenkomstgebeuren bn dat is ervaring Daarom behoort de schijnbare heenwen
ding naar de oergrond, in de terugbuigende beweging naar het eeuwige ]i), in werke 
lijkheid tot de afwending van die oergrond Daarentegen behoort de schijnbare af
wending van de oergrond, in het uitgaan van de tegenkomst de wereld en het leven 
in, in werkelijkheid tot de heenwending naar de oergrond (60 11) 

Paragraaf 61 12-13 Deze twee metakosmische bewegingen van de mens, die het 
menszijn als zodanig - dat is psychisch struktureren, worden nu geplaatst in de ge
schiedenis bn Buber stelt, dat de metakosmische grondstruktuur van de mens ?ijn 
hoogste uitdrukking vindt in de geschiedenis van de verhouding tot God 
De metakosmische grondstruktuur van de mens is dat hij is opgenomen in een me-
takosmischc twecvoudigheid een heenwending naar de oergrond toe krachtens wel 
ke hij in het zijn wordt verlost, en een afwending van de oergrond af krachtens wel 
ke hij m het worden zich ontwikkelt Beide momenten samen vormen zijn schep-
pingsstruktuur 
De 'lagere' uitdrukking van deze scheppingsstruktuur vinden we in de gtschiedcnis 
van de verhouding van de mens tot de wereld In de ^/-wording van de wereld reali
seert /ich de heenwending naar de oergrond, in de bet wording van de wereld ver 
wcrkelijkt /ich de afwending van de oergrond Deze tweevoudige struktuur en de 
oergeschiedenis ervan werden beschreven in deel 1 
De 'hoogste' uitdrukking vindt diezelfde scheppingsstruktuur m de geschiedenis van 

of our experience where we also live in the presence of God' (W Stevenson, I Thou and 1 It An 
Attempted Clarification of Their Relationship, in Journal of Religion, 43 (1963) 207) met 
heeft onderkend in Bubers uiteenzetting over het geloof en de kultus 
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de verhouding tot God In de ;!/-wording van God openbaart zich de heenwending 
naar de oergrond, in de bet-wording van God openbaart zich de afwending van de 
oergrond Deze tweevoudige geschiedenis gaat Buber bondig in de komende alinea's 
beschrijven 
De samenhang tussen beide tijdelijke uitdrukkingen van de tijdloze schcppingsstruk-
tuur verwoordt Bubcr zeer kort in de laatste alinea's van 'Ich und Du' In het systeem 
(onder nummer 2) wordt de samenhang tussen beide geschiedenissen en hun ver
houding tot de tijdloze scheppingsstruktuur uitvoerig verwoord De geschiedenis 
van de verhouding tot God krijgt gestalte in de strijd tussen het uitdragen van de in 
de eeuwige tegenkomst ontvangen zin naar de wereld toe en het terugbuigen van de 
in de eeuwige tegenkomst ontvangen zin naar de schenker toe In het uitdragen 
wordt het Woord geboren, in de terugbuiging - dat is de religie - wordt het Woord 
ingepakt Het heen en weer bewegen tussen beide is de ene, enige weg 

Paragraaf 61 14-20 Deze eeuwige weg van de geschiedenis van de godsdienst, haar 
oergeschicdems, gaat Buber nu beschrijven 
Voorop stelt hij dat de openbaringen die ten grondslag liggen aan de grote religies in 
wezen gelijk zijn aan de de openbaring die zich altijd en overal bij iedere mens kan voor
doen Aan de oorsprong van alle religies staat de ene, eeuwige openbaring 
Maar deze eeuwige openbaring wordt a h w gebroken door steeds andere bemidde
lingen en die bemiddelingen artikuleren precies het verschil in de verschillende 
openbaringen Juist omdat de mens, zoals we zagen in paragraaf 60, in heel zijn be
staan wordt geraakt, zal ook dit zo geraakte bestaan bepalend zijn voor de vorm 
waarin het eigenlijke openbarmgsgebeuren wordt uitgedragen in de 'openbaring' 
Buber verduidelijkt deze gedachte door onderscheid te maken tussen 'mond' - mis
schien denkt Buber hier vooral aan Mozes als de mond van Jahweh (zie Exodus 
4 12-16) of ook aan Nietzsche's uitspraak in de boven reeds genoemde beschrijving 
van openbaring, waar de geïnspireerde inderdaad zoiets is als 'zuiver inkarnatie, zui
ver mondstuk'*86 en 'spreekbuis' De mond is een levend organisme dat geheel be
trokken is bij de klankvorming en het doorgeven van wat gezegd moet worden, ter
wijl de spreekbuis onbewogen blijft onder zijn bemiddeling Het ongebroken licht 
van de eeuwige openbaring breekt steeds opnieuw door het prisma van het element 
dat er door wordt geraakt Dat geldt voor alle openbaring Toch neemt dit niet weg 
dat we moeten onderscheiden in de verschillende fasen waarin de openbaringsge
schiedenis zich bevindt Buber onderscheidt drie verschillende fasen 
De eerste fase is gekenmerkt door het totaal nieuwe van de doorbraak Het hele be
staan dat te wachten lag op de aanraking van de Aanrakende wordt aangegrepen en 
omgesmolten tot een nieuwe gestalte Gods in de wereld Op deze wijze worden 
steeds nieuwe gebieden tot plaats van godsverschijning 
De tweede fase is de fase dat het eeuwige JIJ tot gestalte komt en wordt verwerke
lijkt Hier staan we a h w op de grens tussen het zuivere )t¡ van de eerste fase en het 
het van de volgende fase het is een vermenging De essentie van de betrekking, het 
met het hele ongedeelde wezen )¡¡ /eggen, het levende gebed, houdt deze gestalte 
levend en doorbreekt a h w steeds de fossilisatie van geloof en kultus (61 17) 
De derde fase treedt in wanneer de uitbreidende beweging van de tweede fase zo 
overheersend wordt, dat de levende heenwendmg tot God, het gebed, er onder 
wordt gehouden Dan is de gestalte een leeg fossiel geworden Het Woord, d w z 

486 [, Nietzsche, hece Homo, in Nietzsche Werke, Kritische Gesamtausgabe, Berlin, 1969 VI 
3, 337 
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de levende verhouding van de volkomen betrekking, is ontwricht (61 18-19) 
Deze drie onderscheiden tijden vat Buber tenslotte in paragraaf 61 20 samen 
De levende uitdrukking van de eeuwige betrekking, het Woord, is in de tijd van de 
openbaring, die een nieuwe tijd inluidt, gistend en door en door aanwezig 
In de tijd van de gestalte-geving is de eeuwige betrekking werkend ze realiseert 
zich 
In de tijd dat de gestalten er als produkten zijn zonder dat de eeuwige betrekking ze 
nog bezielt, is de eeuwige betrekking vervreemd van zichzelf, een algemeen geldig 
weten en moeten 

Paragraaf 61 21-23 Zoals Buber de verklaring op het psychisch niveau verbond met 
het oer-tweevoud van de tocwending en de afwending en deze plaatste binnen de ge
schiedenis van de openbaring - waardoor deel 1 tot zijn hoogste verheldering werd 
gebracht zo legt Buber nu bij zijn verklaring op het historische niveau een nexus 
met deel 2 dat hierdoor een laatste verheldering krijgt 
In deel 2 heeft Buber laten zien hoe de verhouding mens wereld in verschillende fa
sen van zichzelf vervreemdt Aan deze vervreemdingsfasen blijken nu de hoofdfasen 
in de verhouding mens-God ten grondslag te liggen 
In tijden waarin de religie in haar eerste fase is - het wezende Woord verschijnt -
wordt de verbondenheid tussen de mens en de wereld vernieuwd 
In tijden waarin de religie alles omvormt vanuit die eerste godsopenbaring - het wer
kende Woord regeert kristalliseert zich de verhouding tussen mens en wereld uit 
In tijden waarin de religie nog enkel overgebleven vorm is - het Woord is een alge
meen geldig weten of moeten geworden - vervreemden mens en wereld van elkaar 

Paragraaf 61 23 In de laatste alinea wordt tenslotte herhaald wat reeds in de inlei
ding van paragraaf 61 2 werd gezegd, nl dat deze drie fasen die de geschiedkundi
ge uitdrukking zijn van de eeuwige toewending en afwending elkaar met als een 
eeuwige kringloop opvolgen, maar a h w een spiraal vormen di^ in zijn totaliteit 
een weg, dé weg vormt bn die weg is enerzijds gekarakteriseerd door een toenemen
de intensiteit van de verschillende fasen, maar anderzijds - en dit karakteriseert o ι 
die beweging wezenlijk - door het feit dat deze geschiedenis in zijn totaliteit gezien 
moet worden als een laatste, alles opnemende toenadering van God en van dat wat 
er tussen de mens en de wereld is gebeurd aan geschiedenis en openbaring (deel 2 
en deel 3) Pas wanneer de thcofanie volstrekt het 'tussen de wezens' genaderd 
is d w z alles wat er is ingegaan in de wereld aan gestalten is er het Rijk Gods 4 β 7 

Daarheen beweegt zich de geschiedenis spiraalsgewijs 4 θ β 'De geschiedenis (als ge
heel d w z als éénheid van de geschiedenis van de verhouding mens wereld en van 

487 Terecht stelt Anzenbacher in een brief aan Bockenhoff 'Das Zwischen ist das Reich Got
tes, aber nicht Gott Schcchina ist nicht Gott selbst als solcher, sondern die binwohnung 
Gottes in der Welt Begegnend befreien wir sie, der bunke des Reiches Gottes blitzt auf' (J 
Bockenhoff Die Begegnungsphilosophie, Freiburg 1970, 122) Reden ook waarom het onjuist 
is om, zoals Iheunissen en, in navolging van hem, ook Casper doen, God op te vatten als 'Zwi
schen allen Zwischen' (Zie В Casper Das dialogische Denken, Freiburg, 1967, 275 M Theu-
nissen, Der Andere, Berlin, 1965, 336) 
4 8 8 Dezc idee van de verlossing als een wederzijdse vereniging van een naderende God en een 
doorheen allerlei omzwervingen naderende wereld is een idee uit de joodse mystiek 'fcs ist eine 
Urvorstellung der Kabbala, dass die Schechina, die 'einwohnende' Gegenwart Gottes, verbannt 
durch die Unendlichkeit irrt, von ihrem 'bigner' getrennt, und dass sie erst in der Stunde der 
Erlösung sich mit ihm wieder vereinigen wird'(M Buber, Vom Leben der Chassidim, in Werke 
III, 24-25, zie ook pag 28 en 33) 
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de geschiedenis van de religie) is een geheimnisvolle nadering' (61 23) En wat van 
binnenuit gezien, d w z vanuit de geschiedenis van het Woord tussen de wezens, 
omkeer heet is van de kant van God verlossing 

131.62 Samenhang 

De paragrafen 60 61 verkrijgen hun samenhang door hun plaats in het geheel van 
het volkomen betrekkingsgebeuren Zij beschrijven namelijk de fase ná de onmid 
delhjke betrekking met het eeuwige jt] of liever ze beschrijven hoe het verhoudmgs 
geheel God-al uit de onmiddellijke betrekking tussen beide tevoorschijn komt 
Duidelijk markeert Buber deze fase m paragraaf 60 'Zoals ons tot de tegenkomst 
geen voorschrift voeren kan (dit zagen we in paragraaf 46 waarin de fase vóór de 
onmiddellijke betrekking werd beschreven), zo voert ons er ook geen (nl voor
schrift) uit haar weg Zoals er voor het tot haar komen slechts de akseptatie van de 
tegenwoordigheid nodig is (zie paragraaf 46 7), zo in een nieuwe zin voor het uit-
haar-gaan Zoals men met het naakte /i; op de lippen in de tegenkomst geraakt, zo 
wordt men met hem (nl het naakte ;»;) op de lippen uit haar naar de wereld terug
gestuurd' (60 2) Paragraaf 46 beschreef het in-gaan in de volkomen betrekking, de 
paragrafen 60 61 beschrijven het uit-gaan uit de volkomen betrekking 
Een tweede element dat aan de paragrafen 60-61 hun samenhang verleent, vloeit 
hier onmiddellijk uit voort Zoals in paragraaf 46, vanwege de vóórfase van het vol
komen betrekkingsgebeuren, in feite een aksent kwam te liggen op het tk, omdat in 
die vóórfase het tk de hoofdrol speelt als uit-gaande, via het bestendige metdoen, 
naar het eeuwige jt] zo ligt in paragraaf 60-61, vanwege de náfase van het volkomen 
betrekkingsgebeuren, in feite een aksent op het eeuwige/i/, omdat in die ná fase het 
eeuwige ]t] in de wereld wordt verwerkelijkt, via de uitdraging van het omgesmolten 
ik, in een wereldse gestalte, die dan op haar beurt vanwege de oerhouding van de 
mens en vanwege de zwaarte van de geschiedenis langzamerhand wordt tot een ge
vestigd beeld waaruit de levende werkelijkheid van het eeuwige ]i] zich heeft terug 
getrokken Van de ene kant zien we hoe het eeuwige jt) zich via het omgesmolten 
tk in de wereld verwerkelijkt aan de wezens die voor dit tk opdoemen Deze ver
werkelijking van het eeuwige /y in de wereld is in zijn oervorm beschreven in para
graaf 60 Van de andere kant zien we hoe dit oergebeuren uitloopt op ontwerkehj-
king van het eeuwige ]t], omdat het steeds meer wordt vastgelegd op zijn gestalten 
in geloof en kultus 
t en derde element tenslotte dat de beide paragrafen tot een eenheid maakt, is hun 
funktie in de totale opzet van 'Ich und Du' De tweevoudige beweging nl van ver
werkelijking en ontwerkehjking ziet Buber als de hoogste gestalte van de oervorm 
van de tweevoudigheid en daarmee in feite ook van de door ons gekende gestalte 
van de tweevoudigheid het tweevoud van de beide grondwoorden zoals in deel 1 
ontwikkeld, dat van dit oertweevoud éen van de mogelijke gestalten is Daarmee 
beschrijven paragraaf 60-61 de in deel 1 beschreven worsteling tussen het grond
woord tk μ) en het grondwoord tk bet m zijn hoogste uitdrukking En omdat de ge
schiedenis van de verhouding tussen het eeuwige/i/ en het al in zijn verwerkelijking 
en ontwerkehjking parallel loopt met de immanente geschiedenis binnen dit al, dus 
met de geschiedenis van de verhouding tussen mens en de wereld in hun wederzijdse 
verwerkelijking en ontwerkehjking, - terwijl beide geschiedenissen uitzien naar de 
eindverlossing waarin de verhouding tussen God en het al volkomen samen zal val 
len met de verhouding tussen de mens en de wereld, een fase derhalve waarin God 
alles in alles zal zijn - daarom zijn de paragrafen 60 61 tevens de voltooiing van de 
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m deel 2 beschreven geschiedenis van de verhouding tussen het ik en de wereld φ 

132 Samenhang van de afzonderlijke gedeelten 

De g r o n d s t r u k t u u r van deel 3 kan slechts worden beschreven als een spanmngseen-

heid Heel deel 3 als ¿odanig wordt gestrukturcerd door de spanning tussen het 

grondwoord (tk JIJ) en het Woord (ik eeuwige JIJ) Het is deze spanning die ook pre

cies haar plaats in het geheel bepaalt Deel 3 wordt van twee kanten afgeschreven 

Van de ene kant word t deel 3 ontwikkeld vanuit het g rondwoord ik-jij, als de vol

tooiing daarvan 4 9 0 Van de andere kant wordt deel 3 ontwikkeld vanuit het Woord 

ik eeuwige/i / , als het opengaan daarvan, als de openbaring ervan 

Deze spanningseenheid vindt zijn ui tdrukking in de wijze waarop de lijnen van deel 

1 in deel 3 worden doorge t rokken én gebroken 

Rechts t reeks doorge t rokken worden de grondkarak tens t ieken van de onmiddelli jke 

betrekking de onmiddell i jkheid, de ui ts lui tendheid, het t egenkomen, de tegen

woordigheid, het tegenover, de tegeninnigheid, fundamentele woorden als i^ enjtj, 

enzovoort Maar deze lijnen worden dan ook precies gebroken De onmiddell i jkheid 

word t de meest oorspronkeli jke en allereerst gegeven onmiddelli jkheid (zie 48 2 3), 

de uitsluitendheid wordt een alles insluitende uitslui tendheid (47 1-2), de tegen-

komst is nu niet meer primair een genade die het ik overkomt (¿ie 14 1 2) , maar een 

genade die 'ons in zoverre aangaat als we t o t haar uitgaan' (46 3), de tegenwoordig

heid is een eeuwige tegenwoordigheid (52 1-8), het tegenover is een absoluut tegen

over geworden (/ie paragraaf 49-51) , de tegeninnigheid bloeit uit to t haar volko

menheid 'Mijn beperkte kennen gaat op in (wordt opgenomen in) een onbeperkt 

gekend-worden ' (53 2 ) , e n het ik blijkt 'het eeuwige ik van het vergankelijke' (50 21) 

en h e t / y is 'het eeuwige jij van het onvergankelijke' (50 21) 

Ook literair blijkt deze spanning Van de ene kant valt het o p hoe vaak Buber in 

deel 3 citeert uit deel 1 Dat de verlengde lijnen van de betrekkingen elkaar in het 

eeuwige JIJ snijden (44 1) werd reeds in paragraaf 29 3 gesteld als het uiteindelijke 

perspcktief van de ///-wereld, een perspektief dat in paragraaf 54 3 opnieuw woor

delijk wordt opgenomen Het begin van de onmiddelli jke betrekking in de wereld, 

zoals beschreven in paragraaf 14 1-2, word t in deel 3 woordelijk overgenomen bij 

het ingaan van de onmiddell i jke betrekking met het eeuwige yi/ (46 5) Het uitslui-

tendheidsaspekt van de onmiddelli jke betrekking word t in paragraaf 47 1 geartiku-

leerd met twee citaten uit deel 1 uit paragraaf 11 2 en 19 2 Dat het wezenlijke 

kenmerk van de betrekking geen gevoel is, word t in paragraaf 49 2 ontwikkeld van

uit paragraaf 19 2 De onvergankelijkheid van de eeuwige betrekking zoals ontwik

keld in paragraaf 52 wordt beschreven in kont ras t met de noodzakelijke verganke-

4 8 9 Ten onrechte scheidt R Wood de paragrafen 60 en 61 van elkaar (R Wood, Martin Buber's 
Ontology, Evanston, 1969, 101 en 106) 
De paragrafen 60-61 deelt A Kohanski in in zijn vijfde sektie 'The bternal' (137 147), maar de 
plaats van deze paragrafen na of liever vanuit de volkomen betrekking ontgaat hem 
490 Vergelijk wat Buber in 1928 zegt 'Wanneer ik mij tot een mens wend, uit de oneindigheid 
van de richtingsmogelijkheden deze ene kies mij tot een mensengezicht wend en tot deze mens 
spreek, dan gebeurt er iets onvergankelijks In plaats van de oneindige mogelijkheid ontstaat de 
smalle brug, het tk en JIJ Ik heb gekozen hn wanneer de Gegenseitigkeit gewekt wordt, wan
neer het wonder plaats vindt dat van de andere mens uit hetzelfde gebeurt, vertegenwoordiging 
en toewending, dan is dat aanwezig omwille waarvan deze mensenwereld bestaat bn het hoog 
ste. dat wij vermogen, de toewending tot de Naamloze, tot wie we nog ¡ij kunnen zeggen, is 
slechts de voleinding van dat wat we ieder ogenblik van mens tot mens ervaren kunnen' (M Bu
ber, Rede über monologisches und dialogisches I eben, in Neue Zürcher Zeitung, 15 6 1928) 
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lijkheid van iedere betrekking in de wereld (paragraaf 22) De evaluatie van para
graaf 22-30 wordt in paragraaf 54 letterlijk hernomen (zie 30.1-2 en 54.1-4) Ook 
de houding van het tk tenslotte wordt in dezelfde bewoordingen omschreven als in 
deel 1 in termen van 'ervaren en gebruiken' (zie 17 2, 18 2, 29 3 en 58 2), '///-zeg
gen' (5 2, 9 2; 27 5 en 50 1, 50 2; 50 22; 58 2 enz.) en 'hebben ' (5 2 en 58.4) Deze 
citaten fungeren als verbindingslijnen naar deel 1, maar tegelijk in zekere zin als iets 
waartegen de gedachtenontwikkeling van deel 3 zich kan afzetten. Dit betekent 
voor de konkrete voorbeelden die we zojuist gegeven hebben, dat bv. paragraaf 44 
weliswaar aansluit bij de betrekkingslijnen van deel 1, maar precies om deze betrek-
kingshjnen tot in het oneindige door te trekken En het begin van de volkomen be
trekking sluit wel aan bij paragraaf 14.1-2, maar om te laten zien dat nu het ik de 
begin-rol speelt En het uitsluitendheidsaspekt knoopt wel onmiddellijk aan bij deel 
1, maar om daaraan de diskontinuiteit zichtbaar te maken met de alles insluitende 
uitsluitendheid Er wordt aangeknoopt bij het wezenhj'ke element van de betrekkin
gen in de wereld om te laten zien dat deze betrekkingen ín hun wezenlijkheid toch 
slechts relatief zijn t a.v. de absolute betrekking Het opnemen van de evaluatie van 
deel 1 gebeurt om deze evaluatie te re-evalueren vanuit deel 3. Enzovoort 
We hebben nu een eerste aspekt van de grondstruktuur die deel 3 bepaalt, zichtbaar 
gemaakt deel 3 is de spanningseenheid tussen het grondwoord tk-jtj en het Woord 
i£-eeuwige /;/ bn deze spanningseenheid vindt zijn neerslag in de wijze waarop Bu-
ber literair aanknoopt bij deel 1 

Deze spanningseenheid tussen het grondwoord tk-)t) en het Woord r/t-eeuwige /i/ 
moet echter niet slechts verstaan worden als een statisch evenwicht, maar als een 
gebeuren In deel 3 probeert Buber zo nauwkeurig mogelijk de overgang te beschrij
ven van de onmiddellijke betrekking met het bijzondere /i/ naar de onmiddellijke 
betrekking met het eeuwige /y Heel langzaam verschuift het aksent van het eeuwi
ge / j / dat gezien wordt vanuit het perspektief van de onmiddellijke betrekking met 
het bijzondere /г/, naar het eeuwige /i/ als het midden waarin alle i&-/i/-betrekkin-
gen m de wereld zijn opgenomen Dit gebeuren bepaalt de dynamische struktuur 
van deel 3 in zijn totaliteit de beschrijving van het totale relattegebeuren tussen 
God en het al vanuit en doorheen de geleefde onmiddellijke betrekkingen binnen 
dit al, gezien vanuit de steeds wisselende posities binnen dit totale relatiegeheel 4 9 ' 
Dit totale gebeuren wordt in enkele korte schetsen beschreven in paragraaf 44-45 
bn precies als zodanig vormen deze beide paragrafen de inleiding op het geheel van 
deel 3. 
De paragrafen 46-61 beschrijven ditzelfde gebeuren nu m extenso De grote lijn die 
Buber zelf aangeeft (zie 60 2) is deze paragraaf 46 voert de lezer binnen in de vol
komen betrekking door antwoord te zoeken op de vraag hoe kan ik komen tot de 
volkomen betrekking? Wat is daarvoor nodig' Wat zijn de voor-waarden? Paragraaf 
46 beschrijft aldus de fase vóór de onmiddellijke betrekking met het eeuwige/i/ 
In de paragrafen 47-59 zijn we binnen de volkomen betrekking Deze volkomen be
trekking wordt beschreven in zijn hoofdmomenten in korrelatie met de hoofdmo
menten van de onmiddellijke betrekking met het bijzondere /ι/ 

49i Kosenzweig kritiseert in een brief aan Buber dat deze alles perst binnen de twee grond
woorden en het voór-grondwoord ICH ES (dit drukt de verhouding uit tussen de schepper en 
het geschapene) over het hoofd ziet Toentertijd had Kosenzweig nog slechts het eerste deel van 
'Ich und Du' gelezen Onze uitleg van deel 3 laat zien, dat het Woord als verhouding tussen God 
en het al fundamenteel aan het grondwoord ten grondslag ligt 
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In de paragrafen 47-53 wordt een beschrijving gegeven van de drie hoofdkenmerken 

die de volkomen betrekking in zijn verhouding tot de betrekking met het bijzondere 

μ] karakteriseren 

In de paragrafen 54-57 worden de samenhang, de funktie en de geleding beschreven 

van dc;!;-wereld in zijn bemiddeling van het eeuwige μ] 

In de paragrafen 58-59 wordt de samenhang onderzocht tussen de eindige houding 

ten opzichte van het bijzondere ;i/ en de religieuze houding tegenover God 

De paragrafen 60-61 voeren ons tenslotte uit de volkomen betrekking de wereld in 

¿e beschrijven de fase ná de onmiddellijke betrekking met het eeuwige ]t] of liever 

ze beschrijven hoe het verhoudingsgeheel God-al - dat zich in de volkomen betrek

king wederzijds openbaarde - uit de onmiddellijke betrekking tussen beide tevoor

schijn komt 

Aldus verloopt de dynamische struktuur van de alomvattende betrekking in drie 

fasen 

de alomvattende betrekking ín (paragraaf 46), 

binnen de alomvattende betrekking (paragraaf 47-59), 

de alomvattende betrekking uit (paragraaf 60-61) 

De inleiding op dit geheel wordt gevormd door de paragrafen 44-45 4 9 2 

4 9 2 Η Duesberg laat in zijn beschrijving van deel 3 van 'Ich und Du', die toch gericht wil zijn 
op de Geschichtlichkeit-7eitlichkeit van de Ich Uu-Beziehung, op geen enkele wijze het proces 
karakter van deel 3 zien (Zie Η Duesberg, Person und Gemeinschaft, Bonn, 1970, 262 278) Zo 
geeft hij bij gevolg ook geen adekwate beschrijving van het betrekkingsmoment in het geheel 
van de volkomen betrekking Hij noemt slechts twee kenmerken van de absolute betrekking nl 
de absolute 'Einschhesslichkeit' (Ibid , 263 268) en het transparantie-moment van het bijzonde
re jtj (Ibid , 268-270), terwijl uit de tekst van 'Ich und Du' zelf zonder meer duidelijk is (zie 
par 5 3) dat de 'Einschliesslichkeit' slechts een van de drie kenmerken van de volkomen betrek
king is - naast de absolute tweepoligheid en de eeuwige aktualiteit - en nog niet eens het meest 
wezenlijke kenmerk - dat is nl de absolute tweepoligheid (zie par 49-51) - terwijl anderzijds 
de transparantie van het bijzondere ¡η niet zozeer een kenmerk is van de betrekking zelf, maar 
eerder een karakteristiek is van de verhouding tussen het eeuwige;i; en het bijzondere¡i] binnen 
de absolute betrekking Door het nalaten van een nauwkeurige analyse kan men er dan bv toe 
komen te stellen 'Im übrigen scheint es mir phänomenologisch ungenau, endliche und absolute 
Beziehung durch Einschliesslichkeit einerseits und Nichteinschlicsslichkeit anderseits zu diffe
renzieren' (Ibid , 265) Maar bij nauwkeurige analyse zou zijn gebleken, dat Buber het absoluut-
heidsmoment niet beschrijft in termen van 'Einschliesslichkeit', maar in termen van onophef-
baar twee zijn, onwrikbaar tegenover elkaar staan, enz De Einschliesslichkeit omschrijft een 
eerste aspekt, nl het alomvattendheidsaspekt van de volkomen betrekking En dan komt daar 
nog bij, dat 'endlich' en 'absolut' niet tegenover elkaar staan, maar enerzijds 'endlich' en 'ewig' 
(of 'vollkommen') en anderzijds 'absolut' en 'relativ' We moeten vaststellen dat een dergelijke 
ongenuanceerdheid het gehele betoog doortrekt 

Voor N Rotenstreich geldt hetzelfde Wel stelt hij de juiste vraag 'die brage nach der Bezie
hung zwischen belden Gegenseitigkeiten', nl de Gegenseitigkeit tussen mens-<£ en mens-;!/ aan 
de ene kant en de Gegenseitigkeit tussen mens-iA en V,od-ji] aan de andere kant 'Will Buber gei
tend machen, dass es neben der Gegenseitigkeit im menschlichen Bereich eine unabhängige Ge
genseitigkeit zwischen Mensch und Gott gibt, oder will er die Idee der Gegenseitigkeit im allge
meinen festlegen, die ihre doppelte Verwirklichung innerhalb der begrenzten Sphäre auf der ei
nen Seite und innerhalb der Begegnung zwischen Mensch und Gott auf der anderen Seite' ' (N 
Rotenstreich, Grunde und Grenzen von Martin Bubers dialogischem Denken, in Martin Buber, 
hrsg Schilpp/Friedman, Stuttgart, 1963, 94) Omdat Rotenstreich de dynamische samenhang 
van de beide relatiegehelen niet bestudeert, kan hij geen genuanceerd antwoord vinden op de 
verhouding tussen beide verhoudingsgehelen Het is in ieder geval niet juist te stellen 'Der Hang 
nach Vereinigung der beiden möglichen Erfahrungen fuhrt ihn zum systematischen Schwanken 
zwischen den beiden Anschauungen' (Ibid , 95) Onze analyse laat zien, dat het in elkaar grij
pen van de beide verhoudingsgehelcn in het ene doorleefde gebeuren (zie met name par 51) de 
hoofdtematick vormt van heel het derde deel van 'Ich und Du' en, wat het betrekkingsmoment 
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Volgen we dit gebeuren echter nauwlettend, dan zien we dat dit gebeuren zelf niet 
beschreven wordt vanuit één standpunt, maar dat onmerkbaar de positie wisselt en 
wel zo dat iedere stap een bepaald grondelement van het relatiegeheel God-al scher
per in het licht plaatst. De grondelementen van het relatiegeheel zijn het ik, de be-
trekking-zèlf, het jtj, de houding en het eeuwige/г; In paragraaf 46 staat het ik cen
traal, in paragraaf 47-5 3 de betrekking-zelf, in paragraaf 54-57 het ]ij en in para
graaf 58-59 de houding 

Samenvattend kunnen we zeggen dat deel 3 de overgang beschrijft van de onmid
dellijke betrekking in de wereld naar de volkomen betrekking met het eeuwige jtj 
en de overgang daaruit weg weer naar de wereld toe. 
In deze beschrijving wordt voortdurend de kontinuiteit in diskontinuiteit verwoord 
tussen precies die beperkte »¿-;i/-betrekkingen en de volkomen betrekking, tussen 
het grondwoord en het Woord. Het dynamische gebeuren is m.a w in zichzelf 
voortdurend een spanmngseenheid 
En tenslotte dit gekompliceerde gebeuren wordt beschreven met een steeds wisse
lend aksent op de verschillende elementen die het totale relatiegeheel konstitue-
ren.493 

betreft, de hoofdaandacht krijgt binnen het kader van de paragrafen 47 S3. 
4 9 3 De totaalstruktuur van deel 3 (de beschrijving van de verhouding tussen de betrekkelijke 
lA-yry-betrekkingen en de absolute 'k-jt) betrekking in zijn drie fasen - vóór, m en na de volkomen 
betrekking - en de rol die de verschillende elementen van het grondwoord bij dit gebeuren spe
len) wordt door R. Wood bij zijn analyse van deel 3 volledig over het hoofd gezien (R Wood, 
Martin Buber's Ontology, bvanston, 1969, 87 109) 
Hoe noodzakelijk het is alle elementen van het betrekkingsgeheel in hun dynamische ontwikke
ling te onderscheiden, blijkt wel uit de interpretaties van В Casper, die deze analyses achterwe
ge laat en daardoor een serie citaten aaneensmeedt tot een visie op met name deel 3 van 'Ich 
und Du', die op geen enkele wijze meer overeenstemt met de inhoud Zo wordt het goddelijke 
geïdentificeerd met het Zwischen (В Casper, Das dialogische Denken, hreiburg, 1967, 302-
311), terwijl Buber duidelijk stelt dat God in de theofanie van de eindverlossing dit 'Zwischen' 
nadert 'sie nähert sich immer mehr der Sphäre zwischen den Wesen nahen sich dem Reich, 
das in unsrer Mitte, im Dazwischen sich birgt' (par 61 23) Zo kan Casper 'die vollkommene 
Akzeptation der Gegenwart' (46 7) identificeren met het 'sich in der Begegnung ereignenden 
Zwischen' (ibid , 302-311) of ook met het 'allem Zwischen das Zwischen' (ibid , 315), terwijl 
bij lezing in de kontekst blijkt dat met deze volkomen acceptatie niets anders bedoeld is dan 
het nietdoen, voorwaarde vóór het ingaan in de volkomen betrekking Verder identificeert hij 
'das Gewahrende jeder Begegnung' (ibid , 310) met 'die ewige Mitte' (par 48 1), maar dit eeu
wige midden is in de kontekst niet God, maar het eeuwige midden van de weg die het menselijk 
ik gaat' 'Denn dieses Finden ist nicht ein Ende des Wegs, nur seine ewige Mitte' (48 1 ) De mens 
moet, zo is de bedoeling, in het gaan van de eigen weg de weg gaan (paragraaf 48 1 in zijn ge
heel) Zo kan hij tenslotte samenvattend stellen dat het 'klar wird wie sehr, Bubers eigenen Ab
sichten gemäss, das sich ereignende Zwischen der Begegnung zunächst selbst als das Göttliche, 
oder, genauer gesagt, die religiose Wirklichkeit angesehen werden kann' (ibid , 306), terwijl het 
toch duidelijk is dat voor Buber niet zozeer het Zwischen als wel het eeuwige jtj God is (passim) 
En niet het Zwischen is de vorm van zijn verschijning, maar het tegenwoordige;·; (zie vooral 
par 54-57 en verder passim) 

Hetzelfde geldt voor de beschrijving van het derde deel door L Wachinger in zijn boek 'Der 
Glaubensbegriff Martin Bubers' (L Wachinger, Der Glaubensbegriff Martin Bubers, München, 
1970) De beschrijving is niet meer dan een verzameling losse citaten door tussenzinnen verbon
den, zonder aanhalingstekens De struktuur van het volkomen betrekkingsgebeuren met daarin 
de strukturele plaats van het eeuwige pj. de volkomen acceptatie en de openbaring (nu in 
Wachmgers beschrijving drie willekeurige kopjes) ontgaat hem Bovendien wordt de strukturele 
plaats van hel geloof (zie par. 61 5-9) in dit gebeuren met opgemerkt, terwijl het boek toch 'der 
Glaubensbegriff' wil onderzoeken 
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2 Samenhang van 'Ich und Du' 

'Ich und Du' bestaat uit drie delen. 
In deci 1 worden eerst de twee verhoudingsgehelen waarin mens en wereld zijn op
genomen, de beide grondwoorden ik-]tj en ik-bet, onderzocht. Kerst wordt de a.h.w. 
tijdloze grondstruktuur van de beide grondwoorden (in de paragrafen 3-22) onder
zocht, waardoor de tweevoudigheid wordt aangescherpt tot een onverzoenlijke te
genstelling. Vervolgens wordt de tijdelijke samenhang van de beide grondwoorden 
(in de paragrafen 23-28) onderzocht, waardoor de geleidelijke overgangen in de 
tweevoudigheid zichtbaar worden. De paragrafen 1 en 2 vormen hierop een inlei
ding, de paragrafen 29 en 30 een voorlopige evaluatie. Het onderzoek gebeurt van 
binnen uit, d.w.z. het gaat uit van de feitelijk te konstateren tweevoudigheid die er 
heerst in de wereld (een geëerbiedigde en een geobjektiveerde wereld), in het tk 
(een ontmoetend ik en een objektiverend tk) en in het kontakt (een onmiddellijke 
aanraking en een geblokkeerd kontakt) Het tweevoudige grondwoord plaatst deze 
te konstateren twcevoudigheid in een voorlopige samenhang. 
Bezien wc dit geheel vanuit het Woord, dan moeten we zeggen: deel 1 gaat over het 
Woord in de gestalte van de beide grondwoorden, maar dan vanuit de grondwoor
den Het is wellicht vanwege deze dubbele nadruk die op het wóórd valt - het 
Woord in de gestalte van het grondwoord - en vanwege het feit dat het woord het 
grondpnnciep van heel de denksamenhang van 'Ich und Du' is, dat Buber voor zich
zelf dit deel heeft betiteld met 'Wuri '4 9 4 

Deel 2 ontwikkelt nu verder één van de twee perspektieven die in deel 1 zijn ont
vouwd nl. het perspektief van het grondwoord tk-het Deel 2 ontwikkelt het grond
woord tk-het tot in zijn uiterste konsekwenties We zien een steeds verder schrijdend 
vervreemdingsproces Hierin breekt het Woord door in zijn aspekt van 'de afwen
ding van de oergrond krachtens welke het al standhoudt m het worden' Aldus is 
deel 2 geschreven in het spanningsveld tussen het grondwoord tk-het en het wórden-
de Woord. 
Omdat op deze manier in deel 2 eigenlijk de wordingsgeschiedenis op twee niveaus 
wordt beschreven - het niveau van het Woord als de afwending krachtens welke het 
al in het worden standhoudt en de wording van het grondwoord tk-het - daarom 
heeft Buber wellicht dit deel voor zichzelf 'Geschichte' genoemd. 
In deel 3 wordt het andere perspektief dat in deel 1 werd ontvouwd, verder ontwik
keld het perspektief van het grondwoord ik-ji] Het grondwoord ik-jtj komt tot zijn 
uiterste vervulling in de volkomen betrekking tussen de mens en het eeuwige ji/, 
waarbij de wereld een transparante bemiddeling is geworden tussen God en mens 
Van de andere kant kunnen we ook /eggen dat het Woord - onder zijn aspekt van 
toewending van het al naar de oergrond toe krachtens welke het al zich in het zijn 
verlost - doorbreekt in het grondwoord tk-jij Deel 3 staat in het spanningsveld tus
sen het grondwoord ik-jtj en het zijnde Woord. 
Het is waarschijnlijk vanwege de openbaring van God binnen het grondwoord tk-]i] 
dat Buber voor zich/elf deel 3 samenvat met 'Gott' 

Aldus zien we dat 'Ich und Du' in zijn totaliteit geschreven is in het element van het 
Woord. De spanning tussen de beide niveaus in het Woord - het grondwoord en het 

4 9 4 Terecht kunnen we dan ook met Peyerl stellen, dat 'der erste der drei Teile von 'Ich und 
Du' die 'l^jgik' (im weitesten Sinn des Wortes verstanden) des ganzen Cedankenbaus' bevat 
(W Peyerl, Das anthropologische Problem in der Gedankenwelt Martin Bubers, Wien, 1960, 62) . 

484 



Woord - vindt zijn uitdrukking in de spanning tussen deel 1 enerzijds en deel 2-3 
anderzijds De alles doordringende en in het Woord gefundeerde tweevoudigheid 
vindt zijn uitdrukking in de twee perspektieven tk-jtj en ik-bet die in deel 1 worden 
ontvouwd waarna deel 2 het ene perspektief tk-het ten einde toe ontwikkelt en 
deel 3 het andere perspektief tot zijn vervulling Iaat komen 4 9 5 

4 9 5 Het is door gebrek aan systematische analyse van 'Ich und Du', dat M Theunissen de struk-
tuur van het geheel en de delen over het hoofd ziet en hij, sprekend over 'Ich und Du', tot het 
ongefundeerde oordeel kan komen 'In krassem Gegensatz zur fundamentalen Bedeutung des 
Miteinanderseins stehen nun aber die Undifferenziertheit der argumentativen Operationen und 
die Unangemessenheit der Begriffe, mit denen Buber sein Thema zu bewältigen sucht' (M Theu
nissen, Der Andere, Berlin, 1965,258) Fven ongefundeerd noemt A Anzenbacher 'Ich und Du' 
afonstisch 'Das Hauptwerk 'Ich und Du' ist eine dreiteilige aphoristische Dichtung, in der Bu
ber allerdings trotz des sie durchherrschenden Pathos eine verhältnismässig grosse Klarheit er
reicht' (A Anzenbacher, Die Philosophie Martin Bubers, Wien, 1965, 34) Overigens werd deze 
ongefundeerde uitspraak reeds gedaan door J Cullberg waar deze zegt, dat 'Ich und Du' een 
kollektie aforismen is, gedeeltelijk in de vorm van poëzie (Zie J Cullberg Das Du und die 
Wirklichkeit, Uppsala, 1933, 40) Ook door R Wood wordt deze struktuur van 'Ich und Du' in 
zijn beschrijving van het geheel van 'Ich und Du' over het hoofd gezien 7ie hoofdstuk 'The 
Form of 1 and Thou' (R Wood, Martin Ruber's Ontology, Evanston, 1969, 27-33) Bij D Wie-
gand komt de grote opbouw van 'Ich und Du' wel adekwaat naar voren berst laat hij 'Bubers 
Deskription und Kritik der Welt der Entfremdung' zíen (D Wiegand, Religiöser Sozialismus bei 
Martin Buber, in Zeitschrift fur Religions und Gcistcsgeschichte, 18 (1966) 147-152) waarin 
hij twee lagen onderscheidt (149) en daarna gaat hij 'Bubers Vision einer mchtentfremdeten 
Welt der 'Du-Welt', eine Vision, die als stets gegenwartiger Massstab der Kritik der 'Es Welt' zu
grunde liegt' (Ibid , 152 162) ontvouwen Bovendien haalt hij de verschillende filosofische 
Systemen waarmee Buber zonder ze te noemen diskussieert, naar voren, zoals Marx, Hegel, 
Landauer Weber, Descartes, Neo-Kantianen, hreud, Jung, enz 
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HET SYSTEEM 

1 Het verhoudingsgeheel God-mens-en-wereld als tijdloze schepping. 

Zeer spaarzaam zijn de passages in 'Ich und Du' waarin op exphctete wi¡ze een laat
ste, alles omvattende samenhang ter sprake komt Het zijn er alles bij elkaar slechts 
vier. Wij zetten deze passages eerst achter elkaar, voorzien van een uitleg lettend op 
bet systeem dat in deze teksten ter sprake komt Daarbij zullen we ook steeds ver
wijzen naar die passages die op meer impltctete wtjze naar die laatste, alomvattende 
samenhang verwijzen 

1 Paragraaf 50 32 'God omvat het al en is het met, zo echter ook omvat God mijn 
zelf en is het niet Omwille van dit onbespreekbare kan ik m mijn spraak, zoals ieder 
in de zijne, /y-zeggen, omwille van dit is er ík enjij, is er tweespraak, is er spraak, is 
er de geest, wiens oerakt zij is, is er m eeuwigheid het Woord' 
In deze laatste alinea van paragraaf 50 doet Buber een fundamentele uitspraak over 
de verhouding van God tot de mens en wereld Van de ene kant wordt gezegd dat 
God de mens-en-wereld omvat - 'God omvat het al' en 'God (omvat) mtjn zelf' -
maar in een adem wordt hier aan toegevoegd dat God van dit alles op zijnsmveau 
is onderscheiden - '(hij) is het (het al) met' en '(hij) is het (mijn zelf) met' -
De verhouding van God tot de mens-en-wereld (zijn omvatten van de werkelijkheid) 
is wezenlijk gekonditioneerd door een zijns-gescheidcnheid (niet zijn) Dit op zijns
mveau gescheiden zijn van God en de mens cn-wereld is grondvoorwaarde en funda
ment voor iedere mogelijke verhouding van God tot de mens-en-wcreld en, zoals wc 
zullen zien, voor iedere mogelijke verhouding binnen de mens-en wereld 
In paragraaf 9 vinden we ditzelfde gescheiden-zijn op zijnsmveau tussen God en de 
mens-cn-wcreld aldus uitgedrukt er is aan de ene kant 'de wereld van het grond
woord' (9 5) waarbinnen de verhoudingen zich, zij het verschillend, artikuleren in 
'spraak', van de andere kant is daar God die genoemd wordt 'Wat de spraak te 
buiten gaat' (9 6) 
Hetzelfde in paragraaf 54 5 Daar wordt de mens en-wereld genoemd 'de wereld 
als geheel' (54 5) God heet in deze kontekst 'dat wat met wereld is' (54 5) 
In deze twee teksten wordt de zijnsgescheidenheid negatief geartikulecrd In para
graaf 50 wordt hetzelfde echter positief aldus verwoord 'God en de mens zijn de 
onophefbaar werkelijke twee, de twee dragers van de oerbetrekking' (50 5) 
Pas op basis van dit gescheiden zijn op zijnsmveau van God en de mens-en wereld, 
het onophefbaar tegenover elkaar staan van twee, pas 'omwille van dit onbespreek
bare', zo gaat Buber verder, 'kan ik in mijn spraak, zoals ieder in de zijne, JIJ zeg
gen, omwille van dit (onbespreekbare) is er ik en JIJ, is er tweespraak, is er spraak, 
is er de Geest, wiens oerakt zij is, is er in eeuwigheid het Woord' 
In deze opsomming moeten we twee niveaus onderscheiden 
1 Het eerste niveau is het niveau van 'de Geest' en 'bet Woord dat in eeuwigheid is' 
Geest is de levende betrekkingskracht van God naar de mens-en wereld toe, een be
trekkingskracht die de hele wording van de mens-en-wereld 'tijdloos omhult ' (25 2, 
zie ook 52 1) 
'Zelfstandig in het leven (van de mens-en wereld) inwerkend is de Geest nooit op 
zichzelf, maar op de wereld (de mens-cn-wcreld) betrokken' (35 3) In de/e Geest 
gaat de mens binnen naarmate hij )t}-/egt tegen het tegenkomende ¡ij (31 4, 32 1, 
35 3, 36 8) Dan bloeit de mens zelf open tot 'het wezen van de geest, het kunnen 
JIJ zeggen' (35 4, 36 8, 32 8) Volkomen adekwaat is dit /y-zeggtn pas als de mens 
zijn JIJ volstrekt eerbiedigt Dan manifesteert zich de geest niet, maar is hij (32 2) 
Ook met het Woord wordt diezelfde eeuwige verhouding van God naar de mens-en-
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wereld en de daarin geleefde verhouding van de mens-en-wercld naar God uitge
drukt 'Geest is Woord' (32 1) Het Ongevormde, ongescheiden Woord nog vóór de 
tong het uitspreekt' (32 2) komt present in de volkomen betrekking tussen de mens 
en God (55 10, 61 12, 61 19 22) Geest en Woord artikuleren aldus beide de eeuwi
ge verhouding tussen God en de mens-en-wereld 
Het is de/c verhouding die in paragraaf 28 aldus werd uitgedrukt 'Er zijn ogenblik
ken van de in zwijgen gehulde grond waarin wereldordemng geschouwd wordt, als 
tegenwoordigheid' (28 3) Wereldordening is de zijnsbetrokkenheid van de in zwij
gen gehulde grond (God, zie 47 2) op de mens-en wereld en de daarin zipide betrok
kenheid van de mcns-en-wereld op God 
2 Het tweede niveau wordt door Buber omschreven met woorden als mijn jij-zcg-
gen, het ik en JIJ, de tweespraak en de spraak Al de/e uitdrukkingen artikuleren, 
van meer partikuher naar meer algemeen.A.' verhouding tuisen mens en wereld Bu
ber wil nu zeggen dat de levende verhouding tussen God en de mens en wereld zich 
binnen de mens-en wereld uitdrukt in de op tweeheid gebaseerde verhouding tussen 
mens en wereld De spraak die de verhouding tussen mens en wereld artikuleert -
is 'de oerakt van de (¡een' de oerdaad, de oeruitdrukking van de levende verhou
ding tussen God en de mens en wereld is binnen de mens-en wereld de spraak tus
sen mens en wereld De Geest manifesteert /ich in de /y-zeggende geest van de 
mens Het Woord manifesteert /ich in het grondwoord 
Deze verhouding vinden we in verschillende passages uitgedrukt of verondersteld 
In paragraaf 3 bemiddelt het spreken van het grondwoord (de spraak) de participa
tie aan het Woord 'Wie een grondwoord spreekt, treedt in het Woord binnen en 
staat daar in' (3 4) Dit vooronderstelt dat het Woord /ich uitdrukt in het grond
woord 
Sprekend over de tegeninnige wisselwerking tussen mens en wereld roept Buber 
uit 'Ondoorgrondelijk inbegrepen leven we in de stromende al tegemnnigheid' 
(20 1) De pamkuliere ervaring van tegemnnigheid bemiddelt een al tegemnnigheid, 
een levende al verhouding, dit is het Woord of de Geest 
Aan het voorbeeld van Jezus wil Buber laten zien hoe 'het heilige grondwoord' - dit 
is de ik yi/-vcrhoudmg van Je/us ten op/ichte van de wereld en de mensen - zich 'm 
het onvoorwaardelijke verhief' (40 9), dit is de onvoorwaardelijke betrekking die 
levend is in de Geest en /ich we/enlijk artikuleert als Woord 
Als Buber in paragraaf 27 /egt 'De schepping openbaart haar gestallelijkhcid in de 
tegenkomst' (27 4) dan is dit in wt/en hetzelfde als het Woord de eeuwig levende 
scheppingsverhouding drukt haar gestalte uit in het grondwoord ik ji/ 
In paragraaf 3 3 wordt de/elfde samenhang aldus verwoord 'De ware gemeente ont
staat door deze twee dingen dat /e (de mensen) allen tot een levend midden 
(God) in levend tegeninnige betrekking staan (dit is als /e participeren aan het 
Woord of de Geest) en dat ze (de mensen) onderling met elkaar in levend tegenin
nige betrekking staan liet tweede ontspringt uit het eente de houtinieester η 
het levende werkende midden'Ciì 11, zie ook 33 12 13) 
De levende samenhang van het grondwoord met het Woord van het gtondwooid 
uit wordt pregnant op vier verschillende plaatsen met enige variatie verwoord 
'In elke sfeer (waarin de ik/IJ betrekking oprijst), door elk ons tegenwoordig wor
dende (JIJ), reiken on/e blikken tot aan de /oom van het eeuwige/гу, uit alles verne
men wc een waaien van hem, in elk jij spreken wij het eeuwige (JIJ) aan, in elke 
sfeer op haar wijze' (9 6, /ie 29 3, 44 1-2, 55 5) 
Deze passages vooronderstellen dat de verhouding tussen God en de mens-cn-wcreld 
(het Woord) zich uitdrukt en manifesteert in de tk JIJ verhouding tussen mens en 
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wereld (het grondwoord) en dat dientengevolge de mens kan participeren aan het 
Woord door het grondwoord ik-ji] te spreken 

2 Paragraaf 61 20-22 'Het Woord is in de openbaring wezend, in het leven van de 
gestalte werkend, in de heerschappij van de gestorven gestalte wordt het geldend 
Zo is de baan en de tcgenbaan van het eeuwige en eeuwig tegenwoordige Woord in 
de geschiedenis 
De tijden waarin het wezende Woord verschijnt, ¿ijn die waarin zich de verbonden
heid van ik en wereld vernieuwt, de tijden waarin het werkende Woord regeert, zijn 
die waarin de verstandhouding tussen ik en wereld zich staande houdt, de tijden 
waarin het Woord geldend wordt, zijn die waarin zich de ontwcrkelijking, de ver
vreemding tussen ik en wereld, het worden van het noodlot zich voltrekt' 
Letten we ook bij deze tekst op het systeem dat er uit spreekt, dan valt ons op
nieuw dat fundamentele onderscheid tussen de zo juist ontwikkelde twee niveaus 
op Van de ene kant is er 'het eeuwige en eeuwig tegenwoordige Woord' waarmee 
de eeuwig levende betrekkingskracht van God naar de mens-en-wcreld toe bedoeld 
is Van de andere kant komt dit eeuwige en ecuwig tegenwoordige Woord tot ge
stalte in de openbaring, in het leven van de gestalte, in de heerschappij van de ge
storven gestalte, en in de geschiedenis van de verhouding tussen mens en wereld 
Hier nu precies wordt t a ν de vorige passage iets nieuws zichtbaar ook de gestalte 
waarin het Woord zich manifesteert kent op zijn beurt twee dimensies 
1 Fnerzijds komt de eeuwige en eeuwig tegenwoordige verhouding van God tot de 
mcns-en-wereld in de verhouding van de mens tot God tot uitdrukking In de open
baring ís de verhouding van God tot de mens-en-wereld, m de levende godsdienst 
werkt de verhouding van God tot de mens-cn-wereld zich uit in de levende godsge
stalte en in de dode religie is de verhouding van God tot de mcns-en-wereld alge
meen geldig geworden in moraal en dogmatiek 
2 Anderzijds echter komt dit eeuwige en eeuwig tegenwoordige Woord tot gestalte 
in de verhouding tussen mens en wereld in tijden dat de mens zich met /ijn wereld 
verbindt, openbaart God zijn verbondenheid met de mcns-en-wereld, in tijden dat 
de mens zijn verhouding tot de wereld verwerkelijkt, geeft God gestalte aan zijn ver
houding tot de mens-en-wereld, en in tijden dat de verbondenheid tussen mensen 
wereld wegvalt, wordt de verhouding tussen God en de mens-cn-wereld algemeen 
geldig 

3 Paragraaf 54 5 'Als de metakosmische oervorm van het tweevoud, die woont in 
de wereld als geheel in haar verhouding tot dat wat met wereld is en waarvan de 
menselijke gestalte het tweevoud van de houdingen, van de grondwoorden en van 
de wereldaspckten is, mogen wij deze dubbele beweging bevroeden afwending van 
de oergrond, krachtens welke het al m het wordende standhoudt - heenwending tot 
de oergrond, krachtens welke /ich het al m het zijn verlost Beide m de tijd als lots
beschikking ontvouwd, als genade omtuind in de tijdloze schepping, die onbegrijpe
lijk tegelijk loslaten en bewaren, tegelijk vrijgave en binding is Ons weten omtrent 
het tweevoud verstomt voor de paradoksic van het ocrgcheim' 
Ook in deze tekst worden weer dezelfde twee niveaus zichtbaar als in de vorige pas
sages 
1 Het meest fundamentele niveau van het Woord wordt hier omschreven als 'de 
wereld als geheel (de mens-en-wereld) in haar verhouding tot dat wat niet wereld is 
(God)' Van deze verhouding wordt gezegd dat daarin 'de metakosmische oervorm 
van het tweevoud woont' Dit is iets nieuws ten aanzien van de vorige passages De-
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¿e metakosmische oervorm wordt nader geartikuleerd als 'afwending van de oer
grond (God), krachtens welke het al in het wordende standhoudt - heenwending 
tot de oergrond (God), krachtens welke /ich het al in het zijn verlost' Dezelfde 
verhouding, die hier omschreven wordt vanuit de wereld-als-gehcel ('de wereld als 
geheel in haar verhouding tot dat wat niet wereld is') en dezelfde tweevoudighetd 
in die verhouding die eveneens vanuit de wereld-als-gehcel wordt geartikuleerd 
('afwending van de oergrond heenwending tot de oergrond'), wordt nu ook ver
woord vanuit de andere pool (God) Van de verhouding van God tot de mens-cn-
wcreld wordt gezegd dat ze 'omtuind (is) in de tijdloze schepping' Van de tweevou
digheid in de verhouding tussen God en de mens-cn-wereld wordt gezegd dat ze 'on
begrijpelijk tegelijk loslaten en bewaren, tegelijk vrijgave en binding (is)' 
Hier wordt niet alleen een tweeheid geartikuleerd (God en de mcns-en-wereld) waar
tussen een verhouding bestaat (Woord of Geest), maar hier wordt bovendien de 
straktuur van deze verhouding verwoord In het alomvattende verhoudingsgeheel, 
dat gevormd wordt door God (oergrond, dat wat niet wereld is, schepper) en de 
wereld als geheel (mcns-en-wercld), wordt de verhouding tussen beide gekenmerkt 
door tweevoudigheid van God uit tegelijk loslaten en bewaren, tegelijk vrijgave en 
binding, van de mens cn-wereld uit afwending en heenwending 
2 Het tweede niveau, dat zichtbaar wordt in deze passage speelt zich af hinnen de 
wereld-als-gehcel, binnen de mcns-en-wereld Hier staat de mens (gepresenteerd in 
'de houdingen' van het ik) in verhouding (uitgedrukt m 'de grondwoorden') met 
de wereld (verwoord in 'de wereldaspckten') Welnu, ook dit verhoudingsgeheel 
mcns-en-wereld wordt gekenmerkt door eenzelfde tweevoudigheid 'het tweevoud 
van de houdingen, van de grondwoorden en van de wereldaspckten' 
Ln van de/e binnenwercldlijke twecvoudigheid wordt gezegd dat zij 'de menselijke 
gestalte' is van 'de oervorm van het tweevoud' zoals die woont in de eeuwige verhou
ding tussen God en de mens-en-wereld De twecvoudigheid zoals die 'in de tijd als 
lotsbeschikking (wordt) ontvouwd' in de gestalte van de twee grondwoorden, is 
uitdrukking van de oervorm van het tweevoud zoals die 'als genade omtumd (is) 
in de tijdloze schepping' Zoals de zi/mtweeheid God en mens-cn-wereld /ich uit
drukt in de ztjmtweeheid mens en wereld, zoals de verhouding tussen God en de 
mens-en-wereld (Woord en Geest) zich uitdrukt in de verhouding tussen mens en 
wereld (grondwoord en /y-zeggendc geest), /o ook drukt de tweevoudigheid die 
de verhouding tussen God en de mens-en wereld kenmerkt (de oervorm van het 
tweevoud), zich uit in de tweevoudigheid die de verhouding tussen mens en wereld 
kenmerkt (het tweevoudige grondwoord) 
Dezelfde samenhang tussen de oervorm van het tweevoud die in de tijdlo/e schep 
ping woont, en de menselijke vorm van dit tweevoud die /ich in de tijden manifes
teert, treffen we aan in paragraaf 25 'De tegenstelling tussen de twee grondwoor
den heeft in de tijden en werelden vele namen, maar in haar naamlo/c waarheid is 
ze inherent aan de schepping' (25 3) 

4 Paragraaf 6112 'De beide metakosmischc grondbewegingen van de wereld de 
uitbreiding in het eigen-zijn en de omkeer tot de verbondenheid vinden hun hoogste 
menselijke gestalte, de eigenlijke geestesvorm van hun strijd en vergelijk, van hun 
vermenging en ontmcnging in de geschiedenis van de menselijke verhouding tot 
God' 
Ook in deze passage onderscheiden wij weer dezelfde twee niveaus die m elkaar grij
pen 
1 Zoals uit de boven geanalyseerde passage van paragraaf 54 5 is gebleken, artiku-
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leren 'de beide metakosmische grondbewegingen van de wereld' de metakosmische 
oervorm van het tweevoud die woont in de wereld-als-geheel in haar verhouding tot 
dat wat niet wereld ¡s (God) Deze beide bewegingen die de paradoksale verhou-
dingsstruktuur tussen God en de mens-en-wereld artikuleren, worden hier genoemd 
'de uitbreiding in het eigen-zijn en de omkeer tot de verbondenheid' 'De uitbrei
ding m het eigen-zijn' betekent in parallellie met paragraaf 54 5 de afwending van 
de oergrond krachtens welke het al in het wordende standhoudt 'De omkeer tot 
de verbondenheid' betekent in parallellie met paragraaf 54.5 de heenwending tot 
de oergrond krachtens welke zich het al in het zijn verlost. 
Van deze twee bewegingen wordt nu gezegd dat ze gekenmerkt zijn door 'strijd en 
vergelijk', door 'vermenging en ontmenging' Blijkbaar liggen beide bewegingen niet 
in een onbewogen harmonie meen, maar bewegen ze zich onderling ten opzichte 
van elkaar ze gaan uiteen en verbinden zich weer, ze staan in spanning met elkaar 
en komen weer tot harmonie. Dit voegt iets nieuws toe aan de boven geanalyseerde 
tekst van paragraaf 54 5 
2 In paragraaf 54.5 werd het tweede niveau aldus geartikuleerd de oervorm van de 
tweevoudige verhouding tussen God en de mens-en-wereld drukt zichzelf uit in de 
menselijke gestalte van de tweevoudige verhouding tussen mens en wereld (de twee 
grondwoorden) Hier, in paragraaf 61 12, wordt nu 'de hoogste menselijke gestalte' 
van die oervorm van het tweevoud verwoord Deze hoogste gestalte van de oervorm 
van het tweevoud bestaat in 'de geschiedents van de menselijke verhouding tot God' 
die, zoals uit paragraaf 61 11 blijkt, uit twee fundamentele bewegingen is opge
bouwd een terugbuiging op God die 'in waarheid tot de wereldbeweging van de af
wending' (61.11) behoort en een heenwending naar Gods wereld die 'm waarheid 
tot de wereldbeweging van de heenwending behoort' (61 11) Deze twee godsdien
stige grondbewegingen samen konstitueren de geschiedenis van de menselijke ver
houding tot God en zijn als zodanig de hoogste menselijke gestalte van de oervorm 
van het tweevoud van de tijdloze schepping Uit paragraaf 61 20-22 was reeds ge
bleken dat de verhouding van God tot de mens-en-wereld zich manifesteert m de 
verhouding van de mens tot God. Ditzelfde wordt ook gezegd in het vervolg van de 
tekst die wij bezig zijn te analyseren 'In de omkeer (van de mens naar God) wordt 
het Woord (de verhouding van God tot de mens-en-wcreld) op aarde geboren, m de 
uitbreiding verpopt het (Woord) zich tot religie, m de nieuwe omkeer (van de mens 
naar God) wordt het (Woord) wedergeboren met nieuwe vleugels (van de vlinder nl 
die zich bevrijdt van de pop)'. Het nieuwe echter van de tekst die WIJ analyseren is 
dat de geschiedenis van de menselijke verhouding tot God de hoogste gestalte is van 
de oervorm van het tweevoud die in de tijdloze schepping woont 
Deze hoogste menselijke gestalte wordt vervolgens ook 'de eigenlijke geestesvorm' 
van de oervorm van het tweevoud genoemd Hiermee wordt bedoeld dat de oervorm 
van de scheppingsverhouding zijn meest adek-wate verhoudingsuitdrukking (want 
Geest is verhouding) vindt in de verhouding van de mens tot God 
Letten wc op de laatste, allesomvattende samenhang zoals die m paragraaf 6112 
zichtbaar is geworden, dan kunnen we het volgende stellen De tijdloze scheppings
verhouding en de daaraan inherente oervorm van het tweevoud moet onderscheiden 
worden niet alleen van de verhouding tussen de mens en de wereld en de daaraan in
herente menselijke gestalte van de twee grondwoorden, maar ook van de geschie
denis van de verhouding tussen de mens en God waarin de oervorm van het twee
voud zijn hoogste en meest adekwate uitdrukking vindt 

Ordenen wij vervolgens de uit de geanalyseerde passages gewonnen gegevens die el-
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kaar onderling belichten en aanvullen, dan komen we tot het volgende systemati
sche geheel dat o ι de laatste alomvattende samenhang is waarnaar 'Ich und Du' 
verwijst en waarop het gefundeerd is 

1 De laatste samenhang die alles (God-mens-cn-wercld) omvat is de tijdloze ¡.chep-
pingswerkeltjkhetd ' De¿e scheppingswcrkclijkheid is tijdloos, omdat /e alle worden 
en vergaan te boven gaat Ze is de 'eeuwige' (50 32, 58 4, 60 4, 61 14, 61 21), 'on
voorwaardelijke' (40 9), en 'absolute betrekking' (49 2) waarvoor de mens geen na
men heeft (25 3) en die hij niet doorgronden (20 1) of begrijpen (54 5) kan 
Deze eeuwig transcendente werkelijkheid van God-mens-en-wereld wordt bepaald 
door de volgende vier kenmerken 
1 We/enlijk voor de allesomvattende scheppingswerkelijkheid is dat daarbinnen 
God en de mens-en-wereld op zijrismveau van elkaar ondencheiden zijn en als de 
onophejbaar werkelijke twee tegenover elkaar staan God omvat de mcns-en-wcreld, 
maar is dc/e met, hij gaat alle verhoudingen tussen mens en wereld te buiten, is dat 
wat niet wereld is 
2 De onophefbaar werkelijke twee die samen de allesomvattende scheppingswcrkc
lijkheid konstitueren, vormen samen een verhouding, ze zijn met hun zijn op elkaar 
betrokken 
De /ijnsbctrokkenheid van God naar mens-en-wereld is de levende betrekkings
kracht van het eeuwige en ecuwig tegenwoordige Woord of de Geest die het al tijd
loos omhult (25 1) 
De /ijnsbetrokkenheid van de mens naar God is het spreken van het grondwoord of 
het deelnemen aan de geest, dat /ijn volkomen uitdrukking vindt in het spreken van 
het ongevormde, ongescheiden Woord in de volkomen eerbiediging van het/y 
3 De /ijnsbetrokkcnhcid tussen God en de mens-en-wereld heeft een paradoksale 
strukmur de metakosmische oervorm van het tweevoud De zijnsbetrokkenheid 
van de mens-cn-wcrcld naar God drukt /ich uit in twee bewegingen een beweging 
van God af waardoor de mensen-wereld in het wordende standhoudt en een bewe
ging van de mens-en-wereld naar God toe waardoor deze zich m het /ijn verlost 
De zijnsbetrokkenheid van God naar de mens en-wereld drukt zich ook uit in twee 
bewegingen een beweging van loslaten en vrijgave en een beweging van bewaren en 
binding 
4 Deze twecvoudigheidsbeweging tussen God en de mens-en wereld is met statisch 
maar dynamisch De beide bewegingen liggen onderling in strijd met elkaar en ver
zoenen zich weer, ze mengen zich met elkaar en ontmengen zich weer 

2 De laatste samenhang die God en de mens en-wereld omvat, komt binnen de ver
houding tussen mens en wereld tot gestalte in de tijd en drukt binnen die samen
hang de genoemde vier kenmerken uit 
1 De /ijnsonderscheidenheid van de onophefbaar werkelijke twee (God en de 
mens-en wereld) drukt zich binnen mens en-wereld uit in de tweeheid ik en JIJ, mens 
en wereld Dit zal blijken de schepping in de-tijd te zijn 
2 De zijnsbetrokkenheid tussen God en de mens-en-wereld (Woord of Geest) drukt 
zich binnen mcns-cn-wcreld uit m het wederzijds op elkaar betrokken zijn van mens 
en wereld (het spreken van het grondwoord, de ;y-zeggendc geest) 
3 De oervorm van het tweevoud (afwending en heenwending, loslaten en bewaren) 

1 Zie voor een uiteenzetting van Bubers scheppingsbegrip in zijn hele werk J Bloch, Geheim
nis und Schöpfung, t lcmentc der Dialogik Martin Bubers, Berlin, 1968, vooral 15 66 
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die de verhouding tussen God en de mens-en-wereld karakteriseert, drukt zich bin
nen de mens-en-wercld op twee niveaus uit 
Enerzijds drukt de oervorm zich uit in het tweevoudig op elkaar betrokken zijn van 
mens en wereld Dit is de menselijke gestalte van de oervorm 
Anderzijds drukt de oervorm zich uit in de tweevoudige omgang van de mens met 
God Dit is de hoogste menselijke gestalte van de oervorm, zijn meest adekwate uit
drukking 
4 De dynamiek die de twccvoudigheidsbeweging tussen God en de mens-en-wereld 
kenmerkt drukt zich binnen mens-en-wercld uit in de op- en neergaande geschiede
nis van de verhouding tussen mens en wereld en in de op- en neergaande geschiede
nis van de verhouding van de mens tot God 

3 De tijdloze schcppingswerkelijkheid die de laatste allesomvattende samenhang is 
waarbinnen 'Ich und Du' is geschreven, waarnaar het als naar een laatste omvatten
de horizon verwijst en waarop het steunt, wordt door Buber precies ah voor-gege
ven en als voortdurende vooronderstelling met getematiseerd Wat tn zich het eerste 
is, komt pas binnen de openbaring, de hoogste en meest adekwate gestalte in de om
gang van de mens met God, als zodanig aan het licht Wij menen dan ook het eigen
lijke standpunt vanwaaruit in feite de tijdloze schepping wordt geviseerd, het stand
punt van de openbaring is Daarom zal ook pas binnen het volgende hoofdstuk 
- waarin we de gestalten bestuderen die het verhoudingsgeheel God-mens-cn-wcreld 
aanneemt in de tijd - en met name m dat gedeelte waarin we de openbaring onder
zoeken, een vollediger en adekwater licht vallen op de tijdloze schcppingswerkelijk
heid 

2 Het verhoudingsgeheel God-mens-en-wereld in zijn tijdelijke gestalten. 

Evenals we gedaan hebben in het vorige hoofdstuk, zullen we ook nu alle passages 
uit 'Ich und Du' waarin op expliciete wijze de tijdelijke gestalten van het verhou
dingsgeheel God-mens-cn-wcreld ter sprake komen, analyseren lettend op het sy
steem dat in die teksten ter sprake komt Het gaat om een dertiental passages, 
waaronder een zestal uit de laatste alinea's van paragraaf 61 

1 Paragraaf 25 1-2 ' - Zo zou dus die melancholie van ons lot een in de oergc-
schiedems gewordene zijn ' 
- Een gewordene wel in zoverre het bewuste leven van de mens een in de oerge-
schiedems gewordene is' 
Blijkens deze passage die terugverwijst naar de twee voorafgaande paragrafen 23-24 
bestaat er /oiets als een oergcschicdems Uit de kontekst van de paragrafen 23-28 
blijkt dat in deze oergeschtedems, ook wel de 'oertijd' (26 1, 27 3) genoemd, de 
'oermens' (26 3, 27 1) leefde wiens leven gevuld moet zijn geweest met 'oerbeleve-
mssen' (23 6, 27 5) die gestruktureerd zijn volgens de twee 'vitale oerwoorden' 
(23 6) i£-werkcnd-;i; en ¡ij-v/crkcnà-ik De/c oergeschiedenis omvat de eerste ik-jtj-
betrekking - die een inruiling is voor de fundamentele losmaking uit de ongeschei
den, voorgestaltelijke ocrwcrcld - en de eerste i^-¿t'í-betrckkmg die uit de eerste i&-
jij betrekking voortkomt samen drukken deze twee grondwoorden binnen de ver
houding mens-wereld de tijdloze schepping uit die immers tegelijk loslaten en bewa
ren, vrijgave en binding is 

2 Paragraaf 27 4 'De losmaking uit de ongescheiden voorgestaltelijke oerwereld 
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'geschiedt met, zoals die van de lijfelijke moeder, plotseling en katastrofaal, er is het 
mensenkind tijd gegund om de verlorengaandc natuurlijke verbondenheid met de 
wereld voor een geestelijke, dat is betrekking, in te ruilen Het is uit de gloeiende 
duisternis van de chaos in de koele, lichte schepping getreden, maar het heeft die 
'schepping' nog niet, het moet haar (de schepping) eerst in de meest eigenlijke zin 
er uit halen en zich tot werkelijkheid maken, het moet zich zijn wereld al kijkende, 
al luisterende, al tastende, al vormende realiseren De schepping openbaart haar ge-
staltelijkheid in de tcgenkomst, zij giet zich niet uit in de afwachtende zintuigen, ze 
heft zich de aangrijpende (zintuigen) tegen' 
Uit deze passage blijkt hoc de oergeschiedenis van het kind gatalte geeft aan de 
tijdloze schepping Immers, het ontstaan zelf reeds van de oergeschiedenis is wezen
lijk losmaking-en-bindmg de losmaking uit de ongescheiden, voorgestaltelijke oer
wereld wordt onmiddelltjk omgezet in nieuwe verbondenheid, d w ζ er maakt zich 
slechts zoveel los uit de oerwereld als er in betrekking wordt omgezet Deze losma-
king-cn-binding beschrijft de overgang uit 'de gloeiende duisternis van de chaos in 
de koele, lichte schepping' 
Dat wil zeggen biiinen het geschapene komt de tijdloze schepping tot gestalte, 
want de tijdloze schepping moet van God uit omschreven worden als 'tegelijk los
laten en bewaren, tegelijk vrijgave en binding' (54 5) Op deze wijze drukt het begin 
van de oergeschiedenis zelf binnen de geschapen werkelijkheid de tijdloze schepping 
uit 'De schepping openbaart haar gestaltelijkheid' 
Ook in haar verdere verloop artikuleert de oergeschicdems de tijdloze schepping De 
primitieve betrekking - die een inruil is voor de losmaking - ontwikkelt zich nl zelf 
op zijn beurt binnen de ocrgeschiedems tot een nieuwe losmaking de geestelijke 
losmaking van het grondwoord tk-het De eerste ik-;ij betrekking en de eerste tk-het-
bctrekking samen nu artikulcrcn op hun beurt op hun eigen wijze de tijdloze losma-
king-cn-binding die de tijdloze schepping is 

3 Paragraaf 31 1-2 'De geschiedenis van de afzonderlijke mens en die van de men
selijke soort stemmen, waarin ze ook uit elkaar mogen gaan, in dit ene overeen, dat 
ze een voortdurende toename van de het wereld betekenen 
Wanneer men afziet van de kuituren die geïsoleerd schijnen, de kuituren die onder 
de historische invloed van anderen staan, nemen in een bepaald - niet heel vroeg, 
maar toch voorafgaand aan het tijdperk van de hoogbloei stadium de /u-f-wereld 
van de eerste over, hetzij door onmiddellijk ontvangen van de nog kontemporaine 
kuituur, zoals het Hellenisme de Egyptische, hetzij door middellijk ontvangen van 
de voorbije, zoals de Westerse christenheid de Griekse ontving zij vergroten hun 
èt'i-wereld door eigen ervaring, maar ook door de toevoer van vreemde, en nu eerst 
voltrekt zich aan de zo gegroeide kuituur de beslissende, ontdekkende verbreding 
(Waarbij voorlopig buiten beschouwing gelaten kan worden hoe overmachtig het 
schouwen en de daden van de /y-wercld daaraan meedoen) Derhalve is in het alge
meen de ibi'f-wcreld van iedere kuituur omvangrijker dan die van de voorafgaande, 
en ondanks ettelijke stagnaties en schijnbare achteruitgang is m de geschiedenis de 
voortgaande toename van de het wereld duidelijk te onderkennen' 
Uit deze passage blijkt allereerst dat er voor Buber naast de oergeschicdems zoiets 
als de geschiedenis van het menselijk geslacht en van het menselijk individu be
staat 
Vervolgens blijkt de geschiedenis van de mensheid geleed te zijn m kuituren 
Ten derde de/e kulturcn blijken op hun beurt een ontwikkeling te kennen In deze 
passage worden de twee eerste stadia van een kuituur geschetst 
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1 Het stadium dat voorafgaat aan het stadium van de hoogbloei In dit stadium 
wordt de bet wereld van de voorafgaande kuituur (dit is het laatste stadium van die 
kuituur) overgenomen, hetzij direkt hetzij indirekt In dit stadium wordt ook de 
Aef-wereld ontdekt uit eigen ervaring Door dit alles groeit de ¿et-wereld van kui
tuur tot kuituur 
2 Het stadium van de beslissende, ontdekkende verbreding waarbij het;»/ zeggen en 
de toevloed van de;i;-wcrcld van dominant belang zijn 

4 Paragraaf 36 8 'Elke grote, volkeren omvattende kuituur berust op een oor
spronkelijk tegenkomstgebeuren, op een antwoord aan het;i; dat eens bij haar bron 
plaatsvond, op een wezensakt van de geest 
Deze, versterkt door de gelijkgerichte kracht van de volgende geslachten, schept een 
eigen bestek van de kosmos in de Geest - eerst door hem wordt de kosmos, wereld-
bestek, intieme, huiselijke wereld, wereldbehuizing van de mens altijd weer moge
lijk, nu eerst kan de mens altijd weer met een getrooste ziel in een eigen bestek van 
de ruimte Godshuizen en mensenhuizen bouwen, kan hij de schommelende tijd met 
nieuwe hymnen en liederen vullen en aan de gemeenschap van de mensen zelf ge
stalte en vorm geven Maar juist slechts zolang hij die wezensakt in het eigen leven 
aktief en passief bezit, zolang hij zelf in de betrekking binnengaat zolang is hij vrij 
en dus scheppend Vindt een kuituur niet meer zijn middelpunt in het levende, on
ophoudelijk vernieuwde betrekkingsgcbeuren, dan verstart zij tot de ¿ef-wercld, die 
nog slechts eruptief van tijd tot tijd door de gloeiende daden van vereenzaamde 
geesten wordt doorbroken Van dan af dijt de gangbare oorzakelijkheid, die voor
heen nooit het geestelijk bestek van de kosmos kon verstoren, uit tot het drukken
de, dooddrukkende noodlot' 
In deze passage worden de vijf hoofdfasen van de ontwikkeling in de verhouding 
tussen mens en wereld (de kuituur) beschreven 
1 De oorsprong van de kuituur ligt in een wezensakt van de ;ï;-zeggcnde geest, 'een 
antwoord aan het ]i] dat eens bij haar bron plaatsvond' 
2 Volgende generaties versterken dit antwoord door eveneens dit/г; met hun wezen 
te antwoorden Omdat God met deze ik /¡/-verhouding tussen mens en wereld een 
verhouding aangaat, noemt Buber deze ik /»/-verhouding 'de kosmos in de Geest' 
3 Binnen deze gegroeide tk /i/-kultuur - die de kosmos van de Geest is - kan de mens 
nu gestalte geven aan zijn sociale en religieuze leven 
4 Gaat de gestalte domineren boven dat wat er het wezen van vormt de/»/-zeggen
de geest - dan verstart de kuituur tot een ¿et-wereld 
5 De verstarde ¿et-wereld dijt uit tot het drukkende en dooddrukkende noodlot 
de ¿et-wereld moet noodzakelijk zo en zo zijn, zo en zo werken, enzovoort 

5 Paragraaf 36 9 'De geschiedenis van de kuituren is niet een stadion van de aeo-
nen, waarin de ene hardloper na de ander monter en argeloos dezelfde dodelijke 
kring te doorlopen heeft Door hun op- en neergangen voert een naamloze weg'. 
In deze passage wordt een uitspraak gedaan over de geschiedenis, waarmee blijkens 
de kontckst bedoeld is de geschiedenis van de verhouding tussen mens en wereld 
Deze geschiedenis is, zoals we hierboven reeds zagen, geleed in kuituren 
ledere kuituur op haarbeurt, zo bleek niet alleen uit de vorige tekst maar ook uit 
de direkte kontekst van de tekst die wij nu analyseren, is geleed in twee hoofdbe
wegingen een opgang van de kuituur en een neergang van de kuituur 
Deze op- en neergangen vormen samen echter geen cirkel, maar een spiraal het be
gin van een nieuwe omwenteling grijpt m het einde van een voltooide voorafgaande 
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omwenteling en wel zo dat ZIJ samen een voortschrijdende beweging vormen 
Door deze voortschrijdende beweging van de geschiedenis van de kuituren ziet Bu-
ber 'een naamloze weg' lopen 

6 Paragraaf 36 8 'In de uitwerking van deze centrale wcvensakt (nl het met heel 
7ijn wezen ;y-zcggen) kan de ene kuituur door een andere die zich heeft overgege
ven aan zijn straling, worden afgelost, maar kan de ene ook in zichzelf worden ver
nieuwd' 
De kuituren die samen de geschiedenis vormen, kunnen op twee manieren een spi
raal vormen Ofwel de ene kuituur wordt door de andere kuituur overgenomen Zo 
neemt het Hellenisme de Egyptische kuituur over Op dezelfde wijze neemt de 
christelijke kuituur de Helleense kuituur over Ofwel de ene kuituur ontwikkelt 
zichzelf tot een nieuwe kuituur Dan wordt ze in zichzelf vernieuwd Zo vormen 
de profeten, het ocrchristcndom en het chassidisme volgens Buber drie kultuur-
vernieuwingcn binnen het ene Jodendom 

7. Paragraaf 60 2 'Zoals ons tot de tegenkomst (met het eeuwige/i;) geen voorschrift 
voeren kan, zo voert ons er ook geen uit haar weg Zoals er voor het tot haar-komen 
slechts de akseptatie van de tegenwoordigheid nodig is, zo in een nieuwe zin voor 
het uit-haar-gaan Zoals men met het naakte ]i) op de lippen in de tegenkomst ge
raakt, zo wordt men met hem op de lippen uit haar naar de wereld teruggestuurd' 
In deze passage worden driemaal dt/elfde twee bewegingen geartikulcerd 
1 ben beweging naar de openbaring toe (tot de tegenkomst voeren, het tot-haar-
komen, in de tegenkomst geraken) 
2 ben beweging uit de openbaring weg (uit haar weg voeren, het uit-haar-gaan, uit 
haar gestuurd worden) 
Daartussen bevindt zich dan vanzelfsprekend het moment waar alles om draait de 
tegenkomst, de openbaring 
Zoals onze uitleg van deel 3 heeft laten zien ligt dit schema ten grondslag aan heel 
de kompositie van deel 3 
1 Paragraaf 46 voert ons de openbaring in 
2 De paragrafen 47-59 voltrekken /ich bmnen de openbaring 
3 De paragrafen 60-61 voeren ons uit de openbaring 

8 Paragraaf 6 1 2 'De dingelijke geschiedenis van God, de gang van het god-ding 
door de religie en haar randvormen, door haar verlichtingen en verduisteringen, haar 
levensverhogingen en -verwoestingen, de gang weg van de levende God en weer naar 
hem toe, de veranderingen van tegenwoordigheid, indrijving van de gestalte, zieh-
tegcn-stelling, verbegrippelijkmg, ontbinding, vernieuwing /ijn een weg, zijn de 
weg' 
In deze passage worden allereerst opnieuw scherp de bovengenoemde twee bewe
gingen geartikulcerd verlichtingen en verduisteringen, levensverhogingen en levens
verwoestingen, de gang weg van de levende God en weer naar hem toe 
Het eigene echter van deze passage is dat hierin de gestaltcverandering van God 
doorheen de verschillende stadia van eén godsdienstig tijdperk genuanceerd beschre
ven wordt in /es stadia 
1 Tegcnwourdigheid Dit artikulcert het stadium van de openbaring, want in de 
openbaring ontvangt de mens 'een tegenwoordigheid, een tegenwoordigheid als 
kracht' (60 2), 'de tegenwoordigheid en kracht die de mens m de openbaring ont
vangt' (613) 
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2 Indrijving-van de-gestalte Dit is het stadium waarin God, nadat hij het hele ge
reedgemaakte element van de mens heeft geraakt en omgesmolten, zijn gestalte in
drukt in dit element 
3 Ztcb-tegeti-stellmg Dit is het stadium waarin de godsgestalte niet meer wordt ge
relateerd aan zijn bron het eeuwige JIJ De gestalte wordt nog slechts vanuit zich
zelf, dit is vanuit het verleden, belicht en daarmee vastgelegd 
4 Verbegnppelijking Dat wat in de vervreemding van de religie is gcobjektiveerd 
wordt nu als zodanig gereflekteerd en tot begrip gebracht in een algemeen geldig 
weten omtrent God 
5 Ontbinding De gestalte van God die reeds van God was vervreemd en vervolgens 
nog eens van zichzelf (nl als gestalte) werd vervreemd (in het begrip) gaat tot ont
binding over zij verliest haar innerlijke samenhang en geldigheid 
6 Vernieuwing In de ontbinding rijpt een nieuw uitzien naar de onvervreemde en 
onvervreemdbare gestalte van God zoals die in de tegenwoordigheid van de openba
ring wezend was 

9 Paragraaf 61 11-12 'De beide metakosmische grondbewegingen van de wereld 
de uitbreiding in het eigen-zijn en de omkeer tot de verbondenheid vinden hun 
hoogste menselijke gestalte, de eigenlijke gecstesvorm van hun strijd en vergelijk, 
van hun vermenging en ontmenging in de geschiedenis van de menselijke verhouding 
tot God In de omkeer wordt het Woord op aarde geboren, in de uitbreiding ver
popt het zich tot religie, in nieuwe omkeer wordt het weer geboren met nieuwe 
vleugels' 
Deze passage bespraken we boven reeds om aan te tonen hoc de tijdloze oervorm 
van het tweevoud zijn hoogste menselijke gestalte vindt in de geschiedenis van de 
verhouding van de mens tot God Letten wij echter nu op de gestalte zelf van die 
geschiedenis van de godsverhouding, dan zien we ook hier weer die spiraalbeweging 
zoals we die ontdekten in de geschiedenis van de verhouding van de mens tot de 
wereld Wanneer de mens zich omkeert tot de godsverhouding, dan wordt het 
Woord op aarde geboren, d w z dan gaat ook God een verhouding aan met de mens
en-wereld Wanneer de mens de Godsgestalten laat voortwoekeren in de vervreem
ding, dan verpopt het Woord zich tot kokon de holle religie Wanneer daarna de 
mens zich opnieuw omkeert tot de verbondenheid met God, dan herleeft ook van 
God uit de verhouding opnieuw 

Vervolgens zien we dat ook hier de omwenteling fundamenteel is opgebouwd uit 
twee bewegingen 
1 De verhouding van God tot de mens en-wereld ontstaat op het moment dat de 
verhouding van de mens tot God door de omkeer wordt gesticht 
2 De verhouding van God tot de mens-en-wereld verschaalt op het moment dat de 
verhouding van de mens tot God in de religie wordt vervreemd van zichzelf 

10 Paragraaf 61 14 'De geweldige openbaringen waarop de religies zich beroepen, 
zijn in wezen gelijk aan de stille die op alle plaatsen en alle tijden plaatsvinden De 
geweldige openbaringen, die aan het begin van grote gemeenschappen, op de keer
punten van de mensentijd staan, zijn niets anders dan de eeuwige openbaring' 
In deze passage blijkt hoe Buber de openbaring ziet als 'het begin van grote gemeen
schappen', waarmee blijkens de kontekst religieuze gemeenschappen bedoeld zijn 
Deze openbaringen waarmee gemeenschappen ontstaan, brengen de beslissende ge
leding aan in de voortgang van de mensentijd zij artikuleren 'de keerpunten van de 
mensentijd' Doordat deze openbaringen de oorsprong zijn van religieuze gemeen-
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schappen, zijn zij het ook waar de religie late uitvloeisels van de oorspronkelijke 
openbaringsgemeenschap - zich op beroepen 

11 Paragraaf 61 15-16 en 18-20 'br is een kwalitatief verschil tussen de tijden van 
de geschiedenis ( d w z van de geschiedenis van de verhouding van de mens tot 
God) Fr is een rijpworden van de tijd, waarin het erondergehouden, bedolven ele
ment van de mensengeest tot ondergrondse gereedheid komt, in zulk een aandrin
gen en zulk een spanning, dat het slechts uitziet naar een aanraking van de aanra
kende om los te breken De openbaring die dan verschijnt, grijpt het hele gereedge
maakte element in heel zijn hoedanigheid, ze smelt het om en drijft daar in de ge
stalte, een nieuwe gestalte van (.od in de wereld 
Zo echter wordt op de weg van de geschiedenis, in de veranderingen van het mense
lijk element steeds nieuw gebied van de wereld en de geest in de gestalte verheven, 
tot goddelijke gestalte opgeroepen Steeds nieuwe sferen worden tot plaats van de 
theofame 
Wanneer echter de uitbreidende beweging van de religie de omkerende er onder
houdt en de gestalte aan God ontrukt, verbleekt het gelaat van de gestalte, haar lip
pen zijn dood, haar handen hangen slap omlaag, God kent ze niet meer, en het we-
reldhuis, dat om haar altaar gebouwd is, de in de Geest gevatte kosmos, valt uit el
kaar En bij dat wat geschiedt, hoort dat de mens in de ontwrichting van zijn waar
heid niet meer ziet wat daar geschied is 
Ontbinding van het Woord is geschied 
Het Woord is in de openbaring wezend, in het leven van de gestalte werkend, in de 
heerschappij van de gestorven gestalte wordt het geldend' 
Als we over deze passage nadenken, lettend op de systematische samenhang die 
daarin tot uitdrukking komt dan valt ons het volgende op 
In deze passage wordt expliciet uitgesproken dat de geschiedenis van de verhouding 
van de mens tot God tijden kent Hiermee wordt niet bedoeld dat er in de loop van 
de geschiedenis steeds nieuwe tijdperken en godsdiensten aanbreken, maar dat bin
nen éen tijdperk en één godsdienst kwalitatief verschillende stadia te onderscheiden 
zijn Lr worden vijf van zulke stadia aangegeven 
1 Het eerste stadium is het 'njpworden van de tijd' Dit stadium valt samen met het 
laatste stadium van het vorige tijdperk de mens is van God en wereld vervreemd en 
wordt bedolven onder de zich onbeperkt uitbreidende het-God en het wereld On
der deze druk groeit het verlangen van de mens naar kontakt met het JIJ met het 
eeuwige JIJ doorheen het bijzondere JIJ 
2 Het tweede stadium is de 'aanraking van de aanrakende' Dit stadium is het eerste 
stadium van het nieuwe tijdperk Het is het stadium van de eigenlijke openbaring In 
deze openbaring wordt het gereedgehouden wezen van de mens fundamenteel ge
raakt en omgesmolten 
3 Het derde stadium de openbaring drijft 'een nieuwe gestalte van God in de we
reld' Deze gestalte wordt binnen het tijdperk in steeds nieuwe levensgebieden inge
dreven Op deze wijze breidt de godsdienst /ich uit over alle gebieden van het leven 
4 ben vierde stadium breekt aan wanneer de religie voortwoekert, /onder kontakt 
te houden met haar bron het eeuwige JIJ Dan worden de godsgestalten lege omhul
sels 
5 Het vijfde en laatste stadium bestaat in de ontwrichting van de godsdienst de 
godsgestalte is dood Dit laatste stadium is dan tegelijk weer het eerste stadium van 
het rijpworden van de tijd 
Gerekend vanuit de openbaring zijn dit dan eigenlijk vier stadia die Buber aan het 
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einde van dezelfde passage kort - vanuit God en zijn verhouding tot de mens-en-we-
reld (het Woord) samenvat 
/ Het Woord is tn de openbaring wezend God geeft zich wezenlijk te kennen in 
zijn verhouding tot de mens-en-wereld 
2 Het Woord is in bet leven van de gestalte werkend God verwerkelijkt zich in de 
wereld als godsgestalte 
3 Het Woord is in de heerscbappi] van de gestorven gestalte geldend de verhouding 
van God tot de wereld is algemeen geldig geworden in moraal en dogmatiek 
4 De ontbinding van het Woord God treedt uit de verhouding tot de mens-en we
reld en zijn gestalte gaat tot ontbinding over In deze ontbinding van de verhouding 
rijpt tevens een nieuwe verhouding 

12 Paragraaf 61 21 22 'Zo is de baan en de tegenbaan van het eeuwige en eeuwig 
tegenwoordige Woord in de geschiedenis 
De tijden waarin het wezende Woord verschijnt, zijn die waarin zich de verbonden
heid van ik en wereld vernieuwt, de tijden waarin het werkende Woord regeert, zijn 
die waarin de verstandhouding tussen ik en wereld zich staande houdt, de tijden 
waarin het Woord geldend wordt, zijn die waarin zich de ontwerkelijking, de ver
vreemding tussen ik en wereld, het worden van het noodlot zich voltrekt tot de 
grote huivering komt, en het de adem inhouden in het donker, en het gereedmaken
de zwijgen' 
Ook deze passage bespraken wij reeds eerder om te laten zien hoe de eeuwige en 
eeuwig tegenwoordige verhouding van God tot de mens en wereld tot gestalte 
komt in de geschiedenis van de verhouding van de mens tot God (61 15-20) en in de 
geschiedenis van de verhouding van de mens tot de wereld (61 21-22) Over deze 
laatste gestalte nu gaat de onderhavige tekst Letten we op de geleding van de ge
schiedenis van de verhouding van de mens tot de wereld, dan onderkennen we drie 
hoofdstadia 
1 Er zijn tijden waarin zich de verbondenheid van de mens tot de wereld vernieuwt 
Daarin wordt ipso facto de verhouding van God tot de mens-en wereld vernieuwd 
2 Er zijn tijden waarin zich de verbondenheid van de mens tot de wereld besten 
digt Daarin drukt de verhouding van God tot de mens-en-wereld zich uit in de ge
stalte van de levende godsdienst 
3 t r zijn tijden waarin de verhouding van de mens tot de wereld van zichzelf ver 
vreemdt In die tijden wordt de verhouding van God tot de mens en-wereld uitge
drukt in algemeen geldende regels en gedachten 
Het laatste stadium waarin de verhouding van de mens tot de wereld zich ver
vreemdt, wordt door Buter nader als volgt geartikuleerd in de vervreemding vol
trekt zich de ontwerkelijking, de vervreemding tussen ik en wereld, het worden van 
het noodlot - tot de grote huivering komt, en het de adem inhouden in het donker, 
en het gereedmakende zwijgen 
Hierin worden achtereenvolgens de belangrijkste vervreemdmgsfasen die we bij onze 
analyse van deel 2 ontdekten, verwoord We gaan deze fasen afzonderlijk na 
l De ontwerkelijking, de vervreemding tussen ik en wereld Hiermee wordt be
doeld de ontwerkelijking tussen ifc en JIJ die de noodzakelijke keerzijde is van de 
verwerkelijking tussen ik en ¡q De ontwerkelijking gaat de boventoon voeren Dit 
betekent dat de levende wisselwerking tussen ik en ¡η wordt vervangen door een ver
houding van een op zichzelf betrokken ik en een op zichzelf betrokken het wereld 
In deze beschrijving herkennen we het tweede stadium van de vervreemding zoals 
dat m deel 2 in de paragrafen 32-35 aan het licht kwam 
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2 Het worden van bet noodlot Hiermee is bedoeld dat de van zichzelf en van het 
ifc vervreemde het wereld overgeleverd wordt aan een onbeperkt heersende oorza
kelijkheid, een oorzakelijkheid die in onze tijd zelfs als zodanig wordt verabsolu
teerd Hierin herkennen we duidelijk het derde stadium van vervreemding zoals dat 
in de paragrafen 36-38 wordt beschreven 
3 Tot de grote huivering komt Met de grote huivering wordt bedoeld het ombeur-
ten verabsoluteren van de zelf-betrokkenheid van het ik en de verabsolutering van 
de zelf-betrokkenheid van de wereld In deze leegte-tussen huivert de mens, omdat 
hij de gespletenheid door zichzelf heen voelt gaan Hier herkennen we het derde en 
vierde stadium de verabsolutering van de ¡¿-betrokkenheid (paragraaf 39-42) waar
door de mens in de huivering tussen ik en wereld geraakt (paragraaf 43) 
4 /in het de adem inhouden in het donker Met het donker wordt bedoeld dat de 
mens bedolven ligt onder een totale vervreemding de vervreemding van zichzelf (in 
de verabsoluteerde zelf-betrokkenheid), de vervreemding van de wereld (die tot 
noodlot werd verabsoluteerd) en de vervreemding van het tussen (dat in een afwis
selend subjektivisme en objcktivisme werd opgeheven) In deze donkere overweldi
ging verduurt de mens de tijd ademloos en ziet hij uit naar bevrijding 
5 ί η het gereedmakende zwijgen Was de vorige fase gekenmerkt door een passief 
verduren, deze fase wordt gekenmerkt door een aktief uitzien het gereedmakende 
zwijgen Met dit gereedmakende zwijgen wordt de rijping tot een volkomen eerbie
diging bedoeld Dit is het metdoen waarin het/г; in zijn volkomen tegenwoordigheid 
wordt geaksepteerd Dc/e volkomen akseptatie betekent de vernieuwing van de ver
bondenheid tussen mens en wereld waarin zich de verbondenheid van God tot de 
mens-en-wereld vernieuwt 'De tijden waarin het wezende Woord verschijnt' Hier
mee is de kring rond 

13. Paragraaf 61 23 'Maar de baan is geen kringloop Ze is de weg Het noodlot 
wordt iedere nieuwe acon meer neerdrukkend, de omkeer meer openbrekend Fn 
de theofame komt steeds nader, zij nadert steeds meer de sfeer tussen de wezens 
nadert het rijk dat zich m ons midden, in het er tussen bergt De geschiedenis is een 
geheimnisvolle toenadering ledere spiraal van haar weg voert ons in dieper verderf 
en in grondiger omkeer tegelijk Het gebeuren echter dat van de kant wereld omkeer 
heet, heet van de kant van God verlossing' 
Deze passage gaat niet alleen door op paragraaf 61 21-22 die handelde over de sta
dia in de verhouding tussen mens en wereld, maar ook op paragraaf 61 15-20 waar
in de stadia in de verhouding van de mens tot God werden beschreven Op kompak
te wijze wordt de struktuur van die mensheidsgeschiedenis, die bestaat uit de ge
schiedenis van de verhouding mens-wereld en de geschiedenis van de verhouding 
mens-God, geartikuleerd 
1. De opgang en de neergang binnen een en dezelfde kuituur en godsdienst vormen 
geen kringloop Begin en einde vallen niet samen, maar vormen een spiraalbewe
ging Het einde van iedere aflopende kuituur en godsdienst bereidt reeds het begin 
voor van de volgende kuituur en godsdienst en wel zó dat de neergang steeds dieper 
en de opgang steeds hoger gaat De geschiedenis in zijn totaliteit is aldus met alleen 
een spiraalsgewijze beweging die voortschrijdt als 'de weg', maar bovendien een spi
raal die in de omwentelingen van zijn op- en neergangen een steeds omvattender 
omtrek beschrijft 'ledere spiraal van de weg van de geschiedenis voert ons in die
per verderf en grondiger omkeer tegelijk' 
2. Precies dit ene proces echter tussen de mens en wereld en tussen de mens en 
God - spiraalsgewijze voortgang waarbij de omtrekkende beweging steeds alomvat-
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tender wordt - geeft gestalte aan de verhouding van God tot de mens en-wereld Bij 
iedere spiraalbeweging nadert de openbaring van God uit steeds dieper in de mens
en-wereld, steeds dieper nadert hij in dat wat er tussen de mens en de wereld is ge
groeid Op die wijze is dezelfde geschiedenis die tussen mens en wereld een spiraals-
gewijze voortgang maakt, van God uit een nadering naar de mens-en wereld toe Dit 
naderen van God in de geschiedenis van mens en-wereld is de verlossing al het in de 
geschiedenis gewordene wordt door God in het zijn teruggebracht op het moment 
dat de mens binnen het gewordene zich omkeert naar de oergrond toe 

Ordenen wij vervolgens de gegevens die wij uit de dertien geanalyseerde passages 
verkregen hebben, dan komen we tot het volgende systematische geheel van de tij 
deli]ke gestalten van het verhoudingsgeheel God mens-en-wereld 

1 Het geheel van de tijdelijke gestalten van het verhoudingsgeheel God-mens-en-we-
reld vertoont het beeld van een spiraal een beweging die zich in zijn totaliteit 
voortbeweegt via omwentelingen Deze beweging noemt Buber 'een naamloze weg' 
(36 9) , 'de weg'(61 2) 2 

2 In de spiraalsgewijze voortgang van 'de mensheid' (61 14) zijn de omwentelingen 
met van een gelijke omvang Met het voortschrijden van de tijd gaan de omwentelin
gen van de spiraal steeds hoger en grijpen ze steeds dieper in het leven van de mens 
en de wereld 

3 ten ander typisch kenmerk van de spiraal is dat de materie die er in wordt mee
gevoerd steeds omvangrijker wordt iedere nieuwe omwenteling neemt de vorige 
omwenteling in zich op Zo gaat iedere omwenteling niet alleen hoger en dieper, 
maar wordt ze ook steeds voller 

4 Uit de geanalyseerde passages is opnieuw duidelijk geworden dat de spiraal zich 
voortdurend beweegt op twee niveaus / e beschrijft zowel de geschiedenis van de 
gestalte van de verhouding van de mens tot de wereld als de geschiedenis van de ge
stalte van de verhouding van de mens tot God Zoals uit de volgende punten blijken 
zal, lopen beide geschiedenissen volledig parallel 

5 In de spiraalsgewijze voortbeweging van de tijdelijke gestalten van het verhou
dingsgeheel God-mens-en-wereld worden, op beide niveaus, drie hoofdstadia zicht
baar 
1 De oergeschiedenis waarin de eerste op- en neergang in de verhoudingen tussen 
de mens en de wereld de tijdloze schepping binnen het geschapene tot gestalte 
brengen 
2 De spiraal van de geschiedenis die in steeds wijdere omtrekken zijn zwaartepunt 
nadert en ontwijkt de openbaring van het ¡ij (het bijzondere ]i/ en het zich daarin 
openbarende eeuwige ¡η) 

7 Scherp is Rosenzweigs vraag 'Woher wissen Sie, dass die Bahn kein Kreislauf ist> Musste síes 
Ihnen nicht sein können7 Und wenn Sie wissen, woher anders als weil es eben so ist? Aber 
gibt es ein solches Sein, warum soll es uns dann unsichtbar bleiben und unhorbar' Warum sol 
len uns nur die Augenblicke aufblitzen' Warum muss uns die Kontinuität unfassbar bleiben'' 
Al deze vragen komen volgens Rosenzweig neer op de vraag naar het ЬЬ, dat buiten de betrek 
king valt Hoe het ook zij, dit slotakkord van 'Ich und Du' is geen filosofie meer in de zin van 
reflexie over een doorleefde ervaring, maar een hoop en een visioen Zie Briefwechsel, II, 137 
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3 De emdvoltooting die in iedere omkeer van de mens binnen de wordende spiraal 
gestalte krijgt en die van de geschiedenisspiraal dé weg maakt waarlangs de verlos
sing van Godswege nadert in de mens-cn-wereld 3 

6 De geschiedemsspiraal op het niveau van de verhouding van de mens tot de we
reld is geleed volgens kuituren ledere kuituur beschrijft één opgang en neergang 
Daarna wordt ze afgelost door een nieuwe kuituur óf ze vernieuwt zichzelf grondig 
tot een nieuwe kuituur 
De geschiedenisspiraal op het niveau van de verhouding van de mens tot God is ge
leed volgens godsdiensten ledere godsdienst beschrijft één opgang en neergang 
Daarna wordt ze overgenomen door een nieuwe godsdienst of ze herneemt zichzelf 
grondig 
De op- en neergang van een kuituur en een godsdienst zijn op hun beurt geleed in 
een aantal fasen Overzien we de geanalyseerde passages, dan springt naar voren dat 
de geledingen onderling nogal verschillen BIJ nadere bestudering echter blijkt dat 
deze verschillen vooral voortvloeien uit het verschil in kontekst Wanneer bv het 
ontstaan van een kuituur wordt geschetst, dan ligt het voor de hand dat de beginfa
sen nauwkeuriger worden geartikuleerd, terwijl de latere vervreemd ings fase η wat 
vager worden aangegeven Omgekeerd hetzelfde wanneer het einde van een kuituur 
wordt beschreven, dan worden vanzelfsprekend de eindfasen preciezer geartiku
leerd, terwijl de beginfasen globaal worden aangegeven of geheel achterwege blijven 
Verdiskonteren we echter deze aksentverschillen, dan menen we als konstante gele
ding m de op- en neergang van een kuituur en een godsdienst de volgende negen sta
dia te moeten onderscheiden 
1 Het toenemende grondwoord ik het als onontkoombaar voorgegeven De toena
me van het grondwoord ik het vloeit voort en uit de oergeschiedenis en uit de voor 
afgaande kuituren en godsdiensten (zie 31 1-2) 
2 De bijzondere betrekkingen m bun ambiguïteit Binnen de toenemende ik het si
tuatie vindt de beslissende verbreding van de kuituur en de godsdienst plaats door 
de toevloed van de /jy-wereld die door de gewone ik /ij betrekkingen heenbreekt (zie 
31 1-2) Deze ik JIJ betrekkingen zijn echter ambigu ze zijn tegelijkertijd ook ob 
jektivaties 
3 Het voorbereidende zwijgen bestendig metdoen Via het stadium van het gereed
makende zwijgen (zie 61 22) dat in paragraaf 46 'het metdoen' en 'de volkomen ak-
septatie' wordt genoemd, ontkomt de mens aan de pendelbeweging tussen ik JIJ en 
ik het en begeeft hij zich op weg naar de volkomen betrekking 
4 De bijzondere betrekkingen m de overgang naar de volkomen betrekking Wan
neer de mens in zijn metdoen en in de volkomen akseptatie van de werkelijkheid 
uitgaat naar het geheim dat zich in die werkelijkheid uitspreekt, voltrekt zich de 
overgang van de bijzondere betrekkingen in de wereld naar de volkomen betrek
king met het eeuwige ¡ij (zie 37 3,50 31,61 6) Dit is het 'antwoord aan het JIJ dat 
eens bij haar bron (nl de bron van de kuituur en de godsdienst) plaats vond' (zie 
36 8) 
De eerste vier stadia samen vormen het 'rijpworden van de tijd' (zie 61 15) 
5 De' onmiddellijke betrekking met bet eeuwige JIJ In en doorheen de volkomen ge-
aksepteerde werkelijkheid overkomt de mens 'de aanraking van de aanrakende' (¿ie 

3 Zie voor de joodse en met name Chassidische achtergrond van deze triade M Buber, Werke 
III, 752-753, 858 860, en Der Jude und sein Judentum, 199, 203 7ie ook M briedman, Martin 
Buber, New York, 1960, 17, 52 
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61 15) Het is het stadium waarin het eeuwige/y zijn 'tegenwoordigheid' (zie 61 2) 
toont, de tijd waarin het Woord in de openbaring wezend is (61 20) Het vormt een 
keerpunt in de geschiedenis (zie 61 14) 
6 De uitwerking van de volkomen betrekking m de gestalte God drijft zijn gestalte 
in de wereld (zie 61 2), 'een nieuwe gestalte van God in de wereld' (zie 61 15) Ver
sterkt door de gelijkgerichte krachten van volgende generaties ontstaat langzaam 
maar zeker een godsdienstig-kultureel leven Het is de tijd waarm het Woord in het 
leven van de gestalte werkend is (61 20) De verhouding tussen mens en wereld be
stendigt zich (61 22) 
7 De doorgevoerde het-wording God en de wereld worden steeds meer geobjekti-
veerd in een algemeen geldige religie (zie 61 2 en 61 18) en een algemeen geldende 
civilisatie (zie 61 22) Het is de tijd waarin het Woord in de heerschappij van de ge
storven gestalte geldend is (61 20) 
8 De religie van het noodlot Tenslotte dijt de verstarde ^/-wereld uit tot het druk
kende en dooddrukkende noodlot (zie 36 8, 61 22) waarop de mens zijn absoluut-
heidsdrang, die hij in de religie niet meer kwijt kan, gaat richten Dit is de ontwrich
ting van de godsverhouding, de ontbinding van het Woord is geschied (61 19) 
9 De huivering Het stadium van de religie van het noodlot duurt 'totdat de grote 
huivering komt' (61 22) De mens komt te staan tussen een volkomen ontwerke-
hjkt ik en een volkomen vervreemde wereld Dit is de tijd van de huivering, van het 
de adem inhouden in het donker' (61 22) 

In het nu volgende willen we de drie hoofdstadia in de spiraalsgewijze voortbewe
ging van de tijdelijke gestalte van het verhoudingsgeheel God mens-en-wereld - de 
oergeschiedenis van mens en wereld als eerste schcppmgsgestalte, de spiraal van de 
geschiedenis rond de openbaring en de geschiedenis als weg van verlossing gede
tailleerd onderzoeken 

21 De oergeschiedenis van mens en wereld als eerste scheppingsgestalte. 

De oergeschiedenis van mens en wereld beschrijft de eerste op- en neergang in de 
verhouding tussen mens en wereld Zoals de analyse van de paragrafen 23-28 heeft 
aangetoond, ontwikkelt deze oergeschiedenis - die zich zowel beweegt op het vlak 
van de fylogenese als op het vlak van de ontogenèse - zich in zes stadia de natuur
lijke verbondenheid, de losmaking, het oorspronkelijke betrekkingsgebeuren, de ge
leding binnen het oorspronkelijke betrekkingsgebeuren, het transformatieproces en 
het grondwoord ¡fc het Om inzicht te krijgen m de voornaamste ontwikkelingen in 
de oergeschiedenis hebben we alle systematische gegevens uit de paragrafen 23-28 
m een schematisch overzicht bijeengebracht (zie het schema op de volgende twee 
pagina's) 
De oergeschiedenis betreft enkel de verhouding tussen mens en wereld Daarin ech
ter wordt tevens, zij het op prereflexieve wijze, gestalte gegeven aan de verhouding 
van de mens tot God Waar nodig zullen we aan het einde van ieder stadium nagaan 
m hoeverre in dit stadium de verhouding van de mens tot God wordt uitgedrukt 

211 De natuurlijke verbondenheid. 

De natuurlijke verbondenheid beschrijft de verhouding tussen mens en wereld avant 
la lettre, want mens en wereld hebben zich in de natuurlijke verbondenheid nog op 
geen enkele wijze van elkaar onderscheiden en zijn nog niet aan elkaar tot gestalte 
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Stadia Lichamelijke niveau 

1. De natuurlijke 
verbondenheid 

2. De losmaking 

3. Het oorspronkelijke 
betrekkingsgebeuren 

4. De geleding in het 
oorspronkelijke 
betrekkingsgebeuren 

5. Het transformatieproces 

6. Het grondwoord ik-het 

Ik 

Het tk is nog met van het al 
onderscheiden 

Met ik maakt zich geleidelijk 
los door in te gaan in de be
trekkingen 

Het tk is volkomen uitgaan 
naar het jtj ik werkend-jij 

Het ik profileert zich en 
komt als de gelijkblijvende 
partner tevoorschijn 

Het ik maakt zich los van 
het jtj, legt zich vast op zijn 
profiel 

Houding 

De houding is nog niet ge
richt maar chaotisch 

De losmaking kreeert de 
mens als een wezen van ver
langen 

Het betrekkingsstreven ak-
tuahseert zich aan het te
genkomende 

De houding komt tevoor
schijn als gerichtheid op het 
¡4 

en gaat met zichzelf een be
trekking aan een op zich
zelf betrokken houding 
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. Lijfelijke niveau . 

Wereld Nexus 

De wereld is nog met van 
het ik onderscheiden 

De wereld doet zich voor als 
het onbepaalde 

Er is de ongescheiden oer-
wereld 

De band tussen mens en 
wereld is de voorgegeven
heid van het betrekkings-
st reven 

Er is de lijfelijke wisselwer
king tussen moeder en kind 

Het lijf maakt zich ineens 
los uit de moederschoot de 
natuurlijke afstekendheid 

Het ¡tj is volkomen inwer
king op het tk jtj-wetkend-
tk 

Er is slechts de wisselwer
king ifc-werkend-/y en ;y-
werkend-í¿ 

Het lijf realiseert zich als 
drager van gewaarwordingen 
en als voltrekker van driften 

Het jtj maakt zich los van 
zijn werking en verzelfstan
digt zich tot het-voor-ztcb 

Het werkende maakt zich 
los en verzelfstandigt zich 
tot werking 

Profilering van de natuurlij
ke afstekendheid 

identificeert zich met de na
tuurlijke afstekendheid van 
het lichaam als voltrekker 
van driften en drager van ge
waarwordingen 

benadert vandaaruit de ver
zelfstandigde /(/-wereld die 
verklaard wordt tot objekt 
van de gewaarwordingen en 
driften (= ervaring) Dit is het grondwoord van 

de splitsing vanwaaruit 

de ^(-wereld wordt ge-
struktureerd als een veelheid 
van in zichzelf samengestel
de en in een kader geplaat
ste dingen. 
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gekomen Diarom noemt Buber deze situatie van natuurlijke verbondenheid 'de 
ongescheiden voorgcstaltelijkc oerwereld' (27 4) Alle elementen die zich in een la
ter stadium van elkaar zullen onderscheiden (het ik, de houding, de wereld, de ver 
houding-zelf) gaan nog volstrekt ongedifferentieerd en gedesoriënteerd in elkaar 
over Ze verkeren in 'de gloeiende duisternis van de chaos' (27 4) Deze situatie kan 
een volwassen mens zich bij benadering realiseren in de slaap Ook dan immers ver
dwijnen geleding en oriëntatie en lossen de gestalten zich op in een zwarte vorme-
loosheid (vergelijk 27 4) 
Ofschoon deze natuurlijke verbondenheid zich in werkelijkheid zowel afspeelt op 
het vlak van fylogenese als op het vlak van de ontogenèse, is voor het bewustzijn 
van de mens de natuurlijke verbondenheid alleen m de ontogenèse nog bespeurbaar 
De natuurlijke verbondenheid in de ontogenèse is η 1 het voorgeboortelijke leven 
van het kind De natuurlijke verbondenheid op het vlak van de fylogenese - het le
ven van de oermens (27 1) - is onbereikbaar voor ons geschiedkundig bewustzijn 
Onze terugziende blik reikt slechts tot het derde stadium van de oergeschiedenis 
het oorspronkelijke betrekkingsgebeuren zoals dat ligt uitgedrukt in de holofrasen-
struktuur van zijn taal Maar dit oorspronkelijke betrekkingsgebeuren hjkt slechts 
op 'het werkelijke leven van de oermens' (27 1) Het ts het niet De enige overeen
komst tussen beide stadia ligt in het feit dat er in beide stadia sprake is van verbon 
denheid Maar precies de aard van beider verbondenheid verschilt wezenlijk De ver
bondenheid van de oermens is niets anders dan ongerichte, blinde verbondenheid, 
terwijl de verbondenheid van het primitieve betrekkingsgebeuren door de losmaking 
uit de natuurlijke verbondenheid is heengegaan en een op het /y georiënteerde ver
bondenheid is 
De natuurlijke verbondenheid speelt zith af in twee dimensies die vanuit het wor
dende wezen gezien een zijn de lichamelijke dimensie (27 7) hiermee wordt het 
als wezen-in-de wereld-zijn bedoeld en de lijfelijke dimensie (27 4, 27 7) - hiermee 
wordt het fysieke bestaan van de mens bedoeld -
De natuurlijke verbondenheid in zijn lichamelijke dimensie wordt gekenmerkt door 
een volkomen osmose tussen het wordende wezen (het kind) en de ongescheiden 
voorgestaltelijke oerwereld, de Oermoeder' (27 3) Het kind is opgenomen in de 
verbondenheid met het al en verschijnt daarin als een soort 'inscriptie' (27 3) Het 
is op een volkomen wijze ingeweven in 'de grote moeder' (27 4) 
De natuurlijke verbondenheid m zijn lijfelijke dimensie wordt gekenmerkt door de 
'lijfelijke wisselwerking' (27 3) tussen de rijpende vrucht en de fysieke moeder Het 
kinderlijf ligt als een knop opgevouwen (zie 27 3) in zijn lijfelijke moeder 
Uiteraard geeft het mensenkind in dit stadium nog op geen enkele wijze gestalte ¿an 
zijn verhouding tot God Het geeft nog niet eens gestalte aan zijn verhouding tot de 
wereld De verhouding van de mens tot God is д/s verhouding nog met gekonstitu 
eerd De zinspeling op Genesis 1 'de gloeiende duisternis van de chaos' (27 4) -
doet vermoeden dat Buber zich de natuurlijke verbondenheid denkt als een soort 
voor-schepping, voordat licht en duisternis zijn gescheiden, voordat het droge en het 
natte zijn geordend, enzovoort Hoe dan ook, de tijdloze schepping is in dit stadium 
binnen de geschapen werkelijkheid door de mens nog op geen enkele wijze tot ge
stalte gebracht 

212 De losmaking 

Dit stadium beschrijft hoe de mens zich losmaakt uit de ongescheiden voorgestalte
lijke oerwcreld Willen we de eigen positie van deze losmaking in het totale gebeu 
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ren verstaan, dan kunnen we het beste uitgaan van een zinsnede uit paragraaf 27 
waarin de drie eerste stadia liggen uitgedrukt '7o leeft het kind tussen slaap en 
slaap in de flits en tegenflits van de tegenkomst' (27 4) Met 'slaap' wordt hier de 
natuurlijke verbondenheid bedoeld (stadium 1) De 'flits en tegenflits van de ont
moeting' artikuleren het oorspronkelijke betrekkingsgebeuren (stadium 3) Daar
tussen ligt precies als overgang van de natuurlijke verbondenheid naar de oorspron
kelijke betrekking de losmaking De losmaking is een overgangsstadium (27 7) waar
in zoveel van de mens uit de natuurlijke verbondenheid wordt losgemaakt als inge
zet wordt in de nieuwe verbondenheid van de betrekking Het is een inruilproces 
(27 4) 
De positie van de losmaking in het totale proces noemt Buber 'kosmisch-metakos-
misch' (27 7) 'Metakosmisch' is de losmaking omdat daarin 'het naar buiten raken 
uit de ongescheiden voorgestaltelijke oerwereld' zich voltrekt 'Kosmisch' is de los
making omdat zij zich slechts realiseert naarmate er sprake is van 'ingaan in de be
trekkingen' (27 7) 
Fvenals de natuurlijke verbondenheid wordt ook de losmaking door Buber slechts 
beschreven op het vlak van de ontogenèse De losmaking op het vlak van de fyloge-
nese onttrekt zich aan ons oog 

De losmaking van het wordende wezen uit de natuurlijke verbondenheid voltrekt 
zich in de twee dimensies die wel reeds in de ongescheiden, voorgestaltelijke oer
wereld lagen opgesloten, maar nu ook expliciet aan het licht komen de lichamelijk
heid van het in-de-wereld-wezen en de lijfelijkheid van het fysieke individu 
De hchameltjke losmaking wordt door het ik zelf voltrokken Het ik maakt zichzelf 
los uit de natuurlijke verbondenheid 'het maakt zichzelf los' (27 4), 'het komt naar 
buiten uit de natuurlijke verbondenheid met het al' (27 7), 'het is naar buiten getre
den' (27 4) 
Het ik maakt zichzelf echter niet los met de bedoeling om zich los te maken, maar 
met de, zij het puur geleefde, bedoeling om zich te binden aan het verschijnende 
JIJ Het ik maakt zichzelf los tot de aktualiteit van zijn in de wereld wezen door in 
te gaan in de betrekking of, wat hetzelfde is, het 'maakt zich los in het persoonlijke 
leven' (27 4) Aldus krijgen we het beeld van een 'geleidelijk' (27 4) uit de slaap 
ontwakend ik, dat slechts ontwaakt naarmate het in het licht treedt 
Het i£ maakt zich geleidelijk los Maar naarmate het ik /ich uit de natuurlijke alver-
bondenheid losmaakt, groeit het verlangen naar een nieuwe verbondenheid met al 
les Naarmate derhalve de betrekkingen groeien en dienovereenkomstig de losma 
king toeneemt, groeit er een wezenlijk verlangen in de mens Dit verlangen naar alle 
JIJ noemt Buber het betrekkingsstreven (27 5), de 'drift zich alles tot μ] te maken' 
(27 5) 4 Dit verlangen nu naar een universele verbondenheid blijkt het eigenlijke 
wezen van het ik te vormen Het is de kategone van het wezen, gereedheid, aangnj 
pende vorm, zielsmodel, het a priori van de betrekking, het ingeboren]i] (27 5) Dit 
verlangen nu artikuleert, zij het als verlangen, reeds een in gaan in alle betrekkingen 
Als zodanig wordt dan ook in dit verlangen een fundamentele losmaking voltrok
ken, zij het op de wijze van het verlangen 
Buber ziet dit verlangen m zijn meest oorspronkelijke vorm in het prille kinderle-

4 Doordat G Sutter in haar overigens juiste beschrijving van de voorgestalte van de beide 
grondwoorden (G Sutter, Wirklichkeit als Verhältnis, Der dialogische Aufstieg bei Martin Bu
ber, München, 1972, 85-93) de fase van de losmaking met opneemt, komt het 'ingeboren jij' 
in de lucht te hangen en wordt het moeilijk dit betrekkingsstreven inhoudelijk te omschrijven 
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ven Het kind kijkt, luistert, tast rond zonder dat het naar iets bepaalds kijkt, luis

ter t of grijpt 

Dit werpt vervolgens ook een licht op de gestalte die de wereld aanneemt in dit sta

d ium. Tegenover het universele verlangen van het tk neemt het al de gestalte aan 

van onbepaaldheid niet verhelderde ru imte , lege lucht , nog-memand, ' he t onbe

stemde* (27 5), 'he t mets ' (27 5) 

De li]jeli]ke losmaking van het kind uit de ongescheiden voorgestaltelijke oerwereld 

voltrekt zich bij de fysieke geboorte 'plotseling en katastrofaal ' (27 4) Het kind 

word t uit het mocderlijf gedreven en de navelstreng word t doorgeknipt Op dat mo 

men t is het 'lijfelijke individu in de wereld geboren ' (27 7) 

l ie t lijf vormt van nu af een eigen afgeronde grootheid , onderscheiden van het ande

re, aan alle kan ten los, zonder wortels, met verkleefd aan enig voorwerp Voor taan 

zal het doorheen het betrekkmgsgebeuren het andere als gewaarwording in zich om

dragen en in zijn driften worden gekonfronteerd met de weerbarstigheid van de we

reld 

Deze kontras twerking van het lijf met de omringende wereld noemt Buber de na 

tuurlyke ajstekendheid In dit s tadium betekent dit slechts dat het lijf m een ver

houding t o t de wereld staat die gekenmerkt is door andcrs-/i jn, onderscheiden-zijn, 

zich ten opzichte van elkaar oriënteren (28 2) , neutraal naast elkaar zijn (24 4) 5 

Deze natuurlijke afstekendheid is de natuurlijke voorafspiegeling van het grond

woord tk bet, zoals de natuurlijke verbondenheid de natuurli jke voorafspiegeling is 

van het g rondwoord tk )ij I T moet echter heel wat gebeuren voordat d e / e natuur

lijke afstekendheid is omgebogen tot de geestelijke a ls tekendheid van het grond

woord tk het (zie stadium 5) 

Vragen we ons tens lo t te af in hoeverre de wordende mens in zijn loskomen uit de 

natuurli jke verbondenheid gestalte geeft - uiteraard op prereflexieve wijze - a a n zijn 

verhouding to t God, dan springen drie pun ten naar voren 

1 Het wordende wezen geeft door zijn tevoorschijn komen uit de ongescheiden 

voorgestaltelijke oerwcreld gestalte aan het metafysische feit van zijn bestaan dat 

hij op zijnsmveau gescheiden is van God en van het al 'God omvat mijn zelf en is 

het met' (50 32) Deze zijnsgcscheidenheid, die we/enlijk is voor de tijdloze schep

ping, komt m de losmaking als /odanig to t ui tdrukking het zijn van de mens komt 

voor het eerst t o t gestalte 

2 De losmaking art ikuleert echter nog met binnen het geschapene de s t ruk tuur van 

de tijdloze scheppingsverhouding Want schepping is tegelijk losmaking en binding 

(54 5) De losmaking art ikuleert derhalve slechts één van de twee bewegingen die 

samen de tijdloze scheppingsstruktuur konst i tueren 

3 Tenslo t te in de losmaking uit het al word t het fundamenteel verlangen van de 

mens naar God geboren, want het verlangen naar alle угу blijkt in deel 3 'boven alle 

tk-jtj betrekkingen uit en toch niet over hen heen naar zijn eeuwige jtj t o e ' (48 1) te 

streven 

5 De kritiek van b Lévinas op Buber dat deze het gescheiden zijn van de mens geen recht 
doet, schiet o ι precies hier tekort Buber stelt nl niet alleen een gescheiden zijn op het wezens
niveau, dat inderdaad zoals Lévinas ziet in een dialektische verhouding staat tot de betrekking, 
maar er ¡s ook het gescheiden zijn op het niveau van het lijfelijke, en dit gescheiden zijn kan in
derdaad gekarakteriseerd worden met de woorden van Lévinas 'der einfache Materialismus des 
objektiven Kontaktes' (Ь Lévinas, Martin Buber und die Erkenntnistheorie, in Martin Buber, 
hrsg Schilpp/hnedman, Stuttgart, 1963, 131), de direkte gewaarwording 
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213 Het oorspronkelijke betrekkingsgebeuren. 

Naarmate het г£ wordt opgenomen in de onmiddellijke betrekking met het tegeno
ver hem verschijnende JIJ, komt het ik los uit ¿ijn natuurlijke verbondenheid Deze 
onmiddellijke betrekking waarin het ik zich losmaakt uit de ongescheiden, voorge-
staltelijke oerwereld is het zg oorspronkelijke betrekkingsgebeuren (24 1) dat Bu-
ber ook wel het 'primitieve betrekkingsgebeuren' (24 3) noemt Dit oorspronkelijke 
betrekkingsgebeuren is de eerste betrekking waarin de mens wordt opgenomen en 
als zodanig ook de eerste aktualisatie van zijn betrekkingsstreven 
Het meest eigene van deze eerste betrekking is dat ze oorspronkelijk een is,d w z. 
het verhoudingsgeheel ik-]i] is reeds volkomen aktucel nog vóór de elementen waar
uit de betrekking later zal blijken te zijn opgebouwd (het г&, de houding, het ¡t] en 
de verhouding-zelf) tot gestalte zijn gekomen Dit is een van de redenen waarom 
Buber de paragrafen 23-28 beginnen laat met de uitspraak 'In het begin is de be
trekking' en niet met de zin 'In het begin zijn ik enpj' 

Werden de vorige twee stadia door Buber vooral belicht vanuit de vroegste tasen 
van het kinderleven, nu maakt hij de eenheid van het oorspronkelijke betrekkings
gebeuren vooral zichtbaar vanuit het leven van de primitieve mens Dat de eerste 
betrekking oorspronkelijk éen is blijkt volgens Buber nl uit de zg holofrasen-struk 
tuur van de primitieve taal, waarin het geheel van de betrekkingssituatie ter sprake 
wordt gebracht, een geheel waarin 'de personen (г& en /;;), de substantivische (bv 
mens, man, vrouw, kind) en de pronominale (bv ¡k, /ij, hij enz ) nog als in relief, 
zonder afgeronde zelfstandigheid, zijn ingebed' (23 2) Deze heelheid van de oor
spronkelijke betrekking drukt Buber uit in zijn zelfontworpen holofrasen '//fe-wer-
kend-/!/ en ji] werkend ik' (2 3 6) Met deze holofrasen wil Buber uitdrukken dat het 
ik, het JIJ en de verhouding-zelf nog volkomen zijn ingebed in de eenheid van de be
trekking Zoals we zullen zien in het volgende stadium komen het ik, het/г/ en het 
tussen pas tot gestalte precies doorheen dit oorspronkelijke betrekkingsgebeuren 
Op het vlak van de ontogenèse wijst Buber de eerste gestalten van het betrekkingsle-
ven van het kind aan in de tederheid - het eerste tegeninmge kontakt - en in het ge
sprek - de eerste erkenning van de gesprekspartner - (27 7) 

Ook in dit stadium van de oergeschiedenis van de verhouding tussen mens en wereld 
maakt Buber weer onderscheid tussen de lichamelijke dimensie en de lijfelijke di
mensie 
De lichamelijke dimensie vindt zijn adekwate uitdrukking in de twee boven reeds 
genoemde oerwoorden 2fc-werkend-;i/ en y!/-werkend-!fc Deze oerwoorden lezen de 
oorspronkelijke eenheid van het betrekkingsgebeuren van twee kanten 
Van de ene kant/iy-werkend-ifc ht t / i / is slechts inwerken-op-het ik ledere voorstel
ling van het JIJ als een zelfstandig iets dat zich afgerond tegenover mij kan bevinden 
of niet, ontbreekt 
br is slechts de aktuele werking van het/гу hn als deze werking voorbij is bestaat de 
herinnering slechts hierin dat dit JIJ wordt meegedragen in de ervaring van het ge-
raakt-zijn Het JIJ in dit stadium is een in alle opzichten 'ondergaan yy' (23 4) Of 
wat hetzelfde is de oorspronkelijke betrekking is оог-угу-ig, terwijl toch het угу vol
komen is opgenomen 
Van de andere kant ik werkend-yiy het ik is volkomen uit-gaan-naar-het-yy ín het ge-
raakt-zijn door dit JIJ Het ik is nog niet tot gestalte gekomen Het ik is slechts wor-
ding-aan-het-yiy en deze wording is zijn hele antwoord aan dit угу Dit antwoord-zijn 
op het г£ is de eerste aktualisatie van het betrekkingsstreven (27 6) Heel het streven 
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laat zich raken door het tegenkomende en richt zich met dit geraakt-zijn op het ver
schijnende wat daardoor tot tegenover wordt In dit volkomen uitgaan naar het/г/ 
bespeurt het ik zijn bewogen toekomst reeds in het uitgaan uit-zichzelf beseft het 
reeds zijn zelfstandigheid en m het uitgezonderd-worden door-het-/!/ vermoedt het 
ik zijn eigenheid Maar dit besef ontwaakt vóórdat het i/r zich als zodanig heeft on
derkend De situatie is оог-гй kig (24 2), terwijl toch het z£ volkomen is opgeno
men 
De/e twee oerwoorden zijn echter geen twee naast elkaar liggende bewegingen Het 
zijn twee bewegingen die tegen elkaar ingaan en tegen elkaar ingaande elkaar ope
nen in een exklusief vis-à-vis Of met andere woorden het tegenin-nige kontakt van 
ik naar μ] en van ді naar ik sticht de ene ruimte van het tegen-innige kontakt ik en 
μ] zijn in het oorspronkelijke betrekkingsgebeuren opgenomen door de uitsluitend
heid van het kontakt zelf Het kontakt zelf - als tegemn-mge tegen-inmghcid - roept 
in het oorspronkelijke betrekkingsgebeuren ik en ]i) tegenover elkaar tevoorschijn 
uit het algemene nog vóórdat ik tnji] in een zelfstandig gekozen uitgaan elkaar heb
ben uitgezonderd (24 2) 'Werken' in de vitale oerwoorden ifc-werkend¡η en ¡ij 
werkend !¿ betekent dan ook wezenlijk tegeninnige wisselwerking Het onmiddel
lijke raakvlak zondert ipso facto blecbts deze twee tegenover elkaar uit Het is een 
oorspronkelijk 'elkaar', geen vnjgekozen 'eik-ander' / o is het kontakt voor-twee-
ig, terwijl toch de tweeheid volkomen wordt gerealiseerd 
Het lijf toont /ich in dit stadium 'als drager van zijn gewaarwordingen en als vol
trekker van zijn driften' (28 2) 
De omringende wereld raakt het menselijk lijf op elementaire wijze en ontroert het 
wezenlijk het lijf draagt deze onmiddellijke inwerking van het omringende in zich 
rond (24 4, 28 2), het is drager van gewaarwordingen In deze gewaarwordingen on 
dergaat het lijf zichzelf op onmiddellijke wijze in zijn onderscheiden zijn van het 
andere (24 4) Het is een spontaan geleefde zelfonderscheiding, precies ín het ele
mentaire geraakt-ztjn Deze zelf-gewaarwordmg is evenwel nog geenszins reflexief, 
omdat ze nog niet is opgenomen in de zelfbetrokkenheid van het ik en nog niet van 
dit i£-bewustzijn is doordrenkt 
Het ik gaat m het oorspronkelijke betrekkingsgebeuren op volkomen wijze uit naar 
het μ; (¡¿-werkend-/!/,) en in dit uitgaan is het ik volkomen ontvankelijk Deze ont
vankelijkheid drukt het lijf uit doordat het drager van gewaarwordingen is Het 
uitgaan drukt het lijf uit doordat het voltrekker van driften is De uitgaande be
weging van het ik wordt door het lijf op onmiddellijke wijze mee-voltrokken (23 6) 
In de drift tot zelfbehoud doet het lijf zich onmiddellijk gelden (23 6) 
In de kontaktdntt zoekt het lijf onmiddellijke bevestiging, eerst taktiel en later op
tisch (27 7) 
In de voortplantingsdnft plant het lijf zich onmiddellijk voort (23 6) 
In de schepperdrift drukt het lijf onmiddellijk zijn kunnen uit (23 6, 27 7) 
In de kendnft wordt de lijfelijke noodzaak van integratie uitgedrukt (23 6) 
Doorheen het oorspronkelijke betrekkingsgebeuren nu en doorheen de onmiddel
lijke betrekkingen die daarna komen rijpt het lijf als drager van gewaarwordingen 
en als voltrekker van driften - gaandeweg uit tot het lichamelijk in-de-wcreld 
we/en (28 2) 

Bezien we tenslotte hoc de mens in het oorspronkelijke betrekkingsgebeuren, waar 
in hij de verhouding tot de wereld beleelt, uitdrukking geeft aan /ijn verhouding 
met God - uiteraard nog steeds op prereflexieve wijze - dan kunnen wc het volgen
de stellen 
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1 Door 'de verlorengaande natuurlijke verbondenheid met de wereld voor een 
geestelijke (verbondenheid), dat is betrekking, in te ruilen' (27 4) is het wordende 
wezen 'uit de gloeiende duisternis van de chaos in de koele, lichte schepping getre
den' (,27 4) Dit wil zeggen doordat het wordende wezen ten opzichte van de 
wereld in een verhouding komt te staan van losmaking-en-binding, komt hij ook 
ten opzichte van God in een verhouding van losmaking-en-binding te staan hij 
treedt de schepping binnen De tijdloze schepping die van God naar de mens-en-
wereld toe 'tegelijk loslaten en bewaren, vrijgave en binding' (54 5) is, wordt 
binnen de mens en-wereld op prercflexieve wijze tot uitdrukking gebracht doordat 
de mens zich losmaakt-en-bindt ten opzichte van de wereld 
2 Het wordende wezen is weliswaar in een verhouding van losmaking-en-binding 
met God getreden (de schepping in) door zich los te maken van zijn wereld en er 
zich opnieuw mee te verbinden, maar toch is dit slechts een begin Het wordende 
wezen moet deze schepping 'in de meest eigenlijke zin er uit halen en zich tot 
werkelijkheid maken' (27 4) De wordende mens heeft weliswaar de scheppings
verhouding m beginsel uitgedrukt, maar nog niet adekwaat Dat zal pas gebeuren 
in de openbaring Dan pas komt de mens, door vele betrekkingen heengegaan, tot 
het metdoen waardoor een betrekking van volkomen eerbiediging ontstaat die de 
overgang vormt naar de volkomen betrekking waarin de tijdloze schepping zich 
aan de mens openbaart Het oorspronkelijke betrekkingsgebeuren nu is het begin 
van de weg naar de openbaring vanuit'de tegcnkomstbelevemssen van de oermens 
voert een weg naar God' (26 3) 

214 De geleding binnen het oorspronkelijke betrekkingsgebeuren. 

Het eigene van het oorspronkelijke betrekkingsgebeuren is met dat het de eerste 
betrekking is, maar dat het een oorspronkelijke eenheid is waarin de verschillende 
elementen van de betrekking nog niet als zodanig tot gestalte zijn gekomen Het 
stadium dat wij nu bestuderen onderscheidt zich precies van het vorige stadium 
doordat de oorspronkelijke eenheid van de betrekking zich gaat geleden tot een 
'duaal systeem' (24 3), tot ik en ]t] Deze geleding wordt niet van buitenaf inge
voerd, maar ZIJ wordt door het oorspronkelijke betrekkingsgebeuren zelf van 
binnenuit voortgebracht precies dóór en ín het uitsluitende tegen-innige kontakt 
De belangrijkste motor in het geledingsproces is de herhaling 
Doordat dezelfde gewaarwordingen van het ¡ij zich in de verschillende onmiddel
lijke betrekkingen herhalen en in de herinnering worden opgeslagen, komt het 
subjekt van de werking die deze gewaarwordingen oproept het ;ij - los uit het 
ongedifferentieerde geheel van de oorspronkelijke betrekking Het JIJ wijkt terug 
in zijn eigen verte - het wordt een het voor-zich - en verbleekt steeds meer, omdat 
de drift tot zelfbehoud en de drift tot kennis geen belang hebben bij het unieke 
van het )i], maar meer bij de werking van het ]t] Het p] wordt nu gaandeweg voor
gesteld los van zijn werkingen Zo ontstaat het zelfstandig naamwoord 'JIJ' als 
uitdrukking van een zelfstandig geworden werkelijkheid tegenover het ik 
Reeds in het uit-zichzelf-gaan naar het ]i] binnen het oorspronkelijke betrekkings
gebeuren bespeurde het ik zijn zelfstandigzijn en in het uitgezonderd-zijn door het 
]i] vermoedde het zijn eigenheid 
Door de herhaling van de onmiddellijke betrekking binnen het oorspronkelijke 
betrekkingsgebeuren komt het ik gaandeweg tot gestalte aan het ]i], het krijgt 
profiel en ervaart zichzelf ín alle uitgaan als ié-in-relatie, terwijl het begeleidend 
bewustzijn daarvan groeit 
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Ilet; i / komt en gaat, betrekkingen verdichten zich en gaan weer uiteen doorheen 
de/.e wisselingen ervaart het ik zichzelf spontaan als de 'gelijkblijvende partner' 
(28 1) het ;* 
Ook de levende wisselwerking tenslotte in het tegeninmge kontakt gaat zich zelf 
losmaken en zich verzelfstandigen In de herinnering van het ik voegen /ich ni 
de wisselende werkingen - die in het oorspronkelijke betrekkingsgebeuren werden 
ondergaan als /ïy-werkend ik samen tot een sfeer het werkende, de werking (mana, 
orenda, brahman, dynamis, charis, enz ) De drift tot zelfbehoud en de drift tot 
kennis hebben meer belang bij de werking dan bij het unieke jij en zij proberen 
deze werking te hanteren en te doorgronden ten eigen voordeel (magie) 
Op deze wijze hy postasieert het levend tegeninmge kontakt (ik-wctkendjij en jij-
werkend-ik) zich tot het werkende 

Zoals uit de beschrijving tot nu toe blijkt, voltrekt de geleding van het betrek
kingsgebeuren zich voornamelijk in de lichamelijke dimensie van het menselijk 
bestaan Maar ook al komt de lijfelijke dimensie nauwelijks expliciet ter sprake -
alleen de drift tot /elfbehoud en de drift tot kennis doen zich gelden - toch is het 
aannemelijk te stellen dat ook de natuurlijke afstekendheid van het lijf, die zich 
voltrekt in de gewaarwordingen en driften, zich in dit stadium van geleding steeds 
sterker profileert 
De beschrijving van dit stadium evenals van de twee volgende stadia geldt zowel 
voor de fylogenese (zie paragraaf 23 - 24) als voor de ontogenèse (zie paragraaf 
27 -28) 

Wat betreft de verhouding van de mens tot God kunnen we stellen dat dit stadium 
in de verhouding tussen mens en wereld niets specifiek nieuws toevoegt aan de 
daarin prereflexief geleefde verhouding van de mens tot God Ditzelfde geldt ook 
voor het volgende stadium De reden is dat deze stadia te veel overgangsstadia 
zijn Pas de voltooiing van deze overgangen betekent een nieuw moment m de ver
houding van de mens tot God 

215 Het transformatieproces. 

De geleding binnen het oorspronkelijke betrekkingsgebeuren voltrok zich wezen
lijk binnen de betrekking Weliswaar verbleekte het ;y en trok het /ich terug m zijn 
eigen verte, maar het was nog met het objekt van een /é-betrokken ervaring I-n 
weliswaar kreeg het ik steeds scherper kontouren aan het μ) en ging het zichzelf 
ervaren als de gelijkblijvende partner doorheen alle wisselingen, maar het ik had 
zich nog niet met zichzelf geïdentificeerd 
bn weliswaar had de levende wisselwerking zich verzelfstandigd tot het werkende, 
maar toch was daarmee het г* nog met volledig afgesneden van Ьеіуг/, zoals in het 
grondwoord ik-het ¿ai gebeuren Het transformatieproces nu naar het grondwoord 
ik-het, dat we gaan beschrijven, vertoont een ingewikkelde struktuur waarbij 
alle geledingen uit het oorspronkelijke betrekkingsgebeuren in het geding zijn, 
maar waarbij een duidelijke hoofdrol wordt gespeeld door het ik e 

6 De tot-stand-koming van het ik van ik-het en zijn doorslaggevende positie in het overgangs
proces wordt niet onderkend door G Sutter (G Sutter, Wirklichkeit als Verhältnis, Der dialo
gische Aufstieg bei Martin Buber, München, 1972, 105 ν ν ) Het doorslaggevende is de in bezit 
name van de natuurlijke Abgehobenheit door een ifc dat zich met zichzelf identificeert, en niet 
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Dit transformatieproces beschrijft Buber hoofdzakelijk in het kader van de ontoge 

nese (zie paragraaf 28) 

Het transformatieproces kent drie hoofdfasen 
1 Het ik dat doorheen het oorspronkelijke betrekkingsgebeuren tot gestalte was 
gekomen en zichzelf was gaan ervaren als de gelijkblijvende partner, maakt zich los 
uit de band met het;?/ de band met;;; springt (28 1) 
Dit 'losgemaakte ik' (28 2) perkt zichzelf uitdrukkelijk in tot het profiel dat het uit 
het oorspronkelijke betrekkingsgebeuren had gekregen en legt zich daarmee vast op 
een voorbije funktie Het perkt zich in tot en legt zich vast op een 'funktionele 
puntachtigheid' (28 2) 
Het losgemaakte en ingegrensde tk gaat nu met zichzelf een betrekking aan en 
neemt zichzelf in bezit het ik betrekt zich op zichzelf 
2 Het losgemaakte, versmalde, op zichzelf betrokken ik gaat zich vervolgens 
identificeren met de natuurlijke afstekendheid van het lijf zoals dat via de lijfelijke 
losmaking en via het oorspronkelijke betrekkingsgebeuren als drager van gewaar
wordingen en voltrekker van driften tot gestalte was gekomen 
Het losgemaakte, versmalde en op zichzelf betrokken ik verklaart zich door deze 
identificatie met het lijf tot drager van de ontmoetingsgewaarwordingen en tot 
voltrekker van de ontmoetingsdriften 
Anderzijds transformeren daardoor die gewaarwordingen en driften wezenlijk 
zij worden op zichzelf betrokken Het op zichzelf betrokken zijn van de gewaar
wordingen noemt Buber ervaring, het op zichzelf betrokken zijn van de driften 
noemt hij gebruiken 7 

3 Het losgemaakte, versmalde, op zichzelf betrokken, ervarend en gebruikend 
subjekt verklaart nu het JIJ dat verbleekt was en zich had terug getrokken in de 
eigen sfeer van het het-voor zich tot objckt van de op zichzelf betrokken gewaar
wordingen (de ervaring) en van de op zichzelf betrokken driften (gebruiken) 
Dit is de konstituering van de het wereld Met deze konstituering van een het 
door een ervarend en gebruikend subjekt heeft het grondwoord ik het zich samen 
gevoegd (28 2) Vanuit dit verhoudingsgeheel wordt de het wereld nu verder ge-
struktureerd als een veelheid van dingen die in zichzelf zijn samengesteld en ten op
zichte van elkaar in een kader zijn ondergebracht β 

het feit dat het 'einen bestimmten 'Standort' in der Welt heeft of 'individuell' is (ibid , 108) 
bn het wezenlijke van de Erfahrung is de opgedane ervaring accapareren en daardoor wordt de 
wereld geschematiseerd en gefabriceerd De in bezit name van het i£ geldt dan ook niet de we 
reld, maar het van gewaarwordingen vervulde lichaam (ibid , 109) 
7 BIJ zijn beschrijving van de tegenstelling tussen brfahrung en Begegnung gaat E Lévinas in 
beide gevallen uit van het tk 'Unterschied zwischen der brfahrung, die sich auf ein Objekt be
zieht, und der Begegnung, die ein Wesen im Angesicht eines anderen stellt (b Lévinas, Martin 
Buber und die hrkenntnistheone, in Martin Buber, hrsg Schlipp/Friedman, Stuttgart, 1963, 
123) Het is hem echter ontgaan dat de Erfahrung wezenlijk bepaald wordt door het tk en niet 
primair door het objekt En vervolgens dat de Begegnung wezenlijk bepaald wordt door het;i/ 
het ¡tj komt mij tegen Het )tj is het eerste subjekt van de Begegnung In tweede instantie groet 
het tk dit 14 met zijn wezen Daarmee is de onmiddellijke betrekking gekonstitueerd 
(paragraaf 14) 
8 A de Jong kwalificeert het overgangsproces van tk jt) naar ik het als een wezenlijk noodza
kelijk proces (A de Jong, Is het gij m Bubers 'Ich und Du niet essentieel', in Nederlands Theo 
logisch Tijdschrift, 25 ( 1971) 58) Ο ι is echter slechts noodzakelijk dat ieder ¡t] tot een het 
voor-ztch wordt Dit is echter nog geen bet van het grondwoord tk het Daarvoor is evenwel 
nodig dat een ervarend tk zich hiervan meester maakt bn dit laatste is niet noodzakelijk, doch 
gegrond in de vrijheid van de menselijke houding 
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216. Het grondwoord ik-het. 

Zoals al bleek uit de laatste fase van het vorige stadium is het grondwoord tk-het 
geen oorspronkelijke eenheid, maar een oorspronkelijke tweeheid voorop staan 
de twee los van elkaar bestaande elementen 'ik' en 'het' die zich samenvoegen tot 
een nieuw verhoudingsgeheel het grondwoord ik het 
Buber noemt dit het woord van de splitsing, omdat de verhouding tussen ik en het 
wel een kontakt lijkt, maar in werkelijkheid een vervreemding ís Alles wat het 
ik opneemt en doet is van de ene kant op zichyelf betrokken, terwijl van de andere 
kant dit ik de wereld aan /ijn eigen lot overlaat waardoor ook deze slechts op zich
zelf betrokken is Voorzover het ik en de wereld elkaar raken, is het slechts de 
botsing van twee buitenkanten In het volgende hoofdstuk zal de volledige ver
vreemding van het ik, de wereld en hun beider verhouding worden beschreven 

De veranderingen in de verhouding tussen mens en wereld, zoals die zich in de 
laatste stadia voltrokken hebben, drukken op prereflexieve wijze de tijdloze schep
ping uit 
1 liet tweevoud van de grondwoorden dat in de oergeschiedenis aan het licht komt, 
geeft in de tijd gestalte aan 'de oervorm van het tweevoud' (54 5) die de tijdloze 
scheppingsverhouding tussen God en de mens-en-wereld struktureert /oals het 
tweede en derde stadium samen (de losmaking en het oorspronkelijke betrekkings-
gebeuren) in de tijd de tijdloze scheppingsstruktuur van losmaking-en-binding tot 
uitdrukking brachten, zo komt nu opnieuw in het derde tot en met het zesde sta
dium (van het oorspronkelijke betrekkingsgebeurcn naar het grondwoord tk-het) 
diezelfde tijdloze scheppingsstruktuur tot gestalte 
2 Bovendien is heel de ocrgeschiedems een wording bn als zodanig geeft deze oer-
geschiedems uitdrukking aan één van de twee bewegingen waarin de mens-en-wereld 
haar verhouding tot de oergrond uitdrukt 'afwending van de oergrond, krachtens 
welke het al in het wordende standhoudt' (54 5) Deze wording, als uitdrukking van 
de afwending, ziet uit naar de uiteindelijke verlossing in het zi/w die zich realiseert 
in de omkeer van de mens 

22 De spiraal van de geschiedenis rond de openbaring. 

Op het hoofdstadium van de oergeschtedems waarin de eerste op- en neergang in de 
verhouding tussen mens en wereld de tijdloze scheppingssamenhang tot uitdrukking 
brengt, volgt het tweede hoofdstadium de geschiedenis in de verhouding tussen de 
mens en de wereld en in de verhouding tussen de mens en God 
Deze geschiedenis is een spiraalsgcwijze voortbeweging waarbij de omtrekken van de 
spiraal in steeds wijder en steeds omvattender omwentelingen hun zwaartepunt (de 
openbaring van het (eeuwige);?; naderen en ontwijken 
Deze spiraal van de geschiedenis is op het niveau van de verhouding tussen de mens 
en de wereld geleed in kuituren en op het niveau van de verhouding tusstn de mens 
en God geleed in godsdiensten 
ledere omwenteling van een spiraal voltrekt /ich op beide niveaus in negen stadia 
1 liet toenemende grondwoord ik het als onontkoombaar voorgegeven 
2 De bijzondere betrekkingen in hun ambiguïteit 
3 Met voorbereidende zwijgen bestendig metdoen. 
4 De bijzondere betrekkingen in de overgang naar de volkomen betrekking 
5 De onmiddellijke betrekking met het eeuwige ¡ij 
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6. De uitwerking van de volkomen betrekking in de gestalte 
7 De doorgevoerde bet-wording. 
8. De religie van het noodlot. 
9. De huivering. 
In het nu volgende willen we één omwenteling van de spiraal in zijn negen stadia 
uitvoerig beschrijven. Omdat iedere omwenteling, 'iedere spiraal', ons 'in dieper ver
derf en in grondiger omkeer tegelijk' (61.23) voert, nemen we de laatste en meest 
omvattende omwenteling. Dat is die omwenteling waarin 'ons tijdperk' (36.9) dat 
de vervreemding tot een ongekend dieptepunt voert, is opgenomen (zie 36.9-10). 
In ieder stadium van deze omwenteling zullen we zowel de verhouding van de mens 
tot God als de verhouding van de mens tot de wereld beschrijven - vanzelfsprekend 
alleen wanneer dat onderscheid althans reëel is, want in de stadia vlak vóór, vlak ná 
en ín de volkomen betrekking voltrekt zich de verhouding tot God in en doorheen 
de verhouding tot de wereld. 
Bovendien zullen de transformaties die zich van stadium tot stadium in het ver
houdingsgeheel mens-wereld en mens-wereld-God voordoen, steeds in alle elemen
ten van het verhoudingsgeheel (het ik, de wereld, resp. God, de houding en het 
tussen) worden aangewezen. 

221 Het toenemende grondwoord ik-hetals onontkoombaar voorgegeven. 

In de oergeschiedenis was de natuurlijke verbondenheid van de voorgestaltelijke oer-
wereld via de fundamentele losmaking ontbonden naarmate er in het oorspronkelij
ke betrekkmgsgebeuren geestelijke verbondenheid werd gerealiseerd bn dit oor
spronkelijke betrekkingsgebeuren loopt op zijn beurt uit op de geestelijke ontbin
ding van het grondwoord ik-bet 
De geschiedenis, die op de oergeschiedenis volgt, is daarmee vóór alles gekarakteri
seerd door een voorgegeven de ifc-fcef-situatie als produkt van de oergeschiedenis. 
Deze situatie manifesteert zich in alle elementen van het grondwoord. 
1. leder mens treft bij zijn geboorte een reeds bestaande bet-wereld aan Er is een 
taal waarin tot hem wordt gesproken. Er is dan een huis, een straat, een stad of 
dorp waarin hij wordt opgenomen Hij groeit op in een wereld waarin mensen op 
een bepaalde manier met elkaar omgaan Hij wordt gekonfronteerd met een verle
den. Daarin ontmoet hij gestalten in beeld, muziek en woord die reeds vóór hem ge
schapen zijn.9 En de natuur heeft voor hem een bepaald gezicht dat gevormd werd 
door de generaties voor hem. 
Ook kuituren treffen bij hun ontstaan een reeds bestaande ¿ei-wereld aan. Zo trof 
de Helleense wereld een Egyptische kuituur aan. De christelijke kuituur werd gebo
ren in de Gneks-romeinse wereld. 
2 Aan deze voorgegeven het -wereld beantwoordt een voorgegeven bet-boudmg Er 
worden aan een mens binnen zijn kuituur en aan kuituur binnen de mensheidsge
schiedenis met enkel een hoeveelheid kennis, een aantal figuren uit de traditie, een 
kollektie kunstzinnige uitdrukkingen, de neerslag van een bepaalde omgang met de 
natuur en vastliggende gemeenschapsvormen overgeleverd, maar men leert ook hoe 

9 In zijn 'Nachwort' duidt Buber de voorgegeven ¿et-wereld in de sfeer van de geest aan met 
'Wat aan geest reeds in de wereld ingegaan is en door middel van onze zintuigen in haar waar
neembaar ¡s' (M Buber, Nachwort, in Werke I, 16J) Als voorbeelden van deze 'voortbrengse
len van de geest die in de wereld die ons gemeenschappelijk ts niet minder 'voorhanden zijn' 
dan een ding of wezen uit de natuur', noemt Buber de overgeleverde spreuken van leraren die 
duizenden jaren geleden leefden en de Dorische zuil (Ibid , 164-165) 
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met al deze door de tijd heen gegroeide werkelijkheden om te gaan 
3 Dat mensen en kuituren geboren worden binnen een reeds bestaande ¿et-wereld 
en daarbij voorzien worden van een adekvvate bet-boudmg, impliceert voor het tus
sen dat het van meet af aan wordt verdrongen door een isolerende laag van objekti-
vaties tussen ik en JIJ Het tussen is de onmiddellijke bemiddeling die tk en ]i¡ aan el
kaar doet verschijnen De voorgegeven geobjektiveerde laag tussen het ik en de daar 
achter verborgen liggende ;i;-wercld verdringt en vervangt deze onmiddellijk bemid
delende tussenruimte door een wereld van-middelen die de bet houding ten eigen 
bate kan benutten 
4 Voor het tk betekent deze situatie dat het van meet af aan reeds in een zekere 
losgemaaktheid staat ten op/ichte van de hem omringende bet-wtreld nog voordat 
het zich losgemaakt heeft uit partikuliere ik /¡/-betrekkingen het heeft reeds tot op 
zekere hoogte een eigen sfeer nog voor het /ich na een ontmoetingsgebeuren met 
zichzekf kon bezighouden en het bezit reeds een typische struktuur nog voor er 
sprake kan zijn van de 'ervaring' van een voorbij ontmoetingsgebeuren 
Omdat de oergeschiedenis met enkel plaatsvindt aan het begin van de mensheidsge
schiedenis en aan het begin van het individuele mensenleven, maar ook tijdens de 
geschiedenis van een mens en de mensheid nl voorzover via iedere oorspronkelijke 
betrekking nieuwe gebieden aan het licht komen uit de nacht van de voorgestalte-
lijke oerwereld, daarom is de geschiedenis van de mensheid en van de individuele 
mens m toenemende mate gekenmerkt door het grondwoord tk bet als voorgegeven 
situatie Fr vindt aldus een onvermijdelijke uitbreiding van het grondwoord tk-het 
plaats, omdat de oergeschiedenis waarvan deze uitbreiding het produkt is, zich 
voortdurend herhaalt 
Naast deze kwalitatieve uitbreiding van de ifc ¿ei-situatie vanuit de oergeschicdenis 
is er echter nog een kwantitatieve uitbreiding van de ik ¿er-situatie nl die welke 
het gevolg is van de neergang van een voorbije kuituur ledere kuituur die over zijn 
hoogtepunt heen is, laat het grondwoord ik-het voortwoekeren Ook deze voort
woekerende ¡¿-¿?ef-situatie van de oude kuituur behoort tot de onontkoombare 
voorgegevenheid van een nieuwe kuituur en van de mensen binnen die kuituur 
Diezelfde voortwoekering voltrekt /ich ook in de godsdienstige situatie van de 
mens iedere nieuwe godsdienst wordt geboren in een oude religie die zich in alle 
levensgebieden had verbreid. 

Alles bij elkaar betekent het dat de mens zich tn de loop van ζηη geschiedenis - zo
wel op het vlak van de fylogenese als op het vlak van de ontogenèse - in groetende 
mate bevindt in een ik-het-situatie - /owel in zijn verhouding tot de wereld als in 
zijn verhouding tot God - die hem als onontkoombaar voorgegeven omringt 

In dit stadium van de geschiedenis komt de tijdloze schepping binnen de geschapen 
mens-en-wereld enkel tot gestalte voorzover de zich voortdurend uitbreidende ik-
fref-werkelijkheid uitdrukking geeft aan één van de twee oerbewegingen die de 
scheppingsverhouding konstitueren de afwending van de oergrond af krachtens 
welke het al zich in het wordende standhoudt 

222 De bijzondere betrekkingen in hun ambiguïteit. 

Binnen de kwalitatief en kwantitatief zich uitbreidende i6-/?rt-situatie voltrekken 
zich de bijzondere ik ¡ij betrekkingen van de mens Bijzondere betrekkingen zijn de 
onmiddellijke betrekkingen met het bijzondere JIJ (mens, wezens uit de natuur, 
geestelijke realiteiten) Deze ik-ji; betrekkingen voltrekken zich in vijf fasen. 
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1 Het betrekkvig<¡streven Het betrekkingsstreven is de gerichtheid van het zj/я van 
de mens op het )i¡ 'kategorie van het wezen, bereidheid, aangrijpende vorm, ziels 
model' (27 5) Deze ingeboren trek van de mens naar hetyi/ konstitueert 'het a prio
ri van de betrekking' (27 5-6) Het is de betrekking vóór en ín alle betrekkingen 
'Het betrekkingsstreven is het eerste de opengewelfde hand waarin zich het tegen 
over neervleit (27 5) 
2 Het tegenkomende Het tegenkomende is de eerste gestalte van het /i/ (14 1, 
29 3) Dit tegenkomende kan echter nog nieta/s/i/ worden gezien Dat gebeurt pas 
in een latere fase van het betrekkingsgebeuren Dit tegenkomende wordt door Bu-
ber op verschillende manieren verwoord verschijnende gestalte (12 1), verschijning 
van het wezen (23 5), elementaire, geestwekkende indruk en ontroering (23 5), aan
raking (23 4), enzovoort Het wezenlijke hierbij is dat het tegenkomende slechts 
kan worden verwacht, niet bewerkt 'Het ]i] komt mij tegen uit genade - door zoe
ken wordt het met gevonden' (14 1) 
3 De wezensdaad Het tk wordt door het tegenkomende geraakt tot m zijn bestaan 
zelf Het ondergaat zijn verschijning zo wezenlijk dat het wordt aan dit/i/ (14 3) 
Dit geraakt-zijn nu, zijn wording-aan-het-^i;, geeft het ik terug aan het tegenkomen
de Dit teruggeven van het geraakt-zijn is zijn wezensantwoord aan het jt] (12 1, 
12 2, 14 1, 14 4, enz ) Dit antwoord met bet wezen is enerzijds wel de aktualisatie 
van het betrekkingsstreven, maar het komt anderzijds in deze fase nog niet tot de 
konkrete artikulatie van het ;y-zeggen het is de 'woordloze voorgestalte van het;y-
zeggen' (27 5) 
4 Tegenover en tegenwoordig Doordat het ik met /ijn fundamentele geraakt-zijn-
door-het-tegenkomende op dit tegenkomende ingaat, krijgt het tegenkomende zijn 
exklusieve positie tegenover het tk Het tegenkomende wordt niet langer verstaan 
als een voorbijganger, maar 'als tegenover gevat, in de uitsluitendheid opgenomen' 
(27 6). 'Uitsluitend' en 'tegenover' versterken elkaar iets dat zich m zijn uitslui
tendheid aan mij presenteert, bevindt zich tegenover mij en iets dat zich tegenover 
mij bevindt, presenteert zich in zijn uitsluitendheid Dit 'uitsluitende tegenover' nu 
is 'de ruimte waarin het )i¡ verschijnt' (28 2) bn het is binnen deze ruimte van het 
uitsluitende tegenover dat het ]i) 7ich in zijn overgankelijke altenteit - als trans
cendentie - kan realiseren 
Binnen het uitsluitende tegenover gm het/j/ zichzelf vertegenwoordigen aan het ik 
Dit is de tegenwoordigheid de tijd van het kontakt - 'het in zich vervulde gebeuren' 
(28 2) - waarin het ¡η zichzelf presenteert en zich openbaart als 'het tegenwoordige 
en tegenbhjvende' (17 3) 
Tegenover en tegenwoordigheid zijn de tijd en ruimte-uitstraling van het tegenko
mende waarin het/iy zich verwerkelijkt 
5 Wisselwerking In de voorgaande fasen konden we reeds duidelijk een heen-en-
weer-gaande beweging aflezen het ik ís verlangen naar heiji], het;!; is het tegenko
mende, het tk antwoordt met het wezen, het;/; ontplooit zich als tegenwoordigheid 
en tegenover Dit geheel nu is de tegemnnigheid van het kontakt De ruimte waarin 
het ]i] verschijnt is de ruimte waarin het tk verschijnt en de tijd waarin het;i; zich 
vertegenwoordigt is de tijd waarin het ik zich vertegenwoordigt twee wezensbewe
gingen gaan tegen elkaar in binnen het ene raakvlak van het kontakt dat door deze 
twee bewegingen wordt gekonstltueerd De wisselwerking nu is de dynamiek en de 
artikulatie van deze fundamentele tegeninnigheidsstruktuur Wisselwerking is de te-
geninnige voortgang van het betrekkingsgebeuren (zie 27 7) en artikuleert de gestal
te ervan, zodat Buber terecht kan zeggen dat de wisselwerking 'begin en einde van 
het betrekkingsgebeuren' (28 2) is 
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Het ik gaat binnen het tegeninmge kontakt zijn we¿ensdaad konkretiseren in het 
yy-zeggen de kunstenaar laat onder de eerbiedige werking van zijn handen de gestal
te tot konkreetheid komen De minnaar laat 'de ander voor hem werkelijk en tot 
jtj (worden), dat is losgemaakt, naar buiten getreden, enig en tegenover wezend' 
(19 2) 
Onder deze inwerking van het ik • steeds gedragen door het betrekkingsstreven op 
zijnsmveau en door de wezensdaad op bestaansniveau - komt het ji] tot zijn uit
bloei het 'stapt uit de vloed van de ruimte- en tijdloze tegenwoordigheid op de oe
ver van de bestendigheid' (19 1) en komt 'de wereld van het het binnen' (12 4) 
Reflekteren we over dit betrekkingsgebeuren, dan zien we hoe het betrekkingsge
heel in al zijn elementen door een wezenlijke ambiguïteit wordt bepaald 
Wat het ji¡ betreft de yiy-wording heeft als noodzakelijke keerzijde zijn het-wor-
ding De gestalte die de boetseerder al boetserende werkelijkheid laat worden onder 
zijn handen, is op het moment van zijn voltooiing maximaal present, maar tegelijk 
ook maximaal gefixeerd zij heeft een bepaalde vorm, een bepaald gewicht, een be
paalde kleur, enzovoort De mens die in zijn eigen bestaan vorm geeft aan een on
voorwaardelijk leven met het ¡i¡, drukt in zijn leven de onvoorwaardelijkheid van 
dit leven uit, maar tegelijk is precies dit leven ook vast te leggen in een biografie, te 
vergelijken met een bestaand levenspatroon en in te voegen in de loop van de ge
schiedenis In de begripsvorming artikuleert zich de idee die zich in een bijzondere 
ervaring presenteert aan de denkende mens bn precies het tot begrip gekomen ken-
proces maakt dat het toepasbaar en verhelderend is in andere situaties Het begrip 
krijgt precies zijn algemeen-geldigheid mede doordat het door dit bijzondere ken-
proces heen gewonnen werd 
hn wat geldt voor het gebied van het geestelijke geldt ook voor de sfeer van het me
demenselijke Iedere ontmoeting van mens tot mens die wezenlijk onmiddellijk be
middeld is (zie paragraaf 14-22), drukt zich tevens uit in gevoelens die dit gebeuren 
artikuleren en begeleiden, en in omgangsvormen die dit gebeuren zijn kontinuiteit 
verlenen De relatie waarbinnen een andere mens zijn onherleidbare eigenheid kan 
tonen, is tegelijk altijd een bepaalde vorm 
Ook de uiterst tere omgang met de natuur kristalliseert zich noodzakelijk uit in een 
bepaald koncept van de kosmos en maakt de natuur daarmede op een bepaalde wij
ze toegankelijk 
Wat de houding betreft blijkt hieruit dat in iedere betrekking de houding een ¡tj van 
de ene kant bevrijdt tot /ijn onherleidbare gestalte en werkelijk laat worden, maar 
tegelijkertijd van de andere kant dit }i] ook 'bindt' (32 2) en 'bant tot tegengesteld-
heid' (32 2) 
De het houding is de noodzakelijke keerzijde van de geaktualiseerde /y-houding l· η 
deze noodzakehjkheidsverhouding is zelfs zo sterk dat beide facetten volkomen met 
elkaar korreleren 'Moe machtiger het antwoord (d ι hoe machtiger deyy houding), 
des te machtiger bindt dit (nl dit antwoord) het ji], bant het tot tegengestcldheid' 
(32 2) 

Ook het ik is doortrokken van een eigen ambiguïteit Pnerzijds is er die wezens-
stroom van ik naar ¡ij - in het betrekkingsstreven en de wezensdaad - maar ander
zijds is er het konkrete y/y-zeggen Dit konkrete угу /eggen omvat alle faculteiten van 
het ik, zowel de aktieve faculteiten (de driften) als de passieve faculteiten (de ge
waarwordingen) Welnu, het wezenlijke niveau van het fundamentele akticf-passief 
zijn van het tk (zijn wording aan-hetyiy), is onafscheidelijk verbonden met de akties 
en reakties van het ik die dit tegtninnig /ijn begeleiden de handelingen en hande-
lingsgewaarwordingen (14 2) Dit tweede niveau de lichamelijkheidsstruktuur van 
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het гк waarin het гк naar voren komt als 'drager van zijn gewaarwordingen en vol
trekker van zijn driften' (28 2) - vormt de noodzakelijke keerzijde van de ik-wor 
ding-aan-het-?»; 
Wat betreft het tussen tenslotte het wezen van het tussen heeft als noodzakelijke 
keerzijde een wisselwerkingsstruktuur De struktuur van het tussen (de manifestatie 
van de geest) is de dynamische tegeninmgheid, de tegeninmge wisselwerking tussen 
ik en JIJ Deze struktuur is aanwijsbaar in bv de taal waarvan weliswaar zowel het 
ik als het ¡tj zich bedienen, maar die in feite een struktuur is tussen beiden waaraan 
beiden, met elkaar sprekend, participeren Het wezen echter van het tussen (het zijn 
van de geest) transcendeert de struktuur van het wederzijdse kontakt en vormt er 
als zodanig het dragende levenwekkende midden van Deze tweezijdigheid van het 
ene Zwischen artikuleert Buber in paragraaf 33.11 waar hij van de mensen die een 
ware gemeenschap vormen zegt dat 'ze (nl die mensen) allen tot een levend midden 
m levend tegeninmge betrekking staan (dit is de transcendente zijde van het tussen 
het allen dragende, allen bijeen en uiteenhoudende, maar tevens allen te buitengaan
de midden) en dat ze onderling met elkaar in levend tegeninmge betrekking staan 
(dit is de tastbare struktuur van het tussen het wederkerige kontakt tussen ik en 
)i]) de gemeente bouwt zich op (dit is de struktuur) uit de levend tegeninmge be
trekking, maar de bouwmeester (dit is het léven van de struktuur) is het levende 
werkende midden' (33 11) 
De manifestatie van de geest (32 1) in de tegeninmge struktuur van het kontakt is 
de noodzakelijke keerzijde van het levenwekkende zijn van de geest (32 2) door
heen deze struktuur 
Zo zien we hoe het ene betrekkingsgebeuren aan de ene kant een verwerkelijkings-
gebeuren is - ik en JIJ w orden aan elkaar en komen aan elkaar tot gestalte maar an
derzijds precies daardoor een ontwerkelijkingsgebeuren is - ik en JIJ worden slechts 
dit aan elkaar en komen aan elkaar slechts tot deze bepaalde gestalte 'verwerkelij 
king in de ene zin (is) ontwerkelijking in de andere zin' (22 1) 
Deze keerzijde van de ontwerkelijking komt dus niet van buitenaf, maar bepaalt het 
betrekkingsgebeuren van binnenuit Zij artikuleert de intrinsieke eindigheid van het 
betrekkingsgebeuren het betrekkingsgebeuren bepaalt zichzelf in al zijn elementen 
tot deze gestalte 

De gewone betrekkingen voltrekken zich uiteraard tussen mens en wereld, tussen 
het ik en het bijzondere JIJ Toch begint reeds, zij het op nog impliciete wijze, de 
verhouding van de mens tot God op te lichten 
1 De twee tendensen van verwerkelijking en ontwerkelijking die het ene betrek
kingsgebeuren konstitueren en binnen dit betrekkingsgebeuren in een dynamisch 
evenwicht verkeren, drukken op prereflexieve wijze de tijdloze scheppingsverhou
ding uit die in haar totaliteit gekonstitueerd wordt door het dynamisch evenwicht 
van twee tendensen worden en zijn, afwending en toewending, loslaten en bewa
ren, vrijgave en binding 
2 De intrinsieke eindigheid van iedere betrekking tussen mens en wereld verwijst 
precies in zijn eindigheid naar de oneindige betrekking waarin God en de mens-en-
wereld in een eeuwig tegenover elkaar zijn opgenomen 
3 Van God ¿elf is binnen de kontckst van de gewone ik ;y-betrekkingen nog geen 
sprake Het is daarom dat Buber, wanneer hij binnen de kontekst van de ik JIJ be
trekking toch spreekt ovtr God, dit doet in negatieve termen 7o noemt hij het eeu
wige JIJ binnen de kontekst van paragraaf 9 het Aussersprachhche (9 5) Binnen 
die kontekst waarin de verhouding tussen mens en wereld ter sprake komt, is God 
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wat de spraak (dit is de amkulatie van de verhouding tussen mens en wereld) te 
buiten gaat In dit licht is het dan ook vanzelfsprekend dat in paragraaf 5 5 waar pa
ragraaf 9 woordelijk wordt hernomen de uitdrukking 'Aussersprachliche' met terug
keert 
Dezelfde negatieve omschrijving van God zien we in paragraaf 54 God wordt daar 
genoemd 'dat wat met wereld is' (54 5) De kontekst is hier de tweevoudigheid van 
de grondwoorden (de verhouding mens-wereld) vanwaaruit een 'vermoeden' wordt 
uitgesproken over de tweevoudigheid in de verhouding tussen 'de wereld als geheel' 
(de mens-en-wereld) en 'dat wat niet wereld is' (God) 
Wat Buber in deze twee voorbeelden woordelijk uitdrukt, wordt door de gewone 
ik /¡/-betrekkingen woordeloos door hun ζηη zei) uitgedrukt het feit nl van de 
eeuwige tweeheid God en de mens-en-wereld, een tweeheid die we/enlijk is voor 
het zijn zelf van de scheppingsverhouding De ¡¿-/y-betrekkmgen getuigen door hun 
eigen zijn zelf dat God met wereld (niet mens-en-wereld) is en dat hij de verhouding 
mens-wereld te buiten gaat 

223 Het voorbereidende zwijgen: bestendig nietdoen. 

De ambiguïteit van de gewone ik-jij betrekkingen biedt twee mogelijkheden 
Ofwel het ik identificeert zich/elf na beëindiging van het ontmoetingsgebeuren met 
de keerzijde van zijn wording aan-het-/;/ de ontmoetingsgewaarwordingen Daarmee 
is het ik betrokken facet uit het voorbije ontmoetingsgebeuren losgeimakt en op 
zich gesteld het grondwoord ik-het Voor de houding betekent dit dat de in de vo
rige fase noodzakelijk met de verwerkelijking verbonden ontwerkelijking nu als zo
danig wordt gekozen Dit ¡¿-betrokken ervaren haalt uit de zojuist nog in eenheid 
versmolten /¡/-wereld en /jfi-wereld de het-/\)dc naar /ich toe als de eigenlijke we
reld die een obstakel gaat vormen tussen het ik en het /i/ dat naar achteren is ge
drongen 'het grondwoord van de splitsing is gesproken' (24 5) De verwevenheid 
die het grondwoord tk-ji¡ in alle elementen met het grondwoord ik bet verbond 
wordt verbroken - er heeft een splitsing plaats - en het grondwoord ik bet wordt er 
als het eigenlijke uitgenomen en op /ich gesteld Dit kan het begin zijn van een 
doorgevoerd vervreemdingsproces zoals dat in deel 2 is beschreven 
Ofwel de oorspronkelijke verwevenheid van het grondwoord ik ¡ij met het grond
woord ik bet wordt vernieuwd De ontmoetingsgewaarwordmgen laten zich relati
veren door wat hun wezen is de tegeninmge wisselwerking van ik en /г/ Daardoor 
kan het /i/ zich opnieuw in het tot bet gewordene vertegenwoordigen en dit tot le
ven wekken, zoals ook het ik weer zijn ¡¿-wording-aan-het-/!/ kan voltrekken die 
het op zichzelf betrokken zijn relativeert Het is de zin en de vervulling van het 
het gewordene dat het zich steeds opnieuw ontpopt tot het/¡/ 'In het tot ding on
der dingen verstarde (is) de zin en de bestemming ingelegd dat het zich steeds weer 
aan deze verandering (nl de verandering van /г/ in het) onttrekt' (32 3) Het is daar
om de opdracht van de menselijke houding dat zij het ¿?f f-gewordene niet verder 
objektiveert, maar steeds weer bevrijdt, het niet observeert en benut, maar opnieuw 
aanziet en eerbiedigt (vergelijk 32 4) 

Wanneer de mens nu deze tweede weg kiest d w z steeds de gewone ik /¡/-betrekkin
gen terugbrengt tot hun bron en daarmee de /vf-zijde van het gebeuren relativeert 
en levend houdt, dan groeit hij doorheen een leven vol betrekkingen uit tot het met-
doen 
'Nietdoen' (46 6, 59 2) is een taoistische uitdrukking die Buber als volgt omschrijft 
'Dat (nl het nietdoen) is de werkzaamheid van de heelgeworden mens, die men het 
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nietdoen heeft genoemd, waar zich mets afzonderlijks meer, mets partieels meer aan 
de mens beweegt, derhalve ook mets van hem in de wereld ingrijpt, waar de hele, in 
zijn heelheid geslotene, in zijn heelheid rustende mens werkt, waar de mens een 
werkende heelheid is geworden' (46 6) In het licht van de bovenbeschreven gewone 
betrekkingen kunnen we dit nietdoen als volgt verstaan Het tegenkomende JIJ 
raakt het ik, dat door zijn betrekkingsstreven uitziet naar het μ], tot in zijn wezen 
Met dit geraakt-zijn gaat het tk nu in op het tegenkomende μ] Bij dit uitgaan zijn 
alle deelhandelingen, zoals zien, horen, spreken, tasten, enzovoort, alsook alle erva
ringen die deze handelingen begeleiden, zoals lustgevoelens, pijn, weerstand, enzo
voort, betrokken Geen enkel element van het menselijk bestaan is h'ierbij uitge
schakeld 'De bijeenzameling (van de mens tot een heelheid) acht het driftmatige 
niet te onrein, het zinnelijke met te perifeer, het emotionele met te vluchtig, - alles 
moet er in betrokken, er in gewonnen worden' (50 16) De artikulatie echter van 
het wezensantwoord zal nooit de passiviteit van het wezenlijke geraakt-zijn dekken 
Daarom zegt Buber dat de 'aktiviteit van het hele wezen op de passiviteit moet 
gaan h]ken'(14 3, 46 5) 
Wanneer dit nu gebeurt, wanneer het /»/-zeggen volledig in overeenstemming is met 
het aangesproken-zijn, is dit het nietdoen Het is de 'aktiviteit van de heel-geworden 
mens' (46 6), wat met zo verstaan mag worden dat het een aktiviteit is die op de 
heel-wording volgt, want het is de aktiviteit van de heel-wording zelf 'Waar de mens 
een werkende heelheid is geworden' (46 6) Het gaat om de eenheid van twee facet
ten van de ene kant 'waar zich niets afzonderlijks meer, mets partieels meer aan de 
mens beweegt'(46 6), van de andere kant 'waar de hele, in zijn heelheid geslotene, 
in zijn heelheid rustende mens werkt' (46 6) fcn beide zijn één 'Waar de mens een 
werkende heelheid is geworden' (46 6) 
Het verlangen naar al-verbondenheid zoals dat via de losmaking van het tk uit de 
natuurlijke verbondenheid is ontwaakt, is binnen de verhouding mens-wereld uitge-
rijpt tot zijn adekwate gestalte een volkomen eerbiediging van het/i;, een toestand 
van integratie waarbij die integratie volledig beantwoordt aan hex μ] waarvan de in
tegrerende werking uitgaat In deze toestand is er geen sprake meer van ingrijpen, 
maar van aandachtig aanwezig zijn, 'zwijgen' (28 3, 32 2), 'verwachten' (46 4) 
Het is in deze volkomen eerbiediging dat de geest (het levende tussen-ik-en-ji;) zon
der enige vervreemding is 'Slechts het zwijgen tot het μ], het zwijgen van alle ton
gen, het zwijgende uitzien in het ongevormde, m het ongescheiden Woord nog voor 
de tong het uitspreekt, laat het ¡ij vrij, staat er mee in de mgehoudenheid waarde 
Geest zich met manifesteert, maar is' (32 2) 

Vragen wc ons vervolgens af hoe in dit stadium van het nietdoen, dat de uitgerijpte 
verhouding van de mens tot de wereld beschrijft, de verhouding van de mens tot 
God gestalte krijgt, dan komen we tot de volgende punten 
1 Allereerst het uitgerijpt zijn van het al-betrekking-streven tot het zwijgen of het 
nietdoen is grondvoorwaarde voor het uitgaan naar het eeuwigeyy 'Het één-worden 
van de ziel De krachten verzamelen zich tot de kern, alles wat hen wil wegtrek
ken wordt ingewonnen, het wezen staat alleen in zichzelf en jubileert, zoals Paracel
sus zegt, m zijn Lxaltatie Dit is het beslissende ogenblik van de mens Zonder dit 
deugt hij niet voor het werk van de geest (dit is voor het uitgaan in de volkomen 
betrekking)' (50 8, 50 16, 50 21) 
Лап deze grondvoorwaarde moet echter nog één voorwaarde worden toegevoegd wil 
dit nietdoen inderdaad voeren tot de volkomen betrekking t n deze voorwaarde is 
dat dit nietdoen tot stabiliteit gekomen moet zijn 'In deze gesteltenis (nl de gestel-
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tenis van het meedoen van de werkende heelheid) bestendigheid gewonnen hebben 

be tekent to t de hoogste tegenkomst kunnen uitgaan' (46 6) 10 

2 In de rijping van het universele betrekkingsstreven via de betrekkingen - to t het 

universele verwachten, het metdoen , komt de losmaking van het ik en de wereld to t 

zijn rijpe ui tdrukking, want door niet in te grijpen, door te verwachten, distantieert 

het ik zich in eerbiedige bet rokkenheid ten aanzien van het ji] Welnu, deze funda

mentele losmaking geeft op prereflexieve wijze gestalte aan de zijnsgescheidenhcid 

tussen God en mens die de scheppingsverhouding fundeert God omvat mijn zelf en 

is het met (50 32) 

3 In het 'zwijgende uitzien in het ongevormde, in het ongescheiden Woord nog 

voor de tong het ui tspreekt ' (32 2) , daar waar 'de Geest zich niet manifesteert , maar 

is' (32 2) , kondigt / ich reeds het absolute Zwischen aan waarin God en mens-en-we-

reld in een eeuwig tegenover elkaar zijn opgenomen 

4 Het eeuwige JIJ begint in dit s tadium reeds op te lichten, maar zó dat datgene 

waarin het zich t o o n t nog even/eer op de voorgrond staat als degene di'e zich er in 

openbaar t Het eeuwige μ] wordt in de/e fase aangevoeld ais grond van hetgeen zich 

presenteert, als het dragende midden van de o n t m o e t e verscheidenheid en als het 

geheim van het vanzelfsprekende De werkelijkheid begint reeds t ransparant te wor

den, maar o m zo te zeggen nog geheel m termen van zichzelf grond van de werke

lijkheid, geheim van het gegevene, integratie van het diverse, enzovoort 

God ah grond van de werkelijkheid k o m t precies ook in relatie met het 'zwijgen' 

t o t u i tdrukking in paragraaf 28 'Lr /ijn ogenblikken van in zwijgen gehulde grond 

waarin wereldordening geschouwd wordt als tegenwoordigheid ' (28 3) Met gaat er 

in de k o n t c k s t o m dat de werkelijkheid met langer gezien wordt als een immanent 

op zichzelf geordend zijn van de wereld (de ¿>t>f-wcreld), maar als een geordend zijn 

van de wereld op de oergrond waaruit ze voor tkomt en die haar draagt " In deze or

dening nu van de wereld op wat-niet-wereld-is, t o o n t / ich de oergrond van de we

reld Dit gebeurt als de mens /wijgt de grond is 'm /wijgen gehuld ' , nl in het zwij

gen van de mens 

Maar ín dit zwijgende kon tak t zwijgt de grondige ordening ook zélf - zij is ook zelf 

nog in zwijgen gehuld Dit zwijgende aan elkaar presentzijn van het n ie tdoende ik 

en de wereld die zich to t op de grond opent aan de / e mens beschrijft de wijze waar

op het eeuwige ¡η /ich t o o n t als grond van de wereld 

God als midden dat /ich t o o n t in het midden-tussen mensen k o m t treffend naar vo

ren m paragraaf 3 3 De konteks t spreekt over de kracht die de menselijke verbon

denheid levend m a a k t , de faktor die de mensen in hun onderlinge verhoudingen ver

bindt De/e faktor n o e m t Buber 'de centrale tegenwoordigheid van het ¡if (33 13) 

Fn in konkre to is dit het levend tegemnmge kon tak t tussen de mensen Maar direkt 

nadat hij zich aldus heeft ui tgedrukt , korngeer t hij / ich/e l f en /egt 'laat ik het 

meer wáár zeggen het in de tegenwoordigheid ontvangen сетгаіе/гу' (33 13) Hier

mee is echter met het levende midden-tussen-menstn bedoeld, maar het absolute 

io Vergelijk 'Jedes Werk, das ich aus geeinter Seele tue, wirkt auf meine Seele zurück, wirkt 
in die Richtung auf neue und höhere binung hm, jedes fuhrt mich, wenn auch auf mancherlei 
Umwegen, zu einer stetigeren Einheit hin, als die ihm vorausgehende war' (M Buber, Der Weg des 
Menschen, m Werke III, 725) 
11 Wellicht is Bubers spreken over de Oergrond' beïnvloed door de Duitse mystiek 'Ich hat
te seit 1900 zuerst unter dem Einfluss der deutschen Mystik von Meister frekhart bis Angelus 
Silesius gestanden, fur die der Urgrund des Sems, die namenlose, personlose CjOttheit, erst in 
der Menschenseele zur 'Geburt' kommt' (M Buber, Das Problem des Menschen, in Werke I, 
384) 
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midden dat alle midden-tusscn-mensen draagt In de zelfkorrektie nu en in het zo 
snel na elkaar noemen van het menselijke midden-tussen en het goddelijke midden 
komt precies dat transparant worden tot uitdrukking dat we wilden beschrijven 
Eenzelfde transparantie komt tot uitdrukking als Buber zegt dat 'de centrale wer
kelijkheid van het alledaagse aardse uur' vervuld is van 'het vermoeden van het eeu
wige μ;' (50 11) Als het midden van de werkelijkheid zich toont, doordat de mens 
tegenover zich de hele werkelijkheid in zijn samenhang laat spreken, toont zich 
daarin het eeuwige/y als midden en dat wil precies zeggen nog met als eeuwig jtj 
God als het geheim van het nabije is tenslotte een derde wijze waardoor het eeuwige 
jtj transparant wordt in het stadium van het nietdoen Het woord 'geheim' artiku-
leert precies deze verschijningswijze van het eeuwige jtj 'Geheim' betekent immers 
verborgen presentie Het geheim echter van het nabije, 'het geheim van het vanzelf
sprekende dat mij nader is dan mijn eigen tk' (47 4), geeft zich enkel aan degene die 
het geheim eerbiedigt, die metdoct 'De mens kan, tot eenheid bijeengezameld (dit 
is tot nietdoen gekomen) tot de nu eerst volkomen wordende tegenkomst met het 
geheim uitgaan' (50 8) bn iets verderop 'Tegenover het onscheidbare geheim 
onscheidbaar staan (dit is zwijgen, nietdoen) is de oervoorwaarde van het heil' 
(50 18) 

224 De bijzondere betrekkingen in de overgang naar de volkomen betrekking. 

Het vorige stadium van het bestendige nietdoen brengt het grondwoord tk ¡tj nog 
niet tot de volkomen betrekking Het is slechts de mogelijkheidsvoorwaarde 'In de
ze gesteltenis (van het nietdoen) bestendigheid gewonnen hebben betekent tot de 
hoogste tegenkomst kunnen uitgaan' (46 6) De 'werkende heelheid' die de mens ge
worden is, plaatst de mens voor een fundamentele keuze 'De mens kan, tot de een
heid bijeengezameld (dit is tot nietdoen gekomen) tot de nu pas volkomen worden
de tegenkomst met het geheim en het heil uitgaan Hij kan echter ook ten einde toe 
genieten van de zaligheid van de verzameling en, zonder in te gaan op de hoogste 
plicht, in de verstrooiing terugkeren' (50 8) In het laatste geval begint alles weer 
van voren af aan 
Gaan we er nu van uit dat het tk inderdaad besluit om in het nietdoen tot de 'tegen
komst met het geheim en het heil' uit te gaan De vraag is dan wat gebeurt er met 
het verhoudingsgeheel mens-wereld m zijn verhouding tot dit 'geheim' ' 
WIJ menen als volgt te kunnen antwoorden Wanneer het tot evenwicht gekomen 
verhoudingsgeheel mens-wereld, waarin het betrekkingsstreven tot zijn oorspronke
lijke universele strekking (drift tot al-betrekking) is uitgenjpt, de /y-wereld in zijn 
ongevormd-zijn wordt aanvaard en de betrekking geen spraak meer is, maar Geest 
of Woord (zie 32 2, 50 32), precies als volle uitgroei van de verhouding mens-wereld 
een onmiddellijke bemtddehng begint te worden van de oerverhouding God-al, pre
cies dán voltrekt zich de overgang naar de volkomen betrekking Dit betekent dat 
de elementen binnen het verhoudingsgeheel een transformatie ondergaan 

l Het tk en de houding In dit stadium valt de houding samen met het zijn zelf van 
het tk, omdat door het nietdoen, als adekwate uitdrukking van het betrekkingsstre
ven (de zijnsgenchthcid van de mens), de houding van de mens reeds op het zijns-
niveau was gebracht In aansluiting op het nietdoen omschrijft Buber de beweging 
van het ik en de houding in dit stadium als een uitgaan, als een uit ztchzelf treden 
Zo is er in paragraaf 61 sprake van de 'wezensbeweging van het zich bijeenzamclen 
(het nietdoen) en het uit zichzelf treden' (61 6) 
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Ook in paragraaf 50 worden beide stadia in één adem genoemd 'zich verzamelen 
(het nietdocn) en uitgaan, beide waarachtig, het een-en-andere, dat het ene is, is 
nodig' (50 31) 
liet allereerste wat van deze beweging van het uitgaan en uit zich/elf treden gezegd 
moet worden, is dat het een beweging van het héél-geworden-zijn zelf is en niet een 
beweging daarbuiten om In htt zojuist aangehaalde citaat uit paragraaf 61 wordt 
daarom gesproken van een 'we/ensbeweging' (61 6) Bij het ingaan in de volkomen 
betrekking is het zijn zelf van het ik (zie 49 5) in het geding, zijn wezenlijke indivi
dualiteit (zie 53 2), zijn laatste eenzaamheid (zie 46 1,61 7,61 17),'zijn hele over
gegeven wezen' (45 3) Met gaat om de voleinding van het betrekkingsvermogen zélf 
dat de mens is 'Het ingeboren/i/ (het betrekkingsstrevcn) verwerkelijkt zich aan ie
dere (betrekking met het bijzondere /»;), maar voleindt zich aan geen enkele Het 
voleindt zich enkel m de onmiddellijke betrekking tot het ]η dat naar zijn wezen 
met het kan worden (het eeuwige μ})' (44 2) Het gaat om de vervulling van het 
verlangen naar het μ] dat de mens ís 'de ;i;-zm die zich niet kan verzadigen tot hij 
het eeuwige ¡η vindt' (48 2) De wezenlijke onvervuldheid van zijn zijn zelf is dan 
ook de motor die de mens op weg doet gaan naar het eeuwige ]η 
'De )ij-7\n (dit is het betrekkingsstrevcn) van de mens, die vanuit de betrekkingen 
van alle bijzondere pj de ontgoocheling van het ¿ef-worden moet ondervinden, 
streeft boven hen allen uit en toch niet over hen weg naar /ijn eeuwige ;;; toe' 
(48 1) Het betrekkingsstrevcn streeft in al zijn streven naar het bij/ondere;i/ verder 
nl naar het;// dat dit streven, dit vermogen als zodanig, vervullen kan In deze zijns-
bewegmg naar het eeuwige /г/ voltrekt de mens een beslissing op het diepste niveau 
van zijn leven 'Alles op onze weg is beslissing, bedoelde, vermoede, geheime, deze 
(nl de keuze om doorheen de heelheid uit te gaan) in het binnenste is de oergehei
me en aan bestemming machtigste' (50 8) Het gaat dus om een zeer wezenlijke ver
dieping in de houding Iedere houding op het niveau van de keuze is reeds 'geheim', 
maar deze is 'oergeheim' Kn iedere wezenlijke beslissing is reeds 'machtig' als het 
gaat om de bestemming, maar de/e is de 'aan bestemming machtigste' 
Deze zijnsbeweging als diepste levensbeslissing nu is van een paradoksale struktuur 
hnerzijds blijft het ik volkomen gericht op het bijzondere )i) waarmee het in een 
volstrekt eerbiedige relatie staat (het nictdoen), terwijl het anderzijds daardoorheen 
gericht is op het eeuwige уг; 

Bezien we eerst hoc het ik blijft uitgaan naar het bij/onderc/i/ op het moment van 
de overgang De wijze waarop het ik in de overgang het bijzondere jij tegemoet 
treedt, kwalificeert Bubcr als een alles insluiten m de uitsluitende relatie tot het 
bijzondere /i/ 
liet ¡fc verbreekt dus geenszins zijn exklusieve relatie met het bijzondere /г/, maar 
het probeert de/e exklusieve verhouding mklusief te maken De omgeving van het 
jij die vóór de overgang slechts de achtergrond vormt waaruit het JIJ oprijst, treedt 
nu in zijn eigenheid naar voren en vraagt om in een relatie te worden gebracht met 
het bijzondere JIJ De/e verbreding van het uitgaan naar het bijzondere JIJ staat hel
der geformuleerd in paragraaf 47 'Wie met het hele wezen tot /ijn JIJ uitgaat ι η al 
le wezens van de wereld tot hem brengt, vindt hem die men niet zoeken kan' (47 3) 
Het uitgaan is inhoudelijk heel de omgeving met het bij/onderc ¡ij in verhouding 
brengen Dit is de alles insluitende uitsluitendheid 'Wie in de absolute betrekking 
treedt, hem gaat niets alzonderlijks meer aan, met dingen en niet wezens, met aarde 
en niet hemel, maar alles is in de betrekking ingesloten Niets uitschakelen, niets 
achterwege laten, alles - alle wereld mte in het ¡tj begrijpen' (47 2) 
In paragraaf 46 noemt Buber dit de volkomen akseptatie van de tegenwoordigheid 
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'Dan (ni in het uitgaan van de nietdoende mens) wordt het ene zichtbaar waar het 
op aan komt de volkomen akseptatie van de tegenwoordigheid' (46 7) 
Terwijl nu het tk volkomen uitgaat in de beweging van tk naar;i; en ín deze bewe
ging alles in relatie brengt met/y tegenover hem (de volkomen akseptatie van de te
genwoordigheid) ziet het doorheen dit al en op geen enkele wijze er buitenom uit 
naar het onaanraakbare, onuitzegbare, eeuwige /i; Dit is bet -wezen van de overgang 
de beweging naar de ander wordt beleefd als een beweging naar de Ander De faktor 
die voor deze overgang bepalend is, noemt Buber in paragraaf 48 de wens 'Het is als 
wanneer iemand zijn weg gaat (inhoudelijk is dit de alles insluitende beweging naar 
het bijzondere ¡г]) en alleen maar wenst dat het dé weg (dit is de beweging naar het 
eeuwige ]i]) zou mogen zijn, in de kracht van zijn wens uit zich zijn streven' (48 1) 
De laatste zin verwoordt uitdrukkelijk wat dat 'meer' is ten aanzien van de reeds al
les insluitende beweging naar het bijzondere )tj toe Met enige dat erbij komt - niet 
als een toevoeging van buitenaf maar als een innerlijke uitgroei van deze beweging 
zelf - is de wéns dat deze alles insluitende beweging naar het bijzondere ¡ij toe dé 
beweging mag zijn naar het eeuwige ¡η toe Paragraaf 59 noemt deze wezenlijke 
transformatie een 'inruilen' De mens moet zich vóór de overgang naar de volkomen 
betrekking met moeite en stap voor stap verantwoorden De overgang naar de vol
komen betrekking bestaat hierin dat hij deze moeite 'inruilt' (59 2) voor de span
kracht van een oneindige verantwoording Precies op dat moment realiseert zich de 
eenheid van twee bewegingen 'Het diepe in de wereld betrokken zijn in het aange
zicht van God' (59 2) Beide m eén adem het totaal betrokken zijn op de wereld 
als een betrokken zijn in het gezicht van God 
In paragraaf 48 wordt de gerichtheid op het eeuwige /i; in de gerichtheid op het bij
zondere ¡i] aldus geformuleerd 'De JIJ zin die vanuit de betrekkingen tot alle afzon
derlijke ¡ij de ontgoocheling van het het worden overkomt, streeft boven hen allen 
uit en toch met over hen heen naar het eeuwige ¡ij' (48 1) Buber voelt zelf derhalve 
de spanning aan die hij oproept door te stellen dat de beweging naar het bijzondere 
JIJ een streven kan worden dat verder gaat dan het bijzondere JIJ 7onder erbuiten om 
te gaan Toch is precies de spanning in het ik dat zich met een alles insluitende uit
sluitendheid geeft aan het /г; tegenover hem en daarin zich richt op wat 'verder' is, 
of wat er aan 'voorbij' is, het wezen van het ik in de overgang naar de onmiddellijke 
betrekking met het eeuwige JIJ liet is deze spanning die typerend is voor de over
gang naar de volkomen betrekking Het meest pregnant vinden we die spanning ver
woord in paragraaf 47 'Alles in het ji; zien de wereld in haar grond plaatsen de 
wereld in God 7ien alles heel de wereld méé in hetjtj begrijpen, de wereld haar 
recht en haar waarheid geven alles in hem (God) vatten' (47 2) Hier gaan de ge
richtheid op de 'werddgrond', het '(bijzondere) JIJ', het 'recht en de waarheid' van 
de wereld onmerkbaar over in de gerichtheid op God Dat is dan ook één van de be
langrijkste bedoelingen van Buber de beweging van de weg naar God beweegt zich 
volkomen langs de weg van tk naar ¡i] Op geen enkele wijze begeeft de beweging 
zich buiten de stroom van ik naar het bijzondere JIJ Er is Buber veel aan gelegen de
ze eenheid te benadrukken tegenover iedere vorm van dualisme 'De lichte bouw 
van de gemeenschap (dit is de betrekking met het bijzondere ¡η) is het werk van 
dezelfde kracht die in de betrekking tussen mens en God werkt Toch is dit niet de 
ene betrekking naast de andere, /e is de al-betrekking, waarin alle stromen zich uit
storten zonder daarom uit te drogen Zee en stromen - wie wil hier scheiden en 
grenzen bepalen Daar is slechts het ene vloeien van tk naar/г;, steeds oneindiger, de 
ene grenzeloze stroom van het Werkelijke Leven' (59 2) De bedding van de stroom 
waarin het ik uitgaat is dus éen Het ik bevond zich in het metdoen in eerbiedig 
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kontakt met het μ] Dit kontakt wordt bij de overgang met losgelaten, maar vormt 
de bedding waarin dit metdoen uitgaat naar het eeuwige ]t] 
Het is dus binnen de ene beweging van ik naar ¡i] dat zich de transformatie van de 
beweging zelf voltrekt, een transformatie die hierin bestaat dat het ik in zijn vol
strekt eerbiedige uitgaan naar het alles insluitend uitsluitende jtj uitgaat naar het 
eeuwige ¡η Deze transformatie in de beweging zelf komt pregnant tot uitdrukking 
waar van het J£ gezegd wordt dat het zijn 'zielehouding tot de wereld tot leven, tot 
wereldinwerkend leven, tot Werkelijk Leven worden laat' (50 30) Hier liggen de 
drie voornaamste fasen achter elkaar eerst moet de zielehouding tegenover de we
reld tot leven worden Dit gebeurt in de;i; zeggende houding Daarin kan deze hou
ding uitgroeien tot een houding die daadwerkelijk het in de wereld verborgene tot 
zijn werkelijkheid laat worden Dit is de alles eerbiedigende houding van het met-
doen Deze eerbiediging tenslotte rijpt uit tot het Werkelijke Leven Dit is de be
trekking met het eeuwige μ] 

Bij de artikulatie van deze zijnsbeweging van het ik naar het eeuwige ]i] doorheen de 
beweging naar het geëerbiedigde bijzondere]i; staat de chassidische notie 'kawwana 
van de verlossing' ofwel 'de heiliging' (45 2, 47 5, 48 2) op de achtergrond In het 
Chassidisme zijn de dingen verblijfplaatsen van de heilige vonken, dragers van Gods 
aanwezigheid Door zich met heilige toewijding be/ig te houden met de dingen 
treedt de chassid in kontakt met God Dit is de zg kawwana van de verlossing Bij 
deze kawwana van de verlossing hoort wezenlijk dat zij niet selektief wordt toege
past op bepaalde zijnden, maar op alles 'waarmee men zojuist bezig is' 12 Ook het 
kwade en verleidelijke hoort daarbij 'Het met-heilige bestaat niet, er is alleen het 
nog met geheiligde, nog niet tot heiligheid verloste dat hij moet heiligen' ' 3 Samen
vattend 'Alles wil geheiligd, de werkelijkheid in-geheiligd worden, al het wereldlijke 
in zijn wereldlijkheid het wil met ontwereldlijkt, het wil in zijn wereldlijkheid in de 
kawwana van de verlossing in-geheiligd worden' 14 Dit argeloze, met selektieve en 
toch aandachtige aanwezigzijn bij het gegevcne in alle omgeving, het werkelijke in 
alle werkelijkheid, de aanwezige in alle aanwezigheid, drukt Buber uit als hij zegt 
dat deze beweging naar God 'een vinden zonder zoeken' (48 2) is Hiermee wil hij 
zeggen dat het streven naar het eeuwige ¡i] met een soort nieuwe koncentratie is, 
een bundeling van krachten op het eindpunt van een streven Nee, de aard van dit 
streven is dat het zich richt zonder zich toe te spitsen Dezelfde paradoks drukt hij 
ook uit door het zoeken, als toegespitste beweging, te stellen tegenover het ver
wachten, terwijl dit verwachten op zijn beurt weer niet verward mag worden met 
afwachten 'Wat we met ons geleefd-hebben, met ons leven van de weg (naar het 
eeuwige μ]) weten, dat is niet een wachten, niet een open zijn' (46 4) Het gaat in
tegendeel om een maximaal ontvankelijk uitgaan, een verwachten 'Verwachtend, 
niet zoekend, gaat hij zijn weg' (48 1) Len eerste reden waarom alleen deze vol
strekt open en tegelijk aktieve houding de mens brengt voor het eeuwige ¡η, is deze 
dat het eeuwige ]i] op geen enkele wijze te vatten is binnen termen van maat, grens 
of eigenschap 'ook niet in de maat van het onmetelijke en de grens van het onbe
grensd zijn ook niet als een oneindige som van tot transcendentie verheven eigen 
schappen' (61 1) ben tweede reden is zoeken en streven suggereren een 'verderop', 
een daar-en-daar Hier echter gaat het om een uitgaan dat bedacht is op het meest 
voor de hand liggende, om 'een ontdekken van dat wat het oorspronkelijke en de 

1 2 Ibid , 842 
1 3 Ibidem 
1 4 Ibid , 849 
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oorsprong is De ¡ij-zin had het (eeuwige jtj) zich van het begin af tegenwoordig' 
(48 2) Een derde reden tenslotte /oeken suggereert dat de beweging ooit tot rust 
zal komen Welnu, de beweging tot het eeuwige //; blijft ook in zijn vinden een be 
weging, omdat het niet een 'iets' vinden is waarbij je 'stil blijft staan', maar een vin
den van dat wat altijd reeds aanwezig en toch op geen enkele wijze te bepalen is 
Welnu, deze ont-dekking gebeurt altijd onderweg en is nooit het einde 'Dit vinden 
is niet een einde van de weg, maar zijn eeuwige midden' (48 1) 

2 Het ¡ij en de wereld Door het metdoen en de volkomen akseptatie van de tegen
woordigheid transformeert zich ook de ;i/-wercld Doordat 'alle wereld mee in het 
(bijzondere) /y (wordt) begrepen' (47 2) komt de wereld in zijn eigenheid present 
en niet slechts in zijn betrokkenheid op het bijzondere ]η Niet langer is de /i; we
reld het bijzondere ;i; dat een hele wereld is en de hele wereld die zich groepeert 
rond het bijzondere щ, maar nu verschijnt de werkelijkheid zelf in zijn veelkleurige 
presentie, zonder algemeen te worden en zonder dat het bijzondere /i; naderhand 
verschuift 
Voor het ƒ(/ betekent dit dat het nu zijn bijzondere eigenheid ontleent aan zijn unie
ke plaats tegenover mij te midden van een even unieke omgeving Voor het omrin
gende, de wereld van het /y, betekent het dat deze in zijn eigen grond geplaatst 
wordt, dat mets wordt uitgeschakeld of achterwege wordt gelaten 'allei in het /i; 
zien de wereld in haar grond plaatsen mets uitschakelen, mets achterwege la
ten, alles alle -wereld mee in het JIJ begrijpen, de wereld tot haar recht en haar 
waarheid laten komen' (47 2) De bijzondere positie van het ]η blijft bewaard, de 
wereld als de plaats waaruit het /»/ oprijst blijft bewaard Alleen de struktuur van de 
wereld verandert het eigene van elk wezen wordt in kontakt gebracht met het bij
zondere /ι; 'Wie met zijn hele wezen tot zijnyi; uitgaat en alle wezen van de wereld 
tot hem brengt, vindt hem die men niet zoeken kan' (47 3) 
De wezenlijke transformatie voltrekt zich echter in het bijzondere JIJ, wanneer het 
zélf een onmiddellijke bemiddeling wordt van iets anders, niet slechts van iets méér, 
iets verders, iets bréders, maar van iets anders dat het bijzondere ¡i] zelf niet is en 
dat het toch onmiddellijk bemiddelt 
In paragraaf 44 spreekt Buber uitdrukkelijk van dit 'middelaarsschap van het bijzon
dere /ι/ m de onmiddellijke betrekking met het eeuwige щ 'Ieder bijzonder щ is 
een doorkijk op hem (nl het eeuwige ]v¡) Door ieder bijzonder щ spreekt het 
grondwoord het eeuwige (]η) aan' (44 2) Dit noemt Buber het 'mtddelaarsscbap 
van het;/; van alle wezens' (44 2) hn precies wanneer het bijzondere;!; deze bemid
delende funktie gaat uitoefenen ontstaat 'de onmiddellijke betrekking tot het 
eeuwige;!/' (44 2) 
Hoe moeten we ons zulk een onmiddellijke bemiddeling nu voorstellen' Of ook 
hoe kan het eeuwige ;/; zich onmiddellijk vertegenwoordigen aan het ik terwijl daar 
het bijzondere ;i; tussen staat' Om hier zicht op te krijgen, moeten we uitgaan van 
de eigenschappen van het ;i/ Gemakkelijk denken we bij 'JIJ' aan een zelfbewuste, 
afgeronde eigenheid In het licht van 'Ich und Du' zijn echter de enige kwalifica
ties die aan het ;i; mogen worden toegeschreven tegenkomend, tegenover en tegen
woordig Het is ook alleen vanwege deze kwalifikaties dat een boom, een ster of een 
artistieke gestalte ;г; kunnen worden Het gaat er dus om te bestuderen wat er met 
de noties tegenkomend, tegenover en tegenwoordig gebeurt in de overgang van de 
bijzondere betrekking naar de volkomen betrekking 
In het tegenkomen van de tegenkomende overkomt mij het oergeheim van het te
genkomen zelf 'het oereenvoudige feit van de tegenkomst' (46 7) 
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De konkreet mij tegenkomende bemiddelt voor mij het geheim van het mij tegenko
men zonder meer, zoals zich dat in alles kan voltrekken en ook steeds m feite weer 
voltrekt ' Onze handen komen (nl in de ons tegenkomende ;i/-wereld) de handen 
tegen die haar (nl de/y-wereld) houden' (50 30) 
Het tegenover is de ruimtewerking van hety;; tegenover mij, waarin hetyy zich ener
zijds tegenover mij bevindt, maar anderzijds als eigenheid tegenover mij in voortdu
rende overgang is naar mij toe En deze verhouding-tegenover sluit een dimensie van 
hoogte in waarin het /i/ zich verheft Tegenover is afstandscheppende nabijheid en 
nabijheidschcppende andersheid in een dimensie van hoogte Het bijzondere μ] te
genover mij wekt de verwondering over het tegenover-mi] zt]n van alle werkelijk
heid ik en )t) Niet iets aan het bijzondere ;»; dus, maar dit/y in zijn onmiddellijke 
aanraking ¿èlf, als tegenover, bemiddelt mij het tegenover-wezendc dat zich vóór 
alles, in alle onmiddellijkheid en zonder ophouden tegenover mij doet gelden (zie 
48 3) 
Aan de tegenwoordigheid van het bijzondere jtj wordt een veel oorspronkelijker 
tegenwoordigheid ervaren dat wat zich in al het tegenwoordige vertegenwoordigt, 
'het helemaal tegenwoordige' (47 4), een tegenwoordigheid die ervaren wordt als 
'van het begin af tegenwoordig de tegenwoordigheid moest hem (nl voor het ik) 
slechts helemaal werkelijk worden uit de werkelijkheid van het geheiligde leven' 
(48 2) In de bijzondere tegenwoordigheid van het ¡ij tegenover mij doet zich een 
oerpresentie gelden 
Juist omdat nu het bijzondere JIJ in /ijn wezenlijke hoedanigheden van tegenkomen, 
tegenover zijn en tegenwoordig zijn de onmiddellijke bemiddeling is van het tegen
komende zonder meer waarin zich het eeuwig tegenover mij zijn vertegenwoordigt, 
juist daarom en enkel in die zin is het bijzondere JIJ de onmiddellijke bemiddeling 
van het eeuwige ]i] 15 Noch bij het bijzondere pj, noch bij het eeuwige/г/ mogen we 
dus denken aan afgeronde entiteiten die als afgesloten substanties bestaan, noch aan 
zelfbewuste eenheden 
We moeten hierbij wel benadrukken dat het eeuwige JIJ weliswaar in het verlengde 
ligt van het bijzondere /i/, maar toch tegelijk het geheel andere is De/e paradoks 
wordt het best uitgedrukt in het beeld van de poort liet bijzondere ¡η noemt Buber 
de poort naar het eeuwige ¡η (55 10-11) Nu verbindt de idee 'poort' twee facetten 
met elkaar Lnerzijds is de poort een opening die toegang geeft tot iets anders dan 
zichzelf, nl het huis en zijn bewoners Anderzijds kan men toch ook de poort tot 
op zekere hoogte beschouwen als de opening en de voorkant van het huis en de be
woners zelf F'en dergelijke paradoks ligt er m het idee van 'aangezicht' (49 8, 59.2, 
61 17) hnerzijds is het gezicht een plastische vorm van ogen, wangen, neus, mond, 
voorhoofd, kin, haren, enzovoort Anderzijds is het gezicht de overlopende presen
tie van iemand die permanent de plastische vorm doorbreekt bn men moet zeggen, 
dat de persoon op geen enkele wijze samenvalt met een van de vormen van het ge
zicht of ook met alle te samen, maar juist de permanente doorbreking is van die 
vormen Maar dan is het toch weer die konkrete plastische uitdrukking waarin de 
persoon zichzelf bemiddelt Hier zien we twee 'beelden' van een onmiddellijke be
middeling waarbij dat wat bemiddeld wordt met de bemiddeling absoluut verbon
den is en er toch tegelijkertijd absoluut van onderscheiden is Iets dergelijks nu 

1 5 Scherp is dit verwoord door M Friedman waar hij van het bijzondere¡i¡ zegt 'That it 
points to a concrete event which witnesses just as it is, in all its concreteness, transitonness, and 
uniqueness, to the relation with the Absolute' (M hnedman, Symbol, Myth, and History in 
the Thought of Martin Buber, in The Journal of Religion, 24 (1954) 5) 
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speelt zich ook af tussen de werkelijkheid van het bijzondere ;i/ en het eeuwige 
]t¡ Het eeuwige ¡η doortrekt de werkelijkheid zo dat deze daardoor het ge/icht van 
het eeuwige ]t¡ wordt Hier is dus sprake van een onmisbare en onverbrekelijke be
middeling ín een absoluut onderscheiden zijn Dan kan Buber ook zeggen 'het le
ven in het aangezicht is leven in de ene werkelijkheid' (61 17) Immers, héél de wer
kelijkheid wordt voortdurend doorbroken tot de onvoorspelbare vorm van God 
zonder als vorm en als werkelijkheid ook maar enigszins samen te vallen met dit 
eeuwige JIJ Vandaaruit is ook begrijpelijk dat Buber in paragraaf 59 zegt, dat voor 
degene die 'voor het aangezicht treedt' (59 2) de wereld helemaal tegenwoordig 
wordt, omdat het aangezicht precies het levend zijn van de werkelijkheid door de 
Werkelijke zelf uitdrukt Wie dé werkelijkheid ziet als gezicht, 'kan in één spreuk 
tot de wezenheid van alle wezens ji/ zeggen Daar is geen spanning meer tussen we
reld en God, slechts de ene werkelijkheid' (59 2) 
Deze onmiddellijke bemiddeling kan door ieder wezen in de wereld geschieden (zie 
44 2, 48 1, 55 5, 58 2, enz ) br is niets dat het eeuwige /i; niet onmiddellijk zou 
kunnen bemiddelen (48 1) Daarom kan er ook in de eigenlijke zin geen sprake zijn 
van God-zoeken, er is immers niets waar men hem niet vinden kan (48 1) Fn dit 
geldt voor alle drie de sferen 'In elke sfeer door elk ons tegenwoordig worden
de reiken onze blikken tot aan de zoom van het eeuwige JIJ, uit elk vernemen wij 
een waaien van hem, in elk spreken wij het eeuwige aan, in elke sfeer op haar 
wijze door alle (sferen) straalt de ene tegenwoordigheid' (55 5-7) 
De mens neemt echter als bemiddeling een 'uitstekende' (56 1) plaats in, want m de 
relatie tot het mensen-/i/ vindt de tegeninmgheid een volmaakte uitdrukking 'Hier 
voleindt zich de spraak als reeks, in woord en wederwoord Hier alleen ontmoet het 
tot spraak gevormde woord zijn antwoord Slechts hier gaat het grondwoord in ge 
lijke gestalte heen en weer, in een taal zijn dat van de aanspraak en dat van het ant
woord levend, ik en ¡t; staan met enkel in de betrekking,- ook in de vaste 'bespreek
baarheid' De betrekkingsmomenten zijn hier en slechts hier verbonden door het 
element van de spraak, waarin ze ondergedompeld zijn Hier is het tegenover tot de 
volle werkelijkheid van het;y opcngebloeid Hier alleen is er dan ook als niet te ver
liezen werkelijkheid zien en gezien worden, kennen en gekend worden, beminnen 
en bemind worden' (56 1) Deze bemiddeling noemt Buber het hoofdportaal (56 2), 
waarop de beide andere sferen als zij-ingangen aansluiten 

3 De verhouding In het nietdoen en de volkomen akseptatie van de tegenwoordig
heid is de verhouding tot het bijzondere ¡η geworden tot een verhouding waarin de 
geest is (32 2) Dit betekent niet alleen dat de betrekking zich doorheen zijn betrok 
kenheid op het bijzondere ¡η verlengt tot op het eeuwige ¡i] - 'De verlengde lijnen 
van de betrekkingen snijden elkaar in het eeuwige )if (44 1) - maar ook dat het 
raakvlak tussen ik en ¡η zich verbreedt In de onmiddellijke betrekking tot het bij
zondere ]i] was de onmiddellijke betrekking gecentreerd rond het raakvlak met het 
bijzondere yi; Al het andere was gekoncentreerd op dit bijzondere JIJ en stond in 
zijn licht Nu echter houdt de omgeving van het bijzondere jij op gekoncentreerd te 
zijn rond dit bijzondere μ] en gaat zijn eigenheid krijgen Het onmiddellijke raak
vlak tussen ik en jij wordt nu het al, een volstrekt open aanraking, waarin hetjij te 
genover het ik /ijn onvoorwaardelijke exklusiviteit bewaart juist doordat het komt 
te staan temidden van het andere dat even/eer zijn uniciteit verkregen heeft (zie 

45 2 en 47 2) 
Maar naast dit opengaan van de betrekking tussen ik en/iy m lengte, breedte, hoogte 
en diepte gebeurt er iets met de onmiddellijkheid van de betrekking zelf In de groei 
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in lengte, breedte en diepte blijkt de onmiddellijke betrekking zélf in ¿ijn onmiddel
lijkheid een bemiddeling te zijn in de betrekking tot het eeuwige ¡г] 'Onze handen 
komen de handen tegen die haar (de wereld) houden' (50 30). 
Op dat moment komt de konkrete betrekking tot de wereld tot vervulling (44 2, 
46 2). De onmiddellijke betrekking tot het bijzondere ;i; 'voltooit zich' (44 2) 
¿Is onmiddellijke betrekking tot het eeuwige ¡i] Of zoals Buber in paragraaf 49 2 
zegt in de betrekking tot het eeuwige;i/ vindt 'de voltooiing van de eenwording van 
alle relatieve betrekkingen' (49 2) plaats De/e overgang beschrijft Buber ook als 
een opengaan Ieder konkreet betrekkingsgebeuren in de wereld 'opent' (48 1) voor 
de mens die het raakvlak verlengt, verbreedt en verdiept 'een blik op het vervul
lende betrekkingsgebeuren' (48 1) 
De verlenging, verbreding en verdieping van het kontakt en de zich daarin vol
trekkende transformatie van de onmiddellijkheid heeft een tegemnmge struktuur 
Met is niet zo dat het ik bijvoorbeeld alles eerst doet (verlengen, verbreden, verdie
pen en transformeren) waarna het eeuwige ¡t] /ich presenteert, of omgekeerd 
Het meest helder verwoordt Buber de tegemnnige struktuur van de overgang in pa
ragraaf 46 waar hij zegt 'De genade gaat ons aan wzoverrr we tot haar uitgaan' 
(46 3) In het woord 'inzoverre' ligt duidelijk het tegemnnige karakter uitgedrukt 
Iedere stap uit mc/elf onthult ipso facto het eeuwige /tj naar mij toe Ι·η terwijl het 
uitgaan van de mens het eerste schijnt te zijn waarop de aanwezigheid van het 
eeuwige jt] antwoordt, blijkt die aanwezigheid reeds eerder gegeven te zijn en het 
uitgaan van de mens altijd reeds een later antwoord te /ijn op deze eerste aanwezig
heid Zo wordt heel de overgang begrepen als een groeiend tegen elkaar instromen 
van twee bewegingen 
Hiermee zijn we echter reeds gekomen in de volkomen betrekking 

225 De onmiddellijke betrekking met het eeuwige jij. 

In het stadium van de onmiddellijke betrekking, het stadium van de openbaring, 
deelt het eeuwige ¡ij zich aan het tk dat met zijn heel geworden zijn zelf uitging in 
de volkomen akseptatie van de tegenwoordigheid, mee doorheen die volkomen ge-
aksepteerde tegenwoordigheid Het wezenlijke waardoor dit stadium wordt geken
merkt, is dat 'in Gods antwoord zich alles, zich het al als spraak openbaart' (56 4) 
De mens die in het bijzondere μ; het al eerbiedigt, mag ervaren dat deze werkelijk
heid gelaat van God, spraak van God wordt 

Dit weefsel van de onmiddellijke betrekking tussen de mens en God onderzoeken 
we nu in zijn verschillende elementen 

1 De ]i]-wereld en het eeuwige JIJ Toen we in het vorige stadium de in het ¡ij geëer
biedigde werkelijkheid gezicht van God noemden, lag de nadruk nog op de bemid 
delende funktie van het gezicht Dit aspekt van bemiddelen artikuleert precies de 
/¡/-wereld in dat stadium van overgang 
Binnen de onmiddellijke betrekking met het eeuwige ¡η echter slaat de balans door 
naar degene die zich in het gelaat toont Wanneer het gelaat volledig transparant ge
worden is van aanwezigheid, wordt de eigen vorm en vooral ook de bemiddelende 
funktie ervan volledig opgenomen en doorstraald van datgene waar het om gaat de 
aanwezige 
Het gelaat schijnt nu met meer het eerste te zijn en dat wat het bemiddelt het twee
de, maar de aanwezigheid is het eerste en het gelaat is daarin geheel opgenomen In 
de volkomen betrekking is de wereld dus op geen enkele wijze weggeschoven, maar 
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zij bemiddelt onmiddellijk tussen de mens en het eeuwige ]ij 16 Ze is volkomen 
transparant geworden Het is zelfs zo dat nu pas de wereld helemaal tegenwoordig 
wordt, precies doordat zij doordrongen is van de volkomen tegenwoordigheid van 
het eeuwige /i/ 'Wie voor het aangezicht treedt in de volheid van de tegenwoordig
heid wordt hem eerst, door de eeuwigheid verlicht, de wereld helemaal tegenwoor
dig' (59 2) De werkelijkheid is gezicht van God geworden, zodat de mens 'in één 
spreuk tot de wezenheid van alle wezensJJ] kan zeggen Daar is geen spanning meer 
tussen wereld en God, slechts de ene werkelijkheid' (59 2) Van nu af kan de mens 
'de wereld in God schouwen' (57 2). 
Deze omslag van bemiddeling naar onmiddellijke presentie is zichtbaar te maken 
aan twee uitspraken In paragraaf 55 zegt Buber 'In ieder ¡i] spreken wij het eeuwi
ge ]i] aan' (55 5) Hier ligt het aksent op het bemiddelende karakter van het bijzon
dere μ] In paragraaf 56 zegt Buber dat m de openbaring 'zich het al als spraak open
baart' (56 4) Hier ligt het aksent op de spreker (God) die zich uitspreekt in de wer
kelijkheid Taal en gezicht zijn als onmiddellijke bemiddeling geheel opgenomen in 
de toewending van de persoon die er doorheen straalt De ;!/-wereld is volledig 
'transparant' (55 9) geworden, niet in de zin dat het verklaard kan worden, maar in 
de zin dat het zichzelf meedeelt, zichzelf vertegenwoordigt Zoals een gezicht volle
dig transparant kan zijn zonder dat er ook maar enige verklaring, iogika of wat dan 
ook uit te destilleren valt 
Deze omslag van doorheen het bijzondere ]i] het eeuwige μ] vermoeden, naar in 
het eeuwige μ] de /y-wereld schouwen, voltrekt zich in alle eigenschappen het/y 
Het tegenkomen van het eeuwige ¡ij wordt primair En het is binnen deze tegen-
komst dat het ik nu de /г/ wereld tegenkomt En deze tegenkomst blijkt zelfs de 
meest oorspronkelijke tegenkomst te zijn en fundament van alle tegenkomen (zie 
50 32) In de volkomen betrekking blijkt alle tegenkomende ¡η slechts mogelijk te 
zijn binnen 'de eeuwige aanraking' (60 4) 

Dit geldt ook voor het tegenover-zijn van de ;i;-wereld, dat nu niet meer als primair 
wordt ervaren tegenover het tegenover zijn van het eeuwige ]η Integendeel, het ie 
genover-ζηη van het eeuwige JIJ wordt nu onderkend als het 'onmiddellijk en aller
eerst en voortdurend tegenover wezende' (48 3) 
/ o komt tenslotte ook de volle tegenwoordigheid van de wereld pas aanwezig in de 
tegenwoordigheid van het eeuwige /;/ 'In de volheid van de tegenwoordigheid (van 
het eeuwige )i]) wordt hem (voor de mens die in de tegenwoordigheid van het eeu
wige jt] staat) nu eerst, door de eeuwigheid verlicht, de wereld helemaal tegenwoor 
dig'(59 2) 
Zo vindt er in de /»/-wereld een omslag plaats van de ƒ'; wereld die het eeuwige μ] 
bemiddelt, naar het eeuwige μ] dat zich zelf onmiddellijk bemiddelt doorheen de 
bemiddeling van de ///-wereld Hierdoor krijgt de ///-wereld een fundamentele zin
volheid (60 2) Het weefsel van de werkelijkheid ontvangt door de al presentie van 
het eeuwige /г/ een volkomen samenhang, zoals een gezicht zijn volstrekt heldere 
samenhang krijgt in een open gesprek - een samenhang waarbij geen enkele lijn of 
kontour kan worden vastgelegd 
Deze samenhang vanuit het eeuwige/i/ betekent een wezenlijke verandering ten aan-

1 6 Vergelijk 'Hinsichtlich des Verhältnisses zwischen der menschlichen Beziehung zu Gott 
und der zum Mitmenschen war und ist es mir einfach darum zu tun, dass die Beziehungen bei
der wesensgleich sind, weil beide die unmittelbare Hinwendung zu einem Du bedeuten und bei
de in aktualer Gegenseitigkeit ihre brfullung finden' (M Buber, Antwort, in Martin Buber, 
hrsg Schilpp/t-nedman, Stuttgart, 1963, 593) 
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zien van de jtj wereld ¿оаіь die zich voordeed in de onmiddellijke betrekkingen in de 
wereld Daarin verscheen de^-wereld /onder samenhang (zie 30 1 2) Nu, vanuit de 
transparante tegenwoordigheid van het eeuwige ]t] voegen zich de/i/ momenten sa
men tot een weefsel waarin de eeuwige presentie 7ich vertegenwoordigt (54 3-4) 
Fn niet alleen de/¡/-momenten van een en dezelfde sfeer, maar ook de sferen onder 
hng smelten samen tot een toegang 'Wanneer de volkomen betrekking gebeuren 
moet, zijn de poorten verenigd tot de ene ingang van het Werkelijke Leven, en je 
weet niet meer door welke je bent binnengetreden' (55 11) 
liet is dit moment van samenhang ook dat we vooral moeten beluisteren als er ge
zegd wordt dat Ciod het al omvat (50 31), dat alle jij-wereld omsloten is in het eeu
wige ]t] (55 5) of dat God het Midden is (54 4) De zin of de samenhang moet ver 
staan worden met vanuit een groter en omvattender kontmuum of vanuit een stel
sel, maar vanuit de transparante aanwezigheid Daarom kan Buber /eggen dat, wan
neer uit de/¡/-werkelijkheid een bepaald facet wordt uitgelicht, dat aan hem dan 'de 
transparantie (dat is de doorstralende aanwezigheid) en daarmee de zin (dat is de 
samenhang) wordt afgenomen' (55 9) 
Het woord dat voor Buber het meest onversluierd de werkelijke presentie van het 
eeuwige/i/ tegenover de mens uitdrukt, is het woord 'JIJ' 'Jij' betekent aangespro 
ken zijn door een ik Jij is de aangesprokene, tegenover mij Ji], daar kun je niet 
óver spreken De kern van Bubers denken beweegt zich rond het eeuwige /i/, waar
mee hij zegt dat de naamlo/c, de alles te buitengaande, de niet wereld, het geheim, 
het midden, het vanzelfsprekende, het gezicht, enzovoort, dat dat in vergelijking 
met de onmiddellijke aanspreking van het ¡t] slechts beelden zijn Het aktuele/i/-
zeggen tegen het /i/ van mijn leven dat door geen ander / ¡ / kan worden ingeperkt, 
en in de betrekking waarmee alle andere /i/ is ingesloten (45 2), dat is het open
baar-worden van de verhouding tussen de mens en het eeuwige /i/ Hierover valt 
volgens Buber verder niets te /eggen 'Ot men God als hij of als het aanspreekt, het 
is altijd allegorie Spreken we echter ¡ij tot hem, dan is de ongebroken waarheid van 
de wereld door sterfelijke /in woord geworden' (52 8) Herhaaldelijk drukt Buber 
deze grondgedachte uit Het eeuwige/i/ kan 'rechtmatig slechts aangesproken, niet 
uitgezegd worden' (48 3) Ook in paragraaf 61 'We vergrijpen ons aan de /ijnde, 
wanneer we zeggen 'ik geloof dat hij is' - ook 'hij' is nog een metafoor, 'jif echter 
met' (61 1) 
Slechts één stap verder kunnen wc nog gaan Het eeuwige ¡ij is nl binnen de aan 
spreking door het ik niet enkel het aangesproken/г/, maar ín de aanspreking spreekt 
het eeuwige/г/ /ich ook uit, dat is de oeropenbaring die, zoals Buber zegt, zich in ie
der hier en nu kan voltrekken, de openbaring die eeuwig is (60 1, 60 4) Deze oer
openbaring ligt uitgedrukt in hét woord van de openbaring, zoals dat aan Mo/es is 
toevertrouwd 'het woord van de openbaring is 'Ik ben die Ik ben Het openbaren
de is het openbarende Het zijnde is, verder niets De eeuwige krachtbron stroomt, 
de eeuwige aanraking ziet uit, de eeuwige stem klinkt, verder mets' (60 4) 
De kern van dit woord ligt in 'Ik ben die Ik ben' Daarin spreekt het aangesproken 
eeuwige /i/ zichzelf uit Het /egt ik In dit zichzelf meedelen liggen dan vervolgens 
twee momenten opgesloten liet eerste en meest wezenlijke moment het eeuwige 
/i/ is op een volstrekte wij/e /ich/elf Dit moment drukt Buber uit als hij /egt 
'Het openbarende is het openbarende Het zijnde is, verder mets' (60 4) bn het 
tweede moment Hij is zich/elf m een zichzelf voortdurend overschrijden, in een 
zichzelf voortdurend geven Dit moment drukt Buber uit door te zeggen 'De eeuwi
ge krachtbron stroomt, de eeuwige aanraking /iet uit, de eeuwige stem klinkt, ver
der mets' (60.4) Het eeuwige /г/ is degene die wordt aangesproken in het geheim 
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van het aanwezige, in de oergrond van het gedragene, in het midden van het verza
melde, en die zich in deze aanspreking toont als zuivere presentie, als gelaat, als het 
naakte7у Fn binnen deze aanspraak spreekt dit eeuwige ]t] Ik ben die Ik ben 
Buiten de onmiddellijke aanspreking tussen de mens en het eeuwige JIJ is er verder 
niet over dit eeuwige ]i] te spreken dan in ontkennende zin met ht], met-het, enzo
voort Duidelijk verwoordt Buber dit aan het begin van paragraaf 61 Met eeuwige 
]t] kan naar zijn wezen met in maat of grensgeval worden, ook niet in de maat van 
het onmetelijke of de grens van het onbegrensde, het kan niet als een som van ei
genschappen worden verstaan, ook met als een oneindige som van de meest gezui
verde eigenschappen, het kan niet worden aangetroffen binnen de wereld of buiten 
de wereld, hij is niet ergens of nergens, hij kan niet worden gedacht of binnen er
varingspatronen worden gebracht Het enige dat we kunnen, dat is hem aanspreken, 
dan ís hij ;i/ Dan spreekt hij zich uit tegenover de mens in het eeuwige 'Ik ben die 
Ik ben' 

2 Het ik en het eeuwige jtj De tot zijn volheid gekomen tegenwoordigheid heeft 
een omsmeltende, alles doorgloeiende werking Zoals in de volkomen presente 
mens, zichzelf voortdurend overschrijdend, werke-hjk is tot in het wezen van de an
der, zo overschrijdt de tegenwoordigheid van het eeuwige;i; de grenzen van datgene 
wat hem bemiddelt, en raakt deze tegenwoordigheid de mens tot in zijn zijn De 
'binnengloeiende en omgloeiende' (49 6) presentie van de scheppende is werkelijk 
geworden Binnen deze kontekst noemt Buber het eeuwige jtj het Werkelijke I even 
(50 30), de ene WerkeUjkhetd (59 2) Aan de bestendig metdoende, de tegenwoor
digheid van de wereld volkomen aksepterende mens - zoekend zonder te 'zoeken' -
kán het aanwezige in al het aanwezige doordringen in het tk Dat het ook tn werke 
lijkhetd gebeurt is het openbaringsgebeuren, waaraan ook het ik fundamenteel ver
andert 'Lr geschiedt daar iets aan de mens Dit is soms als een ademtocht, soms als 
een worsteling, hoe dan ook het geschiedt' (60 1) Wat gebeurt er ' 
Allereerst heel nuchter het ik ontvangt De ontvankelijkheid die de mens vóór en 
ín de overgang naar het eeuwige jt] is, wordt vervuld door de aanwezigheid van het 
aanwezige Dit gebeuren artikuleert precies het wezenlijke verschil met het vorige 
stadium In het vorige stadium beschreven we hoe het ik met zijn tot heelheid en 
akseptatie gekomen wezen uitgaat naar de;i; wereld en wel zo dat daarin het tk zich 
aandachtig opende voor alles Nu doordringt het aanwezige in al het aanwezige het 
wezen van het J& Dat is het ontvangene de aanwezigheid die zich uitspreekt in al 
het aanwezige Dit kunnen we ook anders uitdrukken ín zijn radikale ontvankelijk
heid - steeds binnen de relatie met de JIJ wereld dringt tot in het wezen van het ik 
het gegeven zijn van alle omgeving door 'De werkelijkheid is dat wij ontvangen, 
wat we er vóór met hadden en het zó ontvangen dat we weten het is ons gegeven' 
(60 1) Zoals het aanwezig zijn zélf van al het aanwezige dieper gaat dan al het aan
wezige op zich, zo ook raakt dit diepere aanwezig-zijn zélf het tk dieper dan de 
aktuahteit die het heeft in de konkrete relatie met de jtj-wereld 'Met geheim van 
het vanzelfsprekende' raakt mij in een diepte die 'mij nader is dan mijn tk' (47 4) 
Want het aanwezig-zijn van het aanwezige dringt door tot m het wezen van de aan
dachtige mens zelf 

In deze zijnsontvangenis ervaart de mens met zijn zijn zelf zijn volstrekte aflianke-
lykheid 'Je hebt je in de zuivere betrekking zonder meer aftiankehjk gevotld, zoals 
je je in geen enkele andere ook maar enigszins zult kunnen voelen' (49 3) De/e af
hankelijkheid moet niet peioratief worden verstaan, maar gezien worden als de er
varing van een fundamentele passiviteit die ons zijn is Men kan voor afhankehjk-
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held dan ook gerust in de plaats ¿etten een 'onbeperkt gekend wórden' (5 3 2) 
Vervolgens de doordringende ontvangene smelt het wezen van het tk om Zijn 
doordringende aanwezigheid is nl met te vergelijken met het binnenstromen van 
vloeistof in een vat Eerder lijkt het op voedsel dat overgaat in het lichaam Of op 
het licht dat een kristal doorstroomt liet zijn-zèlf van de mens wordt door dit aan-
wezigzijn van het aanwezige nieuw Zoals de verschijning van het bijzondere JIJ de 
mens doet wórden - 'Ik word aan het ¡η' (14 3) - en deze wording is het antwoord 
van het ik aan dit verschijnende ¡η 'Ik wordend spreek ik JIJ' (14 3) - zo doet de 
verschijning van het aanwezig-zijn in al het aanwezige de mens zij'n - 'Je hebt God 
nodig om te ζηπ' (49 5) - en de zin zelf van dit zijn is het antwoord van de mens -
'God heeft jou nodig - precies voor dat wat de zin van je leven is' (49 5) - Aldus 
wordt de mens omgesmolten 'De openbaring gf'JP1 ' l e t hele bereide element 
aan in al zijn hoedanigheid, zij smelt het om' (61 15) Daarom kan Buber zeggen dat 
de mens die deze ontmoeting ondergaat 'in zijn wezen een méér heeft, iets dat er 
aan is gegroeid, waarvan hij voordien met wist en waarvan hij de oorsprong niet 
goed kan aanduiden' (60 1) Het aanwezig-zijn van al het aanwezige dringt door tot 
in het zijn zelf van het aandachtig ontvankelijke ik en gloeit dit zijn om 
Aan deze herscheppende kracht waarmee dit aanwezig-zijn het ik doortrekt, voelt 
het ik zijn vergankelijkheid Aan de heilzame werking die uitgaat van het aanwezig-
zijn in het aanwezige - 'Het (geheim) heeft zich aan ons met zijn tegenwoordigheid 
bekend gemaakt als het heil' (60 3) ervaart het ik zichzelf als 'het eeuwige ik van 
het vergankelijke' (50 21) 
Aldus hebben we gezien wat er gebeurt het aanwezig-zijn in al het aanwezige 
wordt ontvangen, dringt door tot in het ik zijn en herschept dit zijn liet ik ervaart 
hieraan zijn fundamentele afhankelijkheid en vergankelijkheid Dit hele gebeuren en 
al deze facetten drukt Buber zeer pregnant uit in die ene zin 'Schepping zij ge
schiedt aan ons, zij gloeit /ich in ons binnen, gloeit ons om, wij sidderen en vergaan, 
wij onderwerpen ons' (49 6) 

3 De houding tot bet eeuwige jij Terstond op de zin 'Schepping - zij geschiedt aan 
ons, ZIJ gloeit zich in ons binnen, gloeit ons om, wij sidderen en vergaan, wij onder
werpen ons' laat Buber de andere kant van hetzelfde gebeuren volgen 'Schepping -
wij nemen aan haar deel, WIJ komen de scheppende tegen, reiken naar hem toe, 
helpers en kameraden' (49 6) In deze zin wordt de keerzijde van het openbarings-
gebeuren verwoord het antwoord van de mens op zijn wezenlijke geraakt-zijn en 
omgesmolten-worden Vanuit de onpeilbare diepte van zijn vrijheid wordt de passi
viteit van het geschapen worden omgekeerd naar de bron van zijn geschapen wor
den Zijn wezenlijke geraakt-zijn - zijn zijnspassiviteit - betrekt de mens aktief op 
degene die hem raakt Dit aktief zijn van zijn passiviteit is zijn wezensantwoord 
Alles wat ik aktief bén weet ik opgenomen in een fundamenteel ontvangen-zijn In 
termen van 'kennen' uitgedrukt 'Mijn begrensde kennen gaat op in een grenzeloos 
gekend-worden' (5 3 2) Dit opgaan-in moet niet verstaan worden als een verdwij
nen, maar als een opgenomen-zijn De passiviteit keert zich om in zichzelf en deze 
aktiviteit van de passiviteit is de wezensbeweging van het geschapen-zijnde ¡k naar 
het eeuwige ¡i] 'legen de uitstromende beweging waarin de mens geschapen wordt, 
stroomt het ik in en maakt kontakt met de bron waaruit het voortkomt De mens 
reikt daarin naar het eeuwige jij 
Voor het juist begrip van het geheel is het van belang er op te wijzen dat alleen de 
eenheid van beide aspekten het geschapen-zijn van het ik verwoordt Het aspekt 
van uitgestroomd-zijn en jezelf-ontvangen is éen met het aspekt van tcrugstromen 
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en reikhalzen 'Kreatuurlijk - en kreatief Daar had je met meer het ene door het 
andere ingeperkt maar beide grenzeloos en beide tesamen' (49 4). 
Dit geschapen zijn ziet Buber uitgedrukt in drie religieuze gedragingen offeren, de 
wil van God doen en bidden 
De mens die de wil van God volbrengt, wil uitdrukken dat díe wil zijn gedrag geheel 
zal bepalen Maar precies dat deze mens dat wíl dóen is dat aktieve zelfstandig-zijn 
dat het passief-zijn doortrekt "Jouw wil geschiede', niet meer dan dat spreekt hij 
uit, maar de waarheid spreekt verder voor hem 'Door mij die je nodig hebt" (49 7). 
Hetzelfde geldt voor de offeraar Als offerende mens weet hij dat hij zijn zijn ¿elf 
van God ontvangt. Dat wil hij precies uitdrukken Maar dat het kán en het, in zijn 
eigen ogen, móet, dat is opnieuw die aktieve zelfstandigheid die de passiviteit van 
het geheel-gegevcn-zijn doortrekt 
Het meest centraal tenslotte wordt de teruggave van het geraakt-zijn voltrokken in 
het gebed De biddende mens voelt zich volstrekt afhankelijk, maar de bidder geeft 
aan deze afhankelijkheid zulk een expressie dat daarin de eigenheid precies als af
hankelijkheid zelfstandig wordt uitgedrukt Zoals het tk wórdt aan het;;; en precies 
deze wording het antwoord is aan het )ij, zo is het tk volstrekt afhankelijk van het 
eeuwige JIJ en is precies dit afhankelijk-zijn ¿ijn antwoord aan het eeuwige JÍJ liet is 
dus echt een antwoord uit eigenheid en zelf-zijn, wat Buber uitdrukt door er op te 
wijzen dat de biddende mens met zijn hele uitgegotenheid weet dat hij op het eeu
wige ¡η inwerkt De fundamentele passiviteit is hier in zichzelf omgekeerd tot een 
aktiviteit 
Dit gebed is 'de levensstruktuur van de zuivere betrekking' (61 7), 'de essentie van 
de betrekking' (61 17). Deze centrale positie van het gebed m het geheel van de on
middellijke betrekking is o ι opnieuw ontleend aan het chassidisme Boven zagen 
wij dat volgens het chassidisme de kracht waardoor Gods aanwezigheid wordt vrij
gemaakt de kawwana van de verlossing ofwel de heiliging is Maar de meest wezen
lijke en de meest zuivere kawwana in al deze heiligingen is het gebed 'Op alle wegen 
vindt de mens God, en alle wegen zijn vol vereniging Maar de zuiverste en meest 
volkomene is de weg van het gebed. Wie in het vuur van zijn wezen bidt in diens 
keel spreekt God zelf het innerlijke woord Dit is het gebeuren, het uiterlijke woord 
is slechts zijn gewaad . Hoe hoger de vurige innigheid, hoe geweldiger de kracht 
van de intentie, kawwana, des te dieper is de verandering' 1 7 Op talloze andere 
plaatsen m zijn chassidische studies en vertalingen komt het gebed ter sprake. 
Steeds is het de slagader die de betrekking tot het eeuwige JIJ levend houdt 
Wat in deze drie pregnante religieuze gestalten naar voren komt, geldt voor alle kon
krete op God gerichte aktiviteiten als schouwen, kennen, geloven, aanspreken, enz 
Hun grondstruktuur is steeds deze dat de mens in de aktieve beaming van de schep
pingsbeweging naar de mens toe - dat is de passiviteit van de mens - de schepper 
aanspreekt en nadert (60 3) Steeds is het in een tegen de stroom ingaan dat de ei
genheid van de mens én het kontakt met het;y worden gerealiseerd 

4 De verhoudwg-zel/ tussen mens en God De verhouding tussen de mens en 
God zoals we die tot nu toe gezien hebben, vertoont een tegenmnige struktuur Het 

17 'Auf allen Wegen findet der Mensch Gott, und alle Wege sind voll der Einung Aber der 
reinste und vollkommene ist der Weg des Gebetes Wer in dem Feuer seines Wesens betet, in 
dessen Kehle redet Gott selber das innere Wort Dieses ist das hreignis, das äussere Wort ist nur 
sein Gewand . Je hoher die Inbrunst, je gewaltiger die Intentionskraft, Kawwana, desto tiefer 
ist die Wandlung'(M Buber, Vom Leben der Chassidim, in Werke III, 17) 
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ik ging in ¿ijn heelheid tn in zijn volkomen akseptatie van de tegenwoordigheid uit 
naar het eeuwige jtj 
Met eeuwige jtj openbaarde 7ich aan deze mens door zijn wezen te doordringen en 
om te smelten Vervolgens betrekt de mens dit geraakt-zijn en omgesmolten-zijn op 
de aanrakende en omsmeltende aanwezigheid We zien hier een beweging van tegen 
elkaar ingaan die de struktuur van de onmiddellijke betrekking met het eeuwige ]i¡ 
konstitueert Deze struktuur is dynamisch ik en ]i¡ werken volkomen op elkaar in 
'De sterkste en diepste werkelijkheid is, waar alles in het werken binnengaat, zonder 
terughouden de hele mens en de alomvangende God, het gceende ik en het grenze
loze ]t]' (50 5) Scherp vat Buber dit volstrekte éénzijn van twee bewegingen samen 
in paragraaf 5 3 'In de volkomen betrekking omvat m\)n¡i] mijn zelf, zonder het te 
zijn, mijn beperkte kennen gaat op in een onbeperkt gekend worden' (5 3 2) 
Met meest volkomen beeld van deze tegemnnigheid ziet Buber in de omgang tussen 
mensen, omdat daarin het kontakt zich uitdrukkend m woord en ant-woord binnen 
hetzelfde element een unieke openheid kreeert Het enige verschil tussen beeld en 
werkelijkheid is dat in de verhouding tussen God en mens de werkelijkheid zelf, het 
al, het element is waarin zich de tegenmnige openheid tussen God en mens 
uitdrukt God spreekt de mens zijn schepping toe, de mens moet 'Gods werkelijk
heid een menselijke (werkelijkheid) tegemoet brengen' (37 2) Door precies deze 
schepping te beminnen als het gezicht van God Deze tegemnnigheid van twee vrije 
stromingen die elkaar wederzijds doordringen, is gefundeerd op het aknef passief 
zijn van God en mens Van de mens spreekt het vanzelf Enerzijds heeft hij ervaren 
hoe zijn zijn zelf ontvangen is en omgesmolten wordt Anderzijds heeft hij deze pas
siviteit aktief teruggegeven Maar ook voor het eeuwige ]η geldt dat het aktief en 
passief tegelijk is Dit illustreert Buber aan de biddende mens wiens diepe intuïtie 
het is dat hij zich weliswaar geheel laat verteren door het (aktieve) vuur van het 
eeuwige ƒ!/, maar tegelijk weet dat hij zelf op dit vuur in-werkt op mysterieuze wij
ze (zie 49 7), wat veronderstelt dat het vuur tevens passief is 

Hetzelfde ziet Buber in de offeraar die immers niet enkel uitdrukt dat hij zich in 
alles afhankelijk weet van het eeuwige ¡η, maar tegelijk ín zijn geven veronderstelt 
dat God in heel zijn vervuldheid toch ontvangen kan (49 7) 1 η tenslotte de mens 
die de wil van God doet deze doorleeft enerzijds de volstrekte gelding van Gods 
wil, maar daarin weet hij tegelijk dat deze wil van God zich enkel verwerkelijkt m 
de vrije verwerkelijking door de menselijke wil en dus passief is De wil van God 
drukt zich niet onmiddellijk en dwingend uit als het aktieve in het passieve van de 
menselijke wil, maar de aktieve wil van God wacht af (passief) wat de mens doet en 
de passieve wil van de mens moet de ondervonden wil zelf verwerkelijken (aktief 
zijn) 1 reffend verwoordt Buber deze gekompheeerde struktuur in paragraaf 49 
'Jij hebt God nodig om te zijn, - en God heeft jou nodig - voor precies wat de zin 
van je leven is' (49 5) 
Dit volkomen tegen elkaar ingeweven zijn van God en mens in de volkomen betrek
king is op geen enkele wij/e een m-elkaar-op-gaan Integendeel, het tegen elkaar in
gaan opent de transparante ruimte van het vis-a-vis, een transparantie die Buber in 
paragraaf 59 aldus verwoordt 'Wie voor het aangezicht treedt in de volheid van de 
tegenwoordigheid wordt hem eerst, door de eeuwigheid verlicht, de wereld helemaal 
tegenwoordig en hij kan in een sprtuk tot de wezenheid van alle wezens ]i] zeggen' 
(59 2) Dit is, zegt Buber, 'het diepe in de wereld betrokken zijn in het aangezicht 
van God' (59 2) We zien hier de volkomen openheid van de werkelijkheid 
Het aangezicht precies als maximale toegankelijkheid én maximale /elf expressie 
beide ín het kontakt Dit is de volkomenheid van de tegemnnigheid 
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Het is nu binnen deze tegen-innigheid dat het wezenskenmerk van de volkomen be 
trekking zichtbaar wordt haar absoluutheid Met deze 'absolute betrekking' (47 2, 
49 2) wordt dan bedoeld 'de onherleidbaarheid van tk en ¡ij' (50 29) of 'de onop-
hefbaar werkelijke twee' (50 5) of de 'onoplosbare antinomiek' (51 1), de 'niet tot 
synthese te brengen tweeheid' (511) Binnen de absolute openheid van de volko
men betrekking ligt de absolute andersheid op (zie 47 4) van het eeuwige JIJ, de on
ophefbare tweeheid Dit absolute tegenover-elkaar van God en mens staat tegenover 
het met-absolute van de binnenwereldlijke betrekkingen In de absolute betrekking 
blijken tk en JIJ onherleidbaar tot elkaar (paragraaf 49 50), blijken tk enjij ook on
herleidbaar tot het tussen (50 10), blijkt de tweeheid niet in het denken vervreemd 
te kunnen worden (51 2) en blijken alle deel-verabsoluteringen schijn te zijn (47 2, 
49 2) 'Hier is geen verder 'herleiden' mogelijk wie de laatste eenheden met eerbie
digt, verijdelt de slechts begrijpbare, niet begnppelijke zin' (50 29) Positief uitge
drukt dat de betrekking tot God absoluut is, wil zeggen, dat er tussen de mens en 
God een relatie is die uit twee zelfstandige vrijheden wordt geboren - en dus onher
leidbaar is - , dat deze relatie, van God uit althans, een naar zijn wezen oneindig toe
spreken is van het al als zijn gezicht - en in zoverre onverbrekelijk is - , dat deze re
latie op geen enkele wijze kan worden geplaatst in kategoneen van het denken, 
maar slechts in het element van het leven werkelijk is - en op die wijze onvervreemd
baar - , dat deze relatie tenslotte een geheel de werkelijkheid (het ik, het/y, het al 
en de verhouding zelf) omvattende betrekking is - en in die zin het absolute geheel 
is ' e Dat het hier inderdaad gaat om het wezen van de onmiddellijke betrekking, 
spreekt Buber ondubbelzinnig uit in paragraaf 51 'De religieuze situatie van de 
mens, het aanwezig-zijn in de presentie, is door haar wezenlijke en onoplosbare an
tinomiek ( d w z de onophefbaarheid van ik en ]i]) gekenmerkt Dat deze antino
miek onoplosbaar is, maakt haar wezen uu' (51 1) De absoluutheid van het mense
lijk tk en het eeuwige ]i) tegenover elkaar, vormt het wezen van de onmiddellijke 
betrekking met het eeuwige ]i] 
Zoals de ruimtedimensie van de volkomen betrekking een absoluut tegenover-elkaar 
is, zo is de tijdsdimensie van de volkomen betrekking eeuwig (50 32, 58 4, 60 4, 
61 14, 61 21) Het kontakt tussen God en mens openbaart binnen de volkomen be
trekking zijn eeuwigheid 'Het Woord van de openbaring is Ik ben die Ik ben het 
zijnde is, verder niets De eeuwige krachtbron stroomt, de eeuwige aanraking houdt 
aan, de eeuwige stem klinkt, verder mets' (60 4) Deze eeuwige aanwezigheid is in 
ieder 'hier en nu' (60 1, 60 4) te ontmoeten Nog explicieter vinden we dit in para
graaf 61 waarin hij de geweldige openbaringen gelijkstelt met de stille 'die overal en 
altijd gebeuren' (61 14) De eeuwige openbaring is de overal en altijd tegenwoordige 
presentie 
Binnen deze eeuwige aktuahteit van de volkomen betrekking voltrekken zich alle 
negatieve ervaringen als afwezigheid, ver zijn, leegte en gemis 'Slechts in één be
trekking, de alomvattende, is de latentie nog aktuahteit Slechts éen ]η houdt naar 
zijn wezen nooit op voor ons )i] te zijn' (52 7, 61 1, 44 2) De eeuwige betrekking 
kent geen verval, geen einde Alle negativiteit gebeurt daarom binnen die betrekking 
en vormt er het ritme van 'In de zuivere betrekking echter is de latentie slechts het 

1 8 Het komt ons voor dat het tegen de achtergrond van onze analyse niet juist is de metafysi
ca van Buber te persen in het schema Bedingt Absolut, zoals С Hartshorne doet in zijn artikel 
'Martin Bubers Metaphysik , in Martin Buber, hrsg Schilpp/hnedman, Stuttgart, 1963, 42-46 
Heeft men dit eenmaal vooropgesteld, dan is het ook niet moeilijk meer te beweren 'dass der 
metaphysische Ramen von Ich und Du durchaus vernunftig und klar verständlich ist' (Ibid , 46) 
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ademhalen van de aktualiteit waarin het /г; present blijft' (5 3 3) Dit betekent niet 
dat alle negativiteit in Bubers ogen wel mee valt, maar eerder dat ook de negativi-
teit volgens hem verstaan moet worden als iets dat mijn hele wezen aangaat en mij 
toegesproken wordt De afwezigheid van God wordt hier verstaan ¿Is een vorm van 
aanwezigheid, niet om deze afwezigheid op te lossen, maar om haar te duiden als 
een voor mij bedoelde afwezigheid liet is ook in deze zin dat o ι de uitspraak van 
Buber in paragraaf 5 7 verstaan moet worden 'Wie door de wezens tot wie hij het 
ware ¡η sprak, verlaten is, wordt door God opgenomen' (5 7 2) Op het moment dat 
de mens door verlatenheid komt te staan tegenover alles, bevindt hij zich tegenover 
het eeuwige ]i] dat nog aanwezig is in afwezigheid, omdat het het eeuwige]i¡ is dat 
ons deze afwezigheid toespreekt 
In deze volkomen betrekking waarin God en mens in een tegemnnig kontakt zijn 
opgenomen en waarbinnen zich de absolute ruimte van het tegenover-elkaar en de 
absolute tijd van de eeuwige verbondenheid openbaart, openbaart zich het laatste 
verband van alle werkelijkheid 'de absolute betrekking die in de werkelijkheid alle 
relatieve insluit en geen deel meer is, zoals ZIJ, maar het hele als de voleinding en 
écn-wording van hen alle' (49 2) De volkomen betrekking is de alomvattende be 
trekking (52 7) 

226 De uitwerking van de volkomen betrekking in de gestalten. 

'Het woord is in de openbaring wezend' (61 20) Wat dat betekent hebben we in het 
vorige stadium gezien de verhouding tussen God en mens werd wezenlijk openbaar 
in het tegcninmge kontakt tussen God en mens dat bemiddeld werd door een we
derzijds onmiddellijk bemiddelende ;!/-wereld Ditzelfde gebeuren nu komt in een 
nieuw stadium, wanneer het / i th uit gaat werken in de werkelijkheid Dan is 'het 
Woord in het leven van de gestalte werkend' (61 20) Dan voltrekt zich 'wat wij 
openbaring noemen' (60 1) Dit stadium zet m op het moment dat het eeuwige угу 
latent is geworden en zich terug heeft getrokken Dan treedt de угу wereld weer naar 
voren in zijn met-bemiddelende onmiddellijkheid en vraagt aan het ik dat in zijn 
wezen is omgevormd, dat het aan deze omvorming vorm geeft in de wereld er ont
staat 'om het onzichtbare altaar, uit de wereldstof van de aeon in de geest gevat, 
een menselijke kosmos' (61 9) Het verhoudingsgeheel gaat in zijn totaliteit en in 
zijn elementen de openbaring verwerkelijken en houdt haar vast Dit uitwerken van 
de volkomen betrekking in de gestalten binnen de wereld willen we nu onderzoeken 
in de verschillende elementen van het verhoudingsgeheel mens-wereld 

1 De omvorming van het ik De gestaltegeving vindt zijn bron in het hart van de 
openbaring in de omvorming van het г& In het vorige stadium zagen we hoe het 
eeuwige угу zich openbaarde aan de mens in het al en hoe dit de mens raakte tot in 
zijn wezen Dit geraakt zijn van het ik betrok het ik aktief op het aanrakende eeu
wige угу Bekijken we nu ditzelfde onder het aspekt van zijn uitwerking, dan zien we 
een ik dat helemaal tot in zijn wezen wordt omgesmolten, omgevormd aan het eeu
wige угу 'De openbaring grijpt het hele gereedgemaakte element in heel zijn hoeda
nigheid aan, smelt het om en dn¡ft daarin ren gestalte, een nieuwe gestalte van God 
in de wereld' (61 15) Het is echter pas door zijn omvorming aktief te aanvaarden 
en op het eeuwige угу te betrekken dat de mens zichzelf vormt tot het beeld van God 
en 'de geest antwoordt door een schouwen, door een beeldend schouwen Ook al 
zien wij, aardse stervelingen, nooit God zonder wereld, slechts de wereld in God 
(dat is het wezen van de volkomen betrekking), schouwende vormen wij eeuwig een 

538 



beeld van Gods gestalte (dit is de gestalte van de volkomen betrekking in het ik)' 
(61 16) Het ik wordt volkomen gekend in de volkomen betrekking De mens ant 
woordt op dit gekend zijn door hieraan zijn kennen volkomen gelijkvormig te doen 
worden 
Door dit kennen is de mens echter met alleen beamend zijn passiviteit, maar geeft 
hij tevens aktief vorm, hij antwoordt er mee 
bn precies dit laatste beschrijft de overgang vanuit de volkomen betrekking naar de 
wereld toe Het spreekt dus vanzelf dat deze ingedreven gestalte niet verstaan moet 
worden als een gebeuren in de ziel, maar als een gebeuren dat heel de bestaanserva-
ring van de mens raakt (zie 60 1) en schept Zoals een zoon geboren wordt aan de 
vader en diens gestalte op een geheel zelfstandige wijze is Dit bedoelt Buber ook als 
hij zegt dat zulk een mens tot substantie geworden betrekking geworden is Boed
dha is bv zulk een mens bij wie heel zijn werken en leven voortkomen 'uit een tot 
substantie geworden betrekkmgsgebeuren' (50 23) Hetzelfde zegt hij van Jezus 
'Hoe geweldig, bi|kans overweldigend is het ¡k zeggen van Jezus, en hoe rechtmatig 
bijkans vanzelfsprekend' Want het is het ik van de onvoorwaardelijke betrekking 
waarin de mens zijn ]t) zo vader noemt dat het zelf nog slechts zoon en mets anders 
meer dan zoon is Steeds wanneer hij ik zegt, kan hij nog slechts het ik van het hei
lige grondwoord bedoelen dat zich voor hem in het onvoorwaardelijke verhief 
(40 9) 
Deze eerste vorm geving van God in het wezen van de mens is tegelijk een eerste 
omvorming 19 Zoals de aanwezigheid met binnenstroomt in het ik als water in een 
kruik, zo ook stroomt deze herscheppende aanwezigheid de wereld niet binnen als 
uit een kruik De aanwezigheid van het eeuwige JIJ heeft het hele element van het ik 
omgevormd Het element van het ik vormt nu op zijn beurt deze aanwezigheid om 
'De openbaring giet zich natuurlijk niet door haar ontvanger als door een trechter in 
de wereld, ZIJ bekleedt hem met zichzelf, zij grijpt zijn hele element aan m al zijn 
zo zijn en versmelt daarmee Ook de mens die 'mond' is, is juist dit, geen spreek 
buis, geen werktuig, maar orgaan, een volgens eigen wetten klinkend orgaan, en 
klinken betekent anders klinken' (61 14) Dit is de meest diepe eigenheid van de 
mens die omgesmolten is in de aanwezigheid van het eeuwige JIJ Het is ook precies 
dit omgesmolten wezen dat deze aanwezigheid bemiddelt naar de wereld toe Zo
als een kristal door het instromende licht gaat leven, en dit ontvangen licht volgens 
een geheel eigen prisma doorgeeft De mens kan enkel met zichzelf deze ervaring 
doorgeven Niet met iets ván zichzelf Ook niet met een algemene samenvatting, een 
moraal of een formule 'Waarmaken kan iedereen de ontvangen zin slechts met de 
uniciteit van zijn wezen en in de uniciteit van zijn leven' (60 2) Dit noemt Buber 
het uitgezonden zijn (61 10-11) 

2 Het waarmaken aan de μ] wereld De wezensomvormmg van de mens 'wil in dit 
leven, aan deze wereld door ons worden waargemaakt' (60 2) De zinvolheid en de 
samenhang die de mens in zijn eigen leven tot gestalte zag komen, willen uitstro
men in de werkelijkheid 'De tegenkomst met God overkomt de mens niet opdat hij 
zich met God bezighoudt, maar opdat hij de zin aan de wereld waarmaakt' (61 10) 
De in de presentie ervaren zinvolheid die de mens herbouwd heeft, wil door deze 

1 9 Zie voor een analyse van de beeldvorming van God, gezien vanuit het hele werk van Buber, 
het artikel van Ь de Craaff, 'De visie van Martin Buber op de religieuse projectie', in Neder 
lands Theologisch Tijdschrift, 20 (1965-66) 269 279 alsook van dezelfde auteur 'Nietzsche en 
Buber', in Kerk en Theologie 14 (1963) 284-287 
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herschapen mens 'm de wereld geboren worden' (60 2) liet eeuwige μ] dat ik heb 
ervaren 'intimior intimo meo' wordt enkel recht gedaan ná de volkomen betrekking, 
'wanneer hij (nl de mens) overeenkomstig ¿ijn kracht, naar de maat van iedere dag 
opnieuw God in de wereld verwerkelijkt' (61 8) 
De werkelijk geraakte mens zal proberen om de elementaire ervaring die hij ís - Bu-
ber noemt het het 'tot substantie geworden betrekkingsgebeuren' (50 23) - te reali
seren aan teder wezen dat zijn weg kruist, aan 'de gehele materie van het leven' 
(61 8) De mens volvoert zijn 'zending' vanuit het hart van de openbaring, wanneer 
hij de;i/-wereld in zijn hoofdmomenten tot zijn recht laat komen Het tegenkomen 
moet weer worden zoals vóór de tegenkomst met het eeuwige )t] naakt, zonder 
vooringenomenheid, zonder schema's, kortom zonder enige bemiddeling en dit i's 
tegenkomst 'Zoals ons tot de tegenkomst geen voorschrift voeren kan, zo voert ons 
er ook geen uit haar weg Zoals we voor het tot-haar-komen slechts de akseptatie 
van de tegenwoordigheid nodig was, zo in een nieuwe zin voor het uit-haar-gaan 
Zoals men met het naakte ¡t] op de lippen in de tegenkomst geraakt, zo wordt men 
met hem op de lippen uit haar naar de wereld teruggestuurd' (60 2) 
Zo ook transformeert rich 'de tegenwoordigheid van de tegenwoordige' (58 3) tot 
een opdracht het ]i] in zijn leven te vertegenwoordigen, /oals vóór de onmiddellijke 
betrekking met het eeuwige jt] Ln zo'n mens voelt als opdracht wat hij reeds heeft 
ervaren nl dat 'wie een vrouw, haar leven in het eigen leven vertegenwoordigend be
mint het ]i] van haar ogen laat hem in een straal van het eeuwige /г/ schouwen' 
(58 3) 

I'n het oorspronkelijk en allereerst en voortdurend tegenover wezen van het eeuwi
ge μ], waarin het tegenover-wczen van de ¡ij wereld geheel was opgenomen, zendt de 
mens uit aan iedere tegenkomende dit tegenover afstandscheppende nabijheid en 
nabijheidscheppende afstand in een dimensie van hoogte - te voltrekken Waarom 
Buber terecht zeggen kan dat de zuivere betrekking vervuld wordt 'in het;ï/-worden 
van de we/ens, in hun verhej'fing tot het JIJ' (61 8) Wie het JIJ volledig tegenover 
zich laat wezen, maakt de ervaring van het volstrekte tegenover-wezen van het eeu
wige ¡η waar 
br zijn dus geen algemeen geldige regels te geven hoc de aanwezigheid van het aan
wezige JIJ moet worden doorgegeven door het elementaire geraakte ik, want het 
gaat er enkel om dat ieder JIJ in een onmiddellijke tegenkonnt zichzelf tegenover 
mij kan vertegenwoordigen 

3 De houding houdt de godsverhouding levend Terwijl de mens/!/-zegt tegen ieder 
jij en daarmee zijn omvorming waarmaakt aan de wereld, blijft de verbondenheid 
met het eeuwige JIJ volkomen bewaard 'ln het uitgezonden-zijn blijft God jou te
genwoordigheid, wie in de zending wandelt, heeft God steeds voor zich bezighou
den met God kan hij zich weliswaar met, maar kontakt houden met hem kan hij 
wel' (61 11) Hieruit blijkt dat de wezenshouding ongebroken blijft ln de uitzen
ding verbreekt dus de onmiddellijke betrekking met het eeuwige JIJ met (61 11), 
maar ZIJ verwerkelijkt zich juist in het werken van de gezondene die ieder bijzonder 
jt] tegenover zich tot verheffing laat komen liet is de bedoeling dat de 'gave zich 
uitwerkt' (61 10). Deze doorwerking smeedt een aaneenschakeling van hoogste te-
genkomsten die de stralen vormen rond het middelpunt waaruit de gemeente zich 
opbouwt als de nieuwe ruimte binnen de eeuwige betrekking, en die punten vormen 
op de weg die een ononderbroken beweging vormen waarin de tijd zich vervult 
(61 8-9) 
De doorwerking van de eeuwige betrekking schept een nieuwe tijd en een nieuwe 
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ruimte waarin steeds meer tot gestalte van God wordt 'Steeds nieuw gebied van de 
wereld en de geest (wordt) in de gestalte verheven, tot goddelijke gestalte opgeroe
pen Steeds nieuwe sferen worden tot plaats van theofame' (61 16) 
Лап deze inkarnatie van de volkomen betrekking in de hele materie van het leven 
werken volgende geslachten mee De oorspronkelijke Godsontmoeting, 'versterkt 
door de gelijkgerichte kracht van de volgende geslachten, schept het eigenlijke be
stek van de kosmos in de geest - eerst door hem wordt de kosmos van de mens al
tijd weer mogelijk, nu eerst kan de mens altijd weer met een getrooste ziel in een 
eigen bestek van de ruimte Godshuizen en mensenhuizen bouwen, kan hij de 
schommelende tijd met nieuwe hymnen en liederen vullen en aan de gemeenschap 
van de mensen zelf gestalte en vorm geven Maar juist slechts zolang hij die wezens-
akt in het eigen leven aktief en passief bezit, zolang hij zelf in de betrekking binnen
gaat zolang is hij vrij en dus scheppend' (36 8) De as echter die deze 'kosmos van 
de mens' waarbinnen het religieuze-sociale leven zich ontwikkelt, levend houdt in 
'de kosmos van de geest', dit is binnen de levende verhouding tot God, is 'het ware 
gebed', die 'de essentie van de betrekking' (61 17) is Het gebed maakt de gestalten 
van de godsdienst (kultus en geloof) levend 

'In het ware gebed verenigen en reinigen zich kultus en geloof tot de levende betrek
king Dat het ware gebed in de religies leeft, is het getuigenis van hun ware leven, 
zolang het in hen leeft, leven zij Ontaarding van de religies betekent de ontaarding 
van het gebed in hen de betrekkingskracht wordt in hen steeds meer onder de te
gengesteldheid bedolven, het wordt in hen steeds moeilijker met het hele, ongedeel 
de wezen ¡ij te zeggen' (61 17) Houdt echter de betrekkingskracht van het ware ge
bed op, dan wordt het bei-moment sterker dan het /i/-moment en komen we in het 
volgende stadium 

227 De doorgevoerde het-wording. 

In het stadium van de openbaring waren de verhouding van de mens tot God en de 
verhouding van de mens tot de wereld eén De mens ging ín de volkomen akseptatie 
van de ;i;-wereld uit naar het eeuwige ¡tj en het eeuwige /η sprak zich doorheen die 
/y-wereld op een onmiddellijke wijze uit 
In het stadium van de uitwerking gingen de verhouding van de mens tot God en de 
verhouding van de mens tot de wereld reeds enigszins uit elkaar God trok zich 
a h w achter de /j^-wtreld terug en kon nog slechts in geloof worden beleefd De /ij-
wereld werd datgene waaraan de openbaring moest worden waargemaakt, terwijl de 
/ly-wereld anderzijds ook zelf weer in zijn eigenheid een beroep doet op de mens 
Weliswaar lagen de ^-wereld en God in dit stadium nog volledig in eikaars verleng
de, maar hun funktie ten aanzien van de mens was verschillend geworden en daar
mee ontstond een zekere tweeheid 
Dit proces zet zich in het stadium dat we nu bestuderen verder door aan de jij-we-
rcld voltrekt zich enerzijds de doorgevoerde Aef-wording van de religie - er worden 
'Godshuizen' (36 8) gebouwd - en anderzijds de doorgevoerde ¿fi-wording van de 
kuituur - er worden 'mensenhuizen' (36 8) gebouwd - Het eeuwige /η trekt zich 
achter de beide bouwsels steeds verder terug Beide processen gaan we nu afzonder
lijk beschrijven 

1 De doorgevoerde het-wording in de verhouding van de mens tot God In het vori
ge stadium zagen we hoe de mens de Godservaring uitdrukt in de hele materie van 
het leven In feite echter neemt deze 'verwerkelijking van God in de wereld' konkre-
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te gestalte aan m geloof en kultus, kortom in de religie (61 6-7) Aanvankelijk zal de 
mens daarin nog het eeuwige ¡tj groeten bn dit groeten zal voortduren zolang de 
vormende kracht van de religie zich nog uitdrukt in steeds nieuwe gestalten Wan
neer echter deze verwerkelijking aan de wereld m hoge mate is voltrokken, stolt het 
proces en zijn we gekomen in de meer gevestigde vormen van een godsdienst, waar
in het goddelijke in de voornaamste levensgebieden is uitgedrukt Het eeuwige JIJ 
dat uit zichzelf alle maat, grens en hoedanigheid te buiten gaat, dat onvoorstelbaar 
en onvoorspelbaar is, waant men te be/itten binnen de grens van de gestalte In ge
loof en kultus wordt het persoonlijke uitgaan met de uniciteit van het wezen over
genomen en vervangen door de kring van de gemeenschap die dit persoonlijke uit 
gaan in haar regelmaat invoegt Men neemt de God van de traditie over zonder nog 
in de eigen beleving deze traditie te doorleven, men sluit zich aan bij een gemeen
schap /onder zichzelf in zijn onverwisselbare uniciteit met de oorsprong van deze 
gemeenschap te verbinden 
Hiermee heeft zich echter een wezenlijke verandering voltrokken De uitdrukkingen 
van de religie hebben zich verzelfstandigd en zijn losgeraakt van hun levensbron De 
uitdrukkingen van de religie zijn op zich belangrijk geworden, los van datgene wát 
ze uitdrukken en los van de levende betrekkingskracht die er in ligt besloten Op dat 
moment gaan de religieuze gestalten precies averechts werken 
In plaats van uitzicht te openen op het eeuwige JIJ, gaan ze precies de levende pre
sentie van het eeuwige jtj blokkeren De gestalten plaatsen /ich tussen de mens en 
het eeuwige JIJ zonder dat ze nog echt levende bemiddelingen zijn Dan heeft zich 
de godsverduistering voltrokken doordat de dode gestalte, het beeld, zich stelt tus
sen de mens en de onverbeeldbare, de eeuwige liet is de levende kontradiktie die 
eigen is aan iedere religie men houdt zich met God be/ig (61 10), maar frustreert 
daarmee de wezenlijke tendens van de openbaring Op dat moment is de onmiddel
lijke betrekking tot het eeuwige jtj niet slechts uit gewerkt, maar wordt zij wezen 
lijk tegen-gewerkt, doordat het beeld van God zich plaatst tussen de mens en zijn 
werkelijke presentie 
Dat deze omslag steeds weer in alle religies gebeurt, vindt zijn grond in de menselij 
ke houding die er naar streeft houvast tt hebben in algemeen aanvaarde religieuze 
patronen 'De mens begeert God te hebben, hij begeert naar een kontinuiteit van 
het God hebben in de tijd en in de ruimte' (615) Maar daarmee is de altijd veran
derende werkelijkheid losgelaten en is men zich met God gaan be/ighouden, terwijl 
God reeds verder en anders is met de werkelijkheid Deze 'God' is geen ;i/ meer, 
maar een het 'Keer op keer voltrekt de mens inplaats \an de verwerkelijking een 
terugbuiging op de openbarende, hij wil /ich met God inplaats van met de wereld 
bezighouden Alleen staat er nu tegenover hem, de teruggebogene, geen ;i] meer' 
(61 10) Deze beweging is een keu/t die in het diepst van het wezen vrij wordt ge 
nomen Duidelijk zien we dit bij Boeddha van wie Buber zegt 'Zijn beslissing in 
het binnenste schijnt gericht te zijn op de opheffing van het kunnen JIJ zeggen' 
(50 22), terwijl van deze zelfde Boeddha toch gezegd wordt dat zijn leven 'uit een 
tot substantie geworden betrekkingsgebeuren is voortgekomen' (50 23) 
Zijn steeds meer gebieden opgenomen in de uitbreidende beweging van de gods
dienst en dit nog geheel m de geest van de openbaring - , hebben de gestalten zich 
steeds meer verzelfstandigd en zijn deze vormen losgeraakt van hun levende oor
sprong, dan worden de vormen gaandeweg objekt van onderlinge vergelijking Men 
gaat uit de verschillende uitspraken een algemene leer ontwerpen en men gaat uit de 
vele voorbeelden een algemene moraal destilleren, waarin het gedrag ligt gekodih-
ceerd Zo heeft het feit dat de gestalte loslaat van het daarin aangesproken eeuwige 
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;i/ en de uitbreiding van deze vorm een veralgemening tot gevolg De gestalten zijn 
het materiaal geworden voor de dogmatiek en de moraal en de liturgie die deze ge
stalten systematiseren in algemene leerregels, algemene gedragspatronen en algeme
ne gebedshoudingen De enige weg die dan nog te gaan is, is de weg van de omkeer, 
'het weer erkennen van het midden, het zich weer heenwenden In deze wezensdaad 
staat de bedolven betrekkingskracht van de mens op' (54 4) Blijft deze omkeer uit, 
dan zakt het tk steeds verder weg onder de religieuze objektivaties die hem afsnijden 
van het onmiddellijke kontakt met het eeuwige ¡η Dan 'verbleekt het gelaat van de 
gestalte, haar lippen zijn dood, haar handen hangen slap omlaag God kent ze niet 
meer, en het wereldhuis dat om haar altaar gebouwd is, de in de geest gevatte kos
mos, valt uit elkaar' (61 18) 

2 De doorgevoerde het-wording tn de verhouding van de mens tot de wereld Na de 
openbaring en na de uitwerking van de openbaring krijgt de mens niet enkel te ma
ken met de wereld als 'materie' waaraan de godservaring moet worden waarge
maakt, maar ook met de wereld als een eigen realiteit die een eigen aandacht vraagt 
Zolang deze wereld nog in het verlengde van de godsontmoeting wordt geëerbiedigd 
in een volkomen akseptatie is er nog geen breuk tussen beide bekommernissen om 
de wereld Maar zodra de godsverhouding, zoals we zo juist zagen, zich gaat ver
vreemden tot religie, gaat ook de verhouding tot de wereld zich vervreemden 'De 
tijden waarin het Woord geldend wordt, zijn die waarin zich de ontwerkeltjktng, de 
vervreemding tussen tk en wereld voltrekt' (61 22) 
Deze ontwerkelijking en vervreemding tussen ik en wereld die een doorgevoerde 
Aef-wordmg is, voltrekt zich in twee fasen 

1 De ontbinding van het grondwoord tk JIJ het grondwoord tk het Sinds het twee
de stadium - de bijzondere betrekkingen in hun amoiguiteit - verkeerde de verhou
ding tussen mens en wereld in een ambigu evenwicht het ene betrekkingsgebeuren 
is aan de ene kant een verwerkehjkingsgebeuren - tk en jt) wórden aan elkaar en ko
men aan elkaar tot gestalte - maar anderszijds noodzakelijk daardoor een ontwerke-
lijkingsproces - tk en jtj worden slechts dít aan elkaar en komen aan elkaar slechts 
tot deze bepaalde gestalte In de stadia daarna echter in het stadium van het met-
doen (stadium drie), van het uitgaan (stadium vier) en van de openbaring (stadium 
vijf) steeg de verhouding tussen mens en wereld uit boven deze ambiguïteit In het 
stadium van de verwerkelijking echter, het zesde stadium, keerde deze ambiguïteit 
weer terug 

ben beslissende wijziging in de verhouding tussen mens en wereld treedt op wan
neer na beëindiging van het ontmoetingsgebeuren, het ik zichzelf identificeert met 
de ontwerkeli]ktngszi]de van het betrekkingsgebeuren Dan wordt de ambiguïteit 
van het betrekkingsgebeuren de verwevenheid van ik μ] en ik-het - verbroken en 
wordt de tk het zijde van dit gebeuren als het eigenlijke genomen en op zich gesteld 
Voor de verschillende elementen van het grondwoord betekent dit het volgende 
In het tk voltrekt zich de beslissende verandering wanneer het zichzelf identificeert 
met het tk betrokken moment in de tk wording-aan-het-;2; de ontmoetingsgewaar-
wordingen Het tk betrokken moment wordt voor het tk het eigenlijke moment 
Dan houdt men van de huwelijksrelatie bv slechts de 'tk betrokken erotiek' over 
(33 12) 
In de omgang met de medemens gaan de gevoelens die in het ontmoetingsgebeuren 
'het metafysische en metapsychische faktum van de liefde slechts begeleiden' 
(33.12) zich verzelfstandigen tot de eigen sfeer van het ik, 'ik-gebied' (33 3), een 
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binnenruimte waarin men 'geniet van zijn neiging en zijn haat, zijn plezier, en, wan
neer hij het niet te erg maakt, zijn verdriet' (33.5) Dan ook kan het 'kwaad'gaan 
ontstaan, omdat 'de drift zich losmaakt van het leven (nl van de wezenlijke wor
ding aan het JIJ)' (35 3) 
Deze eigen sfeer van het tk, die ontstaat uit de identifikatie met de keerzijde van de 
ik wording aan het JIJ, de ontmoetingsgewaarwordingen, noemt Buber het ctgenwe-
zen Het is de eerste vervreemdingsgestalte die het tk aanneemt 'liet ik van het 
grondwoord ik-hct vencbijtit als cigenwe/en' (39 4) itgenwezen wil /eggen dat het 
ik nog slechts het eigene (binnen het ontmoenngsgebeuren) als het ik beschouwt, 
dat de/e ontmoetingsgewaarwordingen enkel hem zelf toebehoren of, wat hetzelfde 
is, dat het andere hiervan is uitgesloten en tenslotte dat het ik vanuit dc/e toege
ëigende eigen-sfeer het andere gaat toeeigenen ervaren en gebruiken 
De struktuur van dit eigenwezen omschrijlt Buber als tegenspraak met-7ich/elf De 
reden hienoor is deze de mens is wezenlijk een streven dat betrekking zoekt, hij 
kan niet anders dan betrokken /ijn op Wanneer dit streven niet zijn eindpunt vindt 
in de ander tegenover hem, waarop dit streven van nature is gericht, dan zoekt het 
een ander eindpunt - want het moet betrekking zoeken - en vindt /ich/elf als eind
punt Vanaf dat moment draait het streven van de mens a h w in zichzelf rond en 
lijkt op de slang die zich/elf in de staart bijt Deze op-zichzelf-betrokkenheid van 
het ik noemt Buber tegenspraak met-zich/elf Van deze tegenspraak-met-zichzelf 
geeft Buber in paragraaf 40 4 drie voorbeelden degene die zó onder deze tegen-
spraak-met-zichzelf gebukt gaat dat hij er geen uiting aan kan geven, degene die met 
de tegenspraak-met-zich/elf te koop loopt en degene die de tegenspraak met-zich-
/elf op een beschaafde wijze presenteert en rechtvaardigt 
De houding maakt de ik betrokkenheid van het eigenwezen effektief een toeeige-
nen van de bet zijde van de wereld In de sfeer van het medemenselijke wordt de 
noodzakelijke het /ijde van het betrekkingsgebeuren - instituties en emoties uit el
kaar gehaald en op zich gesteld De uitdrukkingen van het oorspronkelijke ont-
moetingsgebeuren worden als uitgangspunt genomen van verdere manipulaties ze 
worden 'gescheiden in twee nauwkeurig afgebakende gebieden inrichtingen en ge
voelens' (33 3), waardoor de/e het /ijde \an het ontmoenngsgebeuren met alleen 
wordt afgesplitst van zijn JIJ /ijde maar ook nog eens ten opzichte van zichzelf 
wordt gesplitst in twee gebieden 
In de sfeer van het geestelijke gebeurt iets dergelijks liet kunstwerk wordt het be 
ginpunt van een esthetika en van een kunsthandel Het eindprodukt van het artis
tieke proces wordt als het eigenlijke genomen ' / o is het gemaakt of dit is er in uit
gedrukt of van dien aard zijn /ijn kwaliteiten, en daarbij wellicht ook nog welke 
rang het inneemt' (32 6) 
Van de geschouwde idee wordt de uitgedrukte gedachte afgesplitst, de/e gedachte 
wordt ondergebracht in een groter systeem en aangewend om de wereld te beheer
sen In een technisch-wetensthappclijke houding wordt aldus de reeds van zijn di
rekte aanschouwing vervreemde gedachte verder vervreemd 
Van de levenskunstenaar die een oorspronkelijke levensmogehjkheid opende met 
zijn le\en, met zijn woorden en met zijn daden, wordt zijn leven tot een leeftijd die 
tussen twee jaartallen kan worden geplaatst, zijn spreken wordt opgeborgen in de 
bibliotheek en zijn daden worden gekoditiceerd (32 8) Daarmee is de het /ijde \an 
/ijn leven tot het eigenlijke geworden en als uitgangspunt genomen voor verder han
delen 
In de sfeer van de natuur wordt de ervaring van orde en toegankelijkheid belangrij 
ker dan de uiterst kwetsbare ontmoeting met het JIJ De/e orde en deze toegankc-
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lijkheid worden nu verder gefixeerd en aangewend voor een voortschrijdende be
heersing van de natuur De wezenlijke verandering van de houding in al deze geval
len bestaat hierin dat zij de met de ;i;-wording noodzakelijk gegeven fcfi-wording 
apart stelt en verder doorvoert, dat zij 'het in haar (nl de het wereld) ingepakte in 
plaats van te bevrijden eronder houdt, inplaats van het aan te zien observeert, in-
plaats van het te ontvangen benut' (32 4) 
Daarmee is tevens aangegeven wat er met de wereld gebeurt Met tot bet gewordene 
(het kunstwerk, het voorbeeld, het begrip, het gevoel, de omgangsvorm) wordt niet 
gerelateerd aan zijn bron (de levende gestalte, het konkrete leven, de werkzame idee, 
de persoon tegenover mij), maar wordt apart genomen, op zich gesteld en als het 
eigenlijke beschouwd 
De omgang met de medemens wordt primair een emotioneel spanningsveld of een 
bepaalde konventie Het kunstwerk heeft bepaalde kwaliteiten, hoort thuis in die en 
die stroming en is meer of minder waard Het gewonnen begrip is onderdeel van een 
denksysteem dat de werkelijkheid in een bepaald licht plaatst en er een bepaalde 
toegankelijkheid aan verleent De het zijde wordt losgemaakt van zijn (noodzake
lijke) keerzijde (de/y-wording) en op zich gesteld (32 4) 
Het tusseti-ik-en-jtj wordt een splitsing tussen ik en/y Doordat het ik zich identifi
ceert met de ontmoetingsgewaarwordingen en daarmee het г^-betrokken moment in 
de betrekking tot het eigenlijke betrekkingsmoment verklaart, houdt dit ik nog 
slechts kontakt met de het zijde van het tot gestalte gekomen JIJ Dan is gebeurd 
wat Buber in deel 1 als volgt omschreef 'Is de zin 'Ik zie de boom' eenmaal zo uit
gesproken dat deze niet meer een betrekking tussen mensen-ï£ en boom-;y vertelt, 
maar de waarneming van de boom tegengesteldheid door het mensen-bewustzijn 
vaststelt, dan heeft hij reeds de slagboom tussen subjekt en objckt opgericht, het 
grondwoord г£ het, het woord van de splitsing, is gesproken' (24 5, zie ook 33 3) 
Het eigenwezen heeft in één beweging zichzelf opgesloten in zichzelf en daarmee 
zich afgezet tegen het andere dat op zijn beurt nog slechts verschijnen kan aan dit 
ik als eveneens op zichzelf betrokken Het ik heeft aldus twee op-zichzelf-betrok-
kenheden tegen elkaar afgezet 'Het eigenwezen verschijnt doordat het zich tegen 
andere eigenwezens afzet' (39 6) Hiermee is het tussen verschenen in de vorm van 
de splitsing en het tussen als tegeninnigheid de geest - verdwenen We kunnen ook 
zeggen dat de geest verdreven is doordat het ik een eigen afgesplitste en op zich ge
stelde wereld heeft geplaatst tussen zichzelf en de achter de het wereld verborgen 
/i/-wereld 

ben uitweg uit deze fase van vervreemding is het herstel van de verwevenheid tus
sen ik jij en ik-het De ontmoetingsgewaarwordingen moeten zich laten relativeren 
door wat hun wezen is de tegeninnige wisselwerking van ik en JIJ liet ¡t) moet zich 
opnieuw in het tot het gewordene presenteren Ln dit geheel van de betrekking, 
waarbij ik JIJ en tk-het één geheel vormen, moet vervolgens opnieuw worden gerela
tiveerd aan hun metafysische oorsprong het midden of het eeuwige JIJ Zo wordt 
bv de gemeenschap tussen mensen dan pas uit de bet-sfeer bevrijd, wanneer deze 
twee dingen gebeuren '(1) dat ze allen (nl de mensen) tot een levend midden (nl 
het eeuwige ¡ij) in levend tegeninnige betrekking staan en (2) dat ze onderling met 
elkaar in levend tegeninnige betrekking staan Het tweede ontspringt uit het eerste, 
is echter nog niet daarmee alleen gegeven' (31 11) 

2 Het uiteenvallen van het grondwoord tk-het In deze fase /et zich een verdere 
desintegratie binnen het grondwoord ik-hel voort 'Onder het grondwoord van de 
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splitsing staande dat ik en bet uit elkaar houdt' worden nu verder ook het ik en het 
bet /elf verder opgedeeld en immanent op zichzelf betrokken We gaan dit na voor 
de verschillende elementen binnen het grondwoord 
Het ik grenst zichzelf af binnen de eigen dialektiek van zich afzetten en in bezit 
nemen Reeds in de vorige fase kwam een mpliciete dialektiek binnen het ik naar 
voren liet ik dat /ich in de /elf toeeigening identificeerde met de ontmoetingsge
waarwordingen, zette zich aj tegen het andere, het met-eigene Maar dit /ich-af-zet-
ten tegen het andere was ipso facto een at-zetten, een af-bakenen van dit andere 
zelf het andere werd gedwongen in het mterpretatiepatroon van de toegeëigende 
ervaring / o is zich afzetten tevens een in bezitname, een toeeigenmg (ervaring en 
gebruiken) Nu gaat deze dialektiek van zich-afzetten en in-bezitnemen zich uit
drukkelijk ontvouwen 'liet (eigenwezen) zet zub tegen het andere aj en probeert 
daarvan /oveel als mogelijk is m bezit te nemen, door ervaren en gebruiken Dat is 
/ijn dynamiek het zich at/etten en het in-bezit-nemen' (39 17) Door de ontvou
wing van dit heen-en-weer-gaan tussen zich-afzetten en in-bezit-nemen bouwt het ik 
voor zichzelf wel 'een drukke 'individualiteit" op, maar krijgt het geen 'substantie' 
(39 17) Integendeel, naarmate het i£ zich identificeert met deze dialektiek 7al het 
zich in feite steeds grondiger ontwerkelijken (zie 34 1, 39 20) tot een slecbts /o-
/ijnd (als zich-atzettend-tegen) en een j/t't/лі mijnend (als inbe/it-nemend) we/en 
(zie 39 14) 
In de bet wereld voltrekt zich een analoog proces een verdere vervreemding wordt 
zichtbaar als de losgemaakte en op zichzelf gestelde bet wereld wordt verdeeld in 
zichzelf in delen die vervolgens op een nieuwe wijze met elkaar in verband worden 
gebracht en op elkaar worden betrokken 
liet duidelijkst laat /ich dat zichtbaar maken in het gebied van het sociale Nadat 
in de vorige fase de bet wording (gevoelens en instituties) is losgemaakt van /ijn 
noodzakelijke keerzijde (de/jy-wordmg), worden nu die gevoelens en instituties van 
elkaar gescheiden - 'twee nauwkeurig afgebakende gebieden inrichtingen en gevoe
lens' (33 3) - om ze vervolgens weer op elkaar te laten reageren - 'menmoet de in
richtingen juist door de gevoelens losser maken of lossmelten of laten springen, men 
moet /e juist vanuit de gevoelens vernieuwen, doordat men de 'vrijheid van het ge
voel' in hen binnenvoert' (33 11) 
Het kunuikt tussen tk en wereld gaat definitief verloren doordat het ik /ich at-
grenst binnen de eigen dialektiek van zich afzetten en in be/it-nemen- van de we
reld - die is gaan bestaan uit imanent op elkaar betrokken delen - Daarmee is de af
splitsing een wederzijdse af-gegrensdheid (zie 3 3 7-8) geworden liet kontakt tussen 
ik en wereld is nu formeel het op elkaar botsen van twee buitenkanten De/e ver
vreemding betekent echter - /oals Buber in paragraat 35 4 aan het voorbeeld van het 
gemeenschapsleven laat zien 'de in de bet wereld weggezonken gebieden defimtuf 
aan de dwingelandij prijsgeven (nl door ze slecbts onderling op elkaar te betrekken), 
de geest etbiei volledig ontwerkelijken , want zelfstandig in het leven inwerkend is 
de geest nooit op-zich (nl in de ijle ruimte tussen twee eigenwezens) maar naar-de 
wereld met /ijn de bet wereld doordringende en veranderende kracht' (35 4) 
Dt' bonding gedraagt /ich bij dit alles volstrekt passief het laat de />i7-wereld voort
woekeren via processen die aan dt op /ich/elf gestelde bet wereld immanent /ijn 
/ o laat de houding in de steer van het medemenselijke de gevoelens en inrichtingen, 
die in de vorige fasen reeds afgesplitst waren van het eigenlijke ontmoctingsgcbeu-
ren en reeds ten opzichte van elkaar waren afgebakend, nu onderling op elkaar rea
geren Bijvoorbeeld 'Men moet de inritbtingen juist door de gevuch n\ losser maken 
of lossmelten of laten springen, men moet /e juist vanuit de gevoelen·, vernieuwen' 
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(33 11) ben ander voorbeeld dat Buber geeft ligt ook binnen de sfeer van het soci
ale nl in de twee uitgesplitste gebieden van het openbare leven de ekonomie en de 
staat Buber stelt 'Of de staat de ekonomie regelt dan wel de ekonomie de staat op
dracht geeft, is, zolang beide niet veranderd zijn, niet van belang' (35 4). De tot het 
geworden sfeer van het medemenselijke zich verder laten ontwikkelen volgens im
manente wetten betekent de in de bet-wercìd weggezonken gebieden definitief aan 
de dwingelandij prijsgeven' (35 4) 
De gestalte die de houding in deze fase van de vervreemding aanneemt, is dus pas 
stef laten gebeuren, 'de het wereld laten heersen' (34 1), 'de ¿íí-wereld aan zich 
zelf overlaten' (39 1) Positief drukt de houding in deze fase zich uit in een onwrik
baar vastbesloten afwijzing van iedere 'vreemde', niet uit het gebied van de ver
vreemde ¿ί,'ί-wereld zelf stammende instantie (351) 

Om uit dit stadium van het vervreemdmgsgebeuren te geraken is het nodig dat de 
kringen van de immanentie worden doorbroken Hiervoor is het inzicht nodig dat 
de op zichzelf betrokken sferen van het ik en de wereld uit zichzelf met kunnen 
worden verlost Voor het afgesplitste en op zichzelf betrokken gevoelsleven drukt 
Buber dit aldus uit 'Wanneer men eerst, zoals de moderne mens, geleerd heeft zich 
uitvoerig met de eigen gevoelens bezig te houden, zal ook de vertwijfeling over hun 
onwerkelijkheid iemand niet gemakkelijk verder helpen, omdat immers ook dat een 
gevoel is en interessant' (33 10) Hetzelfde zien we bij de afgesplitste en op zich ge
stelde inrichtingen die in stand worden gehouden door 'een onwrikbaar vastbesloten 
afwijzing van iedere 'vreemde', met uit dit gebied zelf stammende instantie' (35 1) 
Van deze inrichtingen zegt Buber 'Het losser maken van de gebonden ekonomie of 
van de gebonden staat kan niet opwegen tegen het feit dat ze niet meer onder de 
suprematie van de ;!;-zeggende geest staan Vrij en rechtmatig kunnen ze vanuit 
zichzelf niet worden' (35 3 4) en '(zo ook zijn arbeid en bezit) niet van zichzelf uit 
te verlossen' (35 3) De twee dingen die nodig /ijn om uit deze fase van de vervreem
ding los te komen zijn het inzicht verwerven dat de macht die de mens nog heeft 
over zichzelf en over de wereld een schijnmacht is - 'je merkt dat ze (nl de ekono-
men en politici) zich voortaan nog slechts aan het apparaat kunnen aanpassen' 
(35 2) - en uit de diepere lagen van het ik de betrekkingskracht laten 'gedijen tot 
het wezen van de geest, het kunnen ]i] zeggen' (35 4) 

228 De religie van het noodlot. 

Dt levende verhouding tot God heeft zich geobjektiveerd in een algemeen geldende 
religie en de levende verhouding tot de wereld heeft zich geobjektiveerd in een 
doorgevoerde het wording 
De objektivatie van de verhouding tot God in een algemeen geldende religie heeft 
ondermeer tot gevolg dat de verhouding tot God een van de vele verschijnselen in de 
menselijke leefwereld geworden is en met meer m het centrum van het leven staat 
Zij IS een geïsoleerd gebied geworden dat, naarmate de religie meer in haar vorme-
lijkheid degenereert, naar de rand van het leven verschuift en randverschijnsel 
wordt 

Ondertussen vervreemdt de verhouding tot de wereld zich echter verder De vol
strekt aan zichzelf overgelaten ¿vi-wereld keert zich om en laat zijn ware gezicht 
zien een naar binnen toe onbeperkt heersende oorzakelijkheid die naar buiten toe 
de mens eenzijdig overweldigt Dit onbeperkt heersen van de oorzakelijkheid en 
de terugwerking ervan op de mens is 'het worden van het noodlot' (61 22), het 
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'drukkende, dooddrukkende noodlot' (36 7-8) 
De absoluutheidsdrdng van de mens echter - de doorgevoerde religieuze bet houding 
- die zich met meer uitleven kan in de uitgebluste en tot randverschijnsel geworden 
religie, gaat zich nu richten op htt wordende noodlot Het gaat de volstrekt door
gevoerde oorzakelijkheid verabsoluteren, duiden als een verschijning van het nood
lot en funderen in een leligieus geduide ik гб-betrekking 
Dit kompleks artikuleert het nieuwe in de verhouding van de mens tot de wereld 
en in de verhouding van de mens tot dod de mens laat /ich in zijn verhouding tot 
de wereld overweldigen door een aan het noodlot overgelaten btt wereld en beleeft 
daarin zijn godsverhouding de nieuwe religie van het noodlot, die Buber /ich met 
name in de westeuropese kuituur ziet voltrekken 
Dit alles gebeurt via een geleideli|k proces waarin WIJ vier transiormatiefasen kun
nen onderscheiden De/e tasen die het verhoudingsgeheel in al zijn elementen door
loopt, zullen we nu kort beschrijven 

/ De terugslag van het grondwoord ik het vanuit een onbeperkt doorgevoerde oor
zakelijkheid 
De het wereld was in het vorige stadium overgelaten aan zijn eigen immanente wet
matigheid Nu gaat de/e bet wereld /ijn eigenlijke karakter tonen naar binnen toe 
een onbeperkt voortwoekerende oorzakelijkheid De (van de/i/ wereld) afgesplitste 
en op zichzelf gestelde wereld is in een onbegrensbaar aantal delen uiteengevallen 
die onderling eenzijdig op elkaar worden betrokken Welnu, precies dit eenzijdig op 
elkaar betrokken /ijn en op elkaar inwerken wordt uitgedrukt in het begrip 'oorza
kelijkheid' - tegenover de wederzijdse wisselwerking van de tegenmmgheid De oor
zakelijkheid blijkt het orgamsatieprinciep van de бег-wereld als zodanig te /ijn 'In 
de wereld van het het heerst onbeperkt de oorzakelijkheid' (36 1) Ι η dit betekent 
niet alleen dat er niets binnen de hct-weteld is dat buiten de/e wetmatigheid van 
eenzijdige beïnvloeding valt,maar vooral dat de relaties /elf binnen de het wereld 
intrinsiek door de wet van de oorzakelijkheid worden bepaald Dit laatste aspekt 
drukt Buber uit als hij /egt dat alles in de bet wereld doorgaat voor 'met noodzake
lijkheid veroorzaakt of veroorzakend' (36 1) 
Vanwege de onkontroleerbare woekering die deze het wereld beheerst - een proces 
dat weliswaar door de mens zelf in gang is ge/et, maar dat hem in laatste instantie 
ontgaat - noemt Buber de het wereld in dit stadium 'een reusachtig moeras-fan
toom' (36 7) Is immers het princiep van een noodzakelijke oorzakelijkheid eenmaal 
gesteld als het princiep van de ¿(.'i-wereld, dan is daarmee een ongebreidelde auto
nomie van deze wereld, 'de dwingelandij van het voortwoekerende het' (35 2), in
trinsiek gegeven 'Dan dijt de gangbare oorzakelijkheid uit tot het drukkende en 
dooddrukkende noodlot' (36 7, 36 8) 
De houding oogst zijn vruchten Naarmate /ij de het wereld aan haar eigen lot over
liet, d w ζ de processen binnen de bet wereld liet plaatsvinden via een immanente 
wetmatigheid, ging de het-wereld de mens overweldigen en neerdrukken De oorza
kelijkheid dijt 'uit tot het drukkende, dooddrukkende noodlot' (36 7, 36 8) Zo 
stelt Buber bv van de zich slechte volgens eigen wetten ontwikkelende staat, dat de 
leiders van zulk een staat nog slechts in schijn regeren 'De stokers hopen nog wel 
de kolen op, maar de leiders regeren nog slechts in schijn de voortrazende machines' 
(35 2). Het/elfde geldt van een zich volgens immanente wetten ontwikkelende eko 
nomie 'De werkbazen lachen je superieur toe, maar de dood huist in hun hart' 
(35 2) De beslissende wending in de houding is deze dat voordien de houding nog 
aktief bepalend was (afsplitsend, op zich stellend, aan /i|n lot overlatend), terwijl 
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nu de houding zich moet laten bepalen door het produkt dat de houding zelf zo
juist aan /ijn lot had overgelaten Met het voorbeeld van de ekonomie 'Jij merkt 
dat ZIJ (de ekonomen) zich voortaan nog slechts aan het apparaat kunnen aanpas
sen, zolang dat het althans toestaat' (35 2) 
Wordt een kuituur in hoge mate bepaald door zulk een houding van láten-gebeuren 
(d w ζ een houding van aan eigen wetmatigheid prijsgeven) én laten-gebèuren 
(d w.z. de blinde autonomie van de 6<?i-wereld over zich heen laten komen), dan 
wordt de houding van de mens op den duur definitief gebroken en 'bezwijkt (de 
mens) voor haar (nl voor de onbeperkt volgens eigen wetmatigheid voortwoekeren
de to-wereld)' (36.7). 
liet ik trekt zich terug in zijn zelf-betrokkenheid Het eigenwezen dat nog ongere-
flekteerd tot gestalte kwam in de dialektiek van zich afzetten en in bezit nemen, 
wordt zich hiervan als zodanig bewust en fixeert daarmee zijn gestalte liet eigenwe
zen dat zich van zijn zo-zijn bewust wordt, beschouwt zichzelf voortaan als een zo-
en-met-anders-zijn 'Het eigenwezen wordt zich van zichzelf als een zo-en-met-
anders-zijnde bewust' (39 14) Dit zelfbewustzijn voltrekt zich niet in een simpele 
eenmalige reflektie, maar bestaat in een gedurig zich bezig houden met zichzelf in 
de waan daar het eigenlijke leven te vinden 'Het eigenwezen houdt zich bezig met 
zijn mijn mijn aard, mijn ras, mijn scheppend bezigzijn, mijn genie' (39 16). In 
feite vervalt het ik hiermee in een dubbele vervreemding, want het fixeert de eigen
waarde in 'de fiktie van zijn bijzonder-zijn die het voor zichzelf heeft klaargemaakt. 
Want zichzelf kennen (d ι het zelfbewustzijn) betekent voor hem (nl. voor het ei
genwezen) in de grond meestal een zelfverschijning bewerken die zich krachtig 
doet gelden (nl in het zich-afzetten en in-bezit-nemen) en die in staat is het zelf 
steeds grondiger te bedriegen (nl doordat in het zelfbewustzijn ten onrechte het 
eigenlijke leven van het ik wordt gezien)' (39 15) 
Deze gefixeerde rondwenteling van het ik in zichzelf vergelijkt Buber in paragraaf 
37 2 met een spook dat onophoudelijk in de lege cirkel wordt rondgejaagd (in de 
gesloten dialektiek van het tk) en elk uur het puin van de desintegratie vaststampt 
(in de fixatie van het zelfbewustzijn) 
Buber noemt dit zelfbewustzijn van het eigenwezen subjekt van ervaren en gebrui
ken, tegenover de persoon die hij subjektivtteit zonder afhankelijke gemtivus 
noemt 'liet ik van het grondwoord ik het verschijnt als eigenwezen en wordt zich 
bewust als subjekt (van het ervaren en gebruiken)' (39 3, zie ook 39.17). 
tiet tussen is een eenzijdige oorzakehjkheidsbeweging van de wereld naar het ik toe 
geworden. Want niet alleen de betrekkingen binnen de ¿et-wereld worden door een 
volstrekte oorzakelijkheid, dit is door een eenzijdige inwerking, bepaald, maar ook 
de betrekking tussen de wereld en het ik wordt bepaald door een volstrekt eenzij
dige inwerking van de wereld op het ik Deze eenzijdige inwerking noemt Buber 'het 
drukkende, dooddrukkende noodlot' (36 7-8) dat hij van peioratieven vergezeld 
doet gaan als 'de demonie waaraan mensen ten prooi vallen' (36.8), 'het zinloos en 
knechtend geweld', 'het reusachtig moerasfantoom dat de mens overweldigt' (36 7) 

hen uitweg uit deze vervreemdingsfase is er alleen voor degene 'voor wie de vrijheid 
gewaarborgd is' (36.4), d w z. voor wie de vrijheid bewaard is gebleven binnen de 
wisselwerking van tk en ji¡ 
Zo iemand zal nooit totaal vervallen in de eenzijdige werking van ik naar het en om
gekeerd Hij 'wordt door de oorzakelijkheid niet neergedrukt' (36 4) Dit is dan een 
uitweg op het vlak van het individuele leven Heeft echter een volstrekt doorgevoer
de oorzakelijkheid een hele kuituur bepaald, 'dan verstart zij (nl die kuituur) tot de 
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het-werM die nog slechts eruptie/ van tijd tot tijd door glouende daden van vereen
zaamde geesten wordt doorbroken' (36 8) hen definitieve verlossing uit de/e fase 
van de vervreemding vindt pas plaats door de bemiddeling van iemand die 'leert te 
ontsnappen aan het rad van de geboorte (zoals Boeddha deed) of iemand die de zie
len die ten prooi gevallen zijn aan de machten, reddend binnenvoert in de vrijheid 
van de kinderen Gods (zoals Jezus deed) 7ulk een werk komt voort uit een nieuw, 
tot substantie wordend betrekkingsgebeuren, een nieuw de lotsbeschikking bepa
lend antwoord van een mens aan zijn ¡ij' (36 8) 

2 De verabiolutering vati de volstrekt doorgevoerde oorzakelijkheid 
De tot nu toe beschreven vervreemding ziet Buber optreden in alle kuituren die over 
hun hoogtepunt heen zijn (36 7) Dan nl is het beschreven proces van het wording 
(als keerzijde van de ¡η wording), afsplitsing, op-zich-stelling, opdeling-en-op-zich-
zelf-betrekken tot en met het openbaar worden van de daaraan ten grondslag liggen
de onbeperkte oorzakelijkheid op zijn einde gekomen 
In 'ons tijdperk' (36 9) is daar echter iets nieuws bijgekomen In onze tijd wordt de 
alzijdig doorgevoerde oorzakelijkheid tussen de verschillende elementen en binnen 
de afzonderlijke elementen als zodanig verabsoluteerd 
De het wereld wordt van nu af met slechts geregeerd door een feitelijk noodzakelij
ke oorzakelijkheid, zoals in de vorige fase, maar door een met noodzakelijkheid ge
stelde noodzakelijke oorzakelijkheid Deze dubbele noodzakelijkheid maakt van de 
/u'f-wereld een noodzakelijk noodlot, 'ten onontkoombaar gebeuren' (36 10) 
De houding past zich aan dit noodzakelijke noodlot aan het feitelijk bezwijken on
der de determinismen van een afgesplitste, op zich gestelde, volgens eigen wetten 
zich ontwikkelende het wereld (de willekeur) wordt gesteld als de enig mogelijke en 
enig juiste houding tegenover de wereld het geloof in het noodlot De f ettelijk door 
alle kuituren ondergane overweldiging wordt opgelegd als de principieel enige moge
lijke houding Ongeloof in het noodlot ofwel het determinisme neemt verschillende 
vormen aan het evolutionisme, het behavionsme, het dialektisch materialisme, het 
kultuur-pessirmsme Maar 'steeds betekent het dat de mens in een onontkoombaar 
gebeuren is ingespannen' (37 10) 
Het verleidelijke van dit geloof is volgens Buber hierin gelegen dat het een verhelde
ring brengt in een overigens door dt mens zelf geschapen situatie herst heeft de 
mens de wereld afgesplitst, op zich gesteld en aan zijn eigen wetmatigheid prijsgege
ven, maar nu wordt hij met de keerzijde van zijn ingrijpen gekonfronteerd de het-
wereld overweldigt hem Het determinisme doet nu mets anders dan deze situatie 
tot wet verklaren Daarmee echter is de houding in een nieuwe fase van vervreem
ding getreden zij terabsoluteert de vorige fase van zich-laten overweldigen 'Degene 
die door de ¿>t'/-wereld overweldigd is, moet wel in het dogma van de onveranderlij
ke afloop een waarheid zien die klaarheid brengt in het voortwoekerende, in waar
heid laat het hem (nl de mens) nog dieper onderhorig worden aan de het wereld' 
(36 12) 
Het ik sluit zich nog verder op in zichzelf Het zelfbewustzijn van het eigenwezen, 
waarin de dialektiek van zich-afzetten en in bezit-nemen werd gereflekteerd, wordt 
nu als zodanig verabsoluteerd 
Dit gebeurt wanneer het zelfbewuste 2¿ zichzelf bewust wordt als het absolute ik 
Deze fase van de vervreemding ziet Buber zich voltrekken in het Duits Idealisme en 
met name bij haar voornaamste representanten hichte, Schelling en Hegel Op hen 
doelt Buber als hij zegt 'Wie het afgesplitste ik (nl het zelfbewuste eigenwezen) 
met een hoofdletter spreekt, legt de schande bloot van de wereldgcest die tot iets 
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geestelijks is verlaagd' (40 5) Het idealisme doet naar de /¿-zijde hetzelfde wat het 
moderne determinisme naar de wereld-zijde doet het bestendigt de vorige fase van 
de vervreemding door deze te verabsoluteren Aan het geloof in het noodlot beant
woordt de kreatie van de absolute geest 
Omdat nu in deze fase van de vervreemding enkel de bezinning van het ik nog een 
uitweg uit de vervreemding kan bieden, heeft deze filosofie tevens tot effekt dat het 
deze uitweg blokkeert en de mens opsluit 'in de vrijheid van zijn ziel' (36 10) en 'in 
de waan van de zelf-verschijnmg' (41 4) De mens die 'in al zijn soevereiniteit schier 
onontwarbaar in het onwerkelijke (is) verstrikt' beseft dit 'zo vaak hij zich op zich
zelf bezint - daarom richt hij het beste deel van zijn geestesleven (nl de filosofie) er 
op de bezinning te verhoeden of althans te verhullen' (37 5 , zie 37 3) 
Het tussen wordt, doordat de bet-wereld gesteld wordt als een noodzakelijk noodlot 
en het ik /ich terugtrekt in zichzelf, gefixeerd in zijn toestand van een eenzijdig ak-
tieve (overheersende) inwerking van de wereld die door de mens eenzijdig passief 
(slaafs) wordt ondergaan Het is deze kontaktloze situatie van overheersen en over
heerst-worden die Buber in paragraaf 37 3 aldus omschrijft 'Willekeur en noodlot, 
het zielespook en de wereldnachtmerrie, verdragen elkaar, naast elkaar huizend en 
elkaar ontwijkend, zonder verbinding en zonder wrijving, in het zinloze' (37 3) Van 
de betrekking tussen ik en wereld is niet meer overgebleven dan 'de afhankelijkheid 
(van de tot noodlot geworden ¿ef-wereld) met het leven te voltrekken en in de ziel 
'vrij te blijven" (36 10) 

De enige uitweg uit deze fase van het verabsoluteerde noodlot, uit de 'bezetenheid 
van de afloop' (36 10), is een fundamentele omkeer die hierin bestaat dat de verab
solutering wordt doorbroken 'Het enige dat de mens tot noodlot kan worden (nl 
in de reeds noodlottige situatie van een volstrekt doorgevoerde oorzakelijkheid) is 
het geloof in het noodlot het houdt de beweging van de omkeer er onder Van 
het geloof in de onvrijheid (nl de onvrijheid van het absolute noodlot) vnjworden 
betekent vnjworden' (36 11 12) 
Maar hoe kan een mens tot deze omkeer komen' Buber geeft als antwoord door 
de bezinning 'De bezinning op het afgevallen zijn, op het ontwerkelijkte en werke
lijke г£, zich laten wegzinken in de wortelgrond die de mens vertwijfeling noemt en 
waaruit de zelfvernietiging en de wedergeboorte groeien, zou het begin van de om
keer zijn' (37 6) 

3 Het door de mens gekreeerde noodzakelijke noodlot wordt geïnterpreteerd als de 
verschijning van het noodlot zelf 
In paragraaf 41 schetst Buber de gestalte van Napoleon als de personifikatie van 'het 
noodlot in noodlottige tijden' (41 2) Hiermee bedoelt hij dat in sommige tijden de 
geschiedenis /ich als het ware samcnbalt in een figuur die zich geheel identificeert 
met zijn zaak waaraan hij alles om zich heen dienstbaar maakt Op hem zijn aller 
ogen gericht Het noodlottig gebeuren is hier het eerste en maakt zich als het ware 
in tweede instantie meester van een mens die daardoor bekleed wordt met een haast 
bovenmenselijk gezag en macht 
In het vervreemdingsgebeuren echter, zoals we dat tot nu toe beschreven hebben, 
ligt het proces precies andersom Daar was het noodzakelijke noodlot niet het be
gin, maar het eindt van een proces Het is het produkt van de menselijke houding 
ben nieuwe fase m de vervreemding treedt nu in wanneer dit laatste soort noodlot 
wordt geïnterpreteerd als de verschijning van het eerste soort noodlot dat hem met 
noodzakelijkheid van buitenaf overkomt 
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De bet wereld, die - door de houümg van de mens - verscheen in di. gestalte van het 
noodzakelijke noodlot wordt door het ik begrepen als de autonome verschijning van 
het noodlot ¿èlt Hiermee is het door de mens noodzakelijk gestelde noodlot ten 
onrechte geïdentificeerd met het uit eigen Dtweging ¿ich tonende noodlot 
De houding bekleedt ¿ich met de overtuiging dat naar noodlotsgeloot gesanktio 
neerd wordt door een bovenmenselijk noodlot Dan wordt het geloof in het noodlot 
a h.w verncven tot het enig mogelijke gelooi 
De¿e fase duidt Buber summier aan als hij van de moderne noodlotsgelovige zegt 
dat hij 'in geestvervoering geraakt) door het dwingende gezag van dit voorhoofd 
(nl van het voorhoofd van Napoleon)' (41 5) en dat hij '¿ich (beijvert) de/e blik op 
de wezens na te bootsen, /onder /ijn nood en noodzaak te begrijpen (nl dat deze 
niet uit eigenmachtig kiezen voortkomt, maar als het ware van buitenaf is opgelegd 
door het noodlottig gebeuren)' (41 5) liet noodlotsgeloot bekleedt zich/elf met 
het dwingende gezag door het tt doen voorkomen alsof het het noodlot zelf is dat 
dit geloof heeft gesanktioncerd 
Het ik, dat zijn zelfbewustzijn verabsoluteerde tot absolute geest, waant zich de in-
karnatie van het noodlot zelf Het meent dat het г/г-zeggen van zijn absolute zelfbe
wustzijn identiek is met het ik /eggen van een soeverein noodlot Hiermee stort, in 
Bubers ogen, de weg die met de tegen spraak-mtt-zichzelf begon, ¿ich definitief in 
het onheil 'Wie zijn best doet het (nl het ïfc-/eggen van Napoleon) hem (nl 
Napoleon) na te zeggen, verraadt slechts de heilloosheid van zijn eigen tegenspraak 
met zichzelf' (41 5) Want hier heeft de als noodlot over zichzelf afgeroepen verab 
solutering van het zelfbewustzijn zich ten onrechte geïdentificeerd met het /ich/elf 
geheel in dienst stellende ik, /oals Napoleon dat in 'het noodlottig gebeuren in 
noodlottige tijden' heeft gerealiseerd liet ik 'verwisselt de zakelijke strengheid van 
dit tk (nl van Napoleon) met de gistende eigenbewustheid' (41 5) 
Voor het tussen impliceert dit alles dat zich een verdere vervreemding voltrekt de 
kontaktloze situatie van overheersen en overheerst-worden, die door de mens is op
geroepen, wordt ge¿ien als de kreatie van het noodlot zelf, waardoor de kontakt-
loosheid van buitenaf wordt gelegitimeerd 

4 De religieuze duiding 
liet tk fixeert de noodlottig gewaande noodlotssituatie definitief doordat het zijn 
verabsoluteerde en als persomfikatie van het noodlot beschouwde zelfbewustzijn 
gaat zien als een godsverhouding Dt betrokkcnheid-op-zichzelf (de ik ik betrokken
heid) wordt geduid als een betrokkenheid op-Clod (de ik God betrokkenheid) 
Buber wijst zulk een interpretatie onder andere aan bij Jung in wie hij een moderne 
poging ziet om de 'oerwerkehjkheid van de tweespraak m een verhouding van het ik 
tot het zelf of iets dergelijks, in een zelfgenoegzame innerlijkheid van de mens be 
sloten gebeuren te duiden' (50 5) 
In paragraaf 50 bespreekt hij uitvoerig de verschillende mystieke stromingen die de 
menselijke werkelijkheid op /ijn meest fundamentele niveau zien als een zelf ver
houding 
Ook in paragraaf 57 - waar Buber de eenzaamheid-als-isolement een onmogelijke 
weg naar het eeuwige JIJ noemt - en in paragraaf 61 5-12 - waarin getoond wordt 
hoe de levende omgang met God wordt geperverteerd zodra de mens zich terug gaat 
buigen op de eigen Godservaring - vinden we voorbeelden van zulk een religieus ge
duide zelf-betrokkenheid 
In Bubers ogen is zulk een religieuze duiding in laatste instantie bedoeld om te ont 
komen aan het besef dat men gedurende alle vervreemdingsfasen m feite slechts met 
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de eigen leegte is bezig geweest 'iets onvervulds (is) hier gevlucht in de waanzinnige 
schijn van de vervulling' (42 2) 
De houding van een absoluut geloof in het noodlot krijgt een laatste fundering, om
dat zij nu gefundeerd wordt in een zelf-verhouding (ik ¡¿-verhouding) die als een 
religieuze verhouding (г£ God-verhouding) wordt geduid Het van buitenaf door het 
noodlot gesanktioneerde noodlotsgeloof wordt nu ook naar binnen toe metafysisch 
verankerd 
De wereld wordt definitief ontgoddelijkt Doordat het goddelijke definitief naar 
binnen wordt geprojekteerd, wordt in feite tevens een definitieve ontgoddelijking 
van de wereld voltrokken De mens /oekt het goddelijke nog slechts in zichzelf en 
geeft daarmee ipso facto de wereld definitief prijs aan zijn eigen autonomie 
Het tussen tenslotte wordt definitief betrekkingloos doordat het ik ¿ijn kontakt-
loos omgaan met de wereld onderbouwt met introvert religieus leven Zwaartepunt 
wordt een religieus geduide іб-г/г-verhouding De ¿ci-wereld gaat haar eigen nood
lottige gang naar de zelfvernietiging De beide laatste fasen artikuleren een metafy 
sisch gelegitimeerd alibi van de wereld ten opzichte van de op zichzelf betrokken 
mens en van de mens ten opzichte van de aan zichzelf overgelaten wereld Daarmee 
is de wederkerig werkende kracht van het tussen volledig vernietigd 

ben uitweg uit de laatste twee fasen van het vervreemdingsgebeuren is er voor de 
mens enkel wanneer hij terecht komt in de hutver die hem overvalt zodra hij de to
tale vervreemding tot zich door laat dringen Met deze huivering begint evenwel een 
nieuw stadium in de verhouding tussen de mens en de wereld en in de verhouding 
tussen de mens en God Wij beschrijven haar daarom in de volgende paragraaf 

229 De huivering. 

Een nieuw stadium in de religieus verabsoluteerde verhouding tussen mens en we
reld breekt aan, wanneer 'de grote huivering komt' (61 22) Deze grote huivering 
ontstaat wanneer het ik gaat beseffen dat het in de zelf-betrokkenheid 'is gevlucht 
in de waanzinnige schijn van een vervulling' (42 2) en daarin zichzelf steeds dieper 
verliest en daarbij bovendien ervaart hoe het volstrekt onderworpen is aan een auto
noom heersende wereld die dit ik zelf heeft voortgebracht door deze wereld los te 
laten en aan zijn noodlot over te laten 
De mens is knel komen te zitten tussen twee ongenaakbare werkelijkheden Van de 
ene kant een ik dat zichzelf heeft ingeperkt tot eigenwezen, zich aan de dialek
tische spanning van dit eigenwezen heeft overgegeven, zich met deze dynamische 
zelfbetrokkenheid identificeerde en deze situatie verabsoluteerde en religieus duid
de Van de andere kant een afgesplitste, op zichzelf gestelde, volgens immanente 
wetten zich ontwikkelende wereld die met noodzakelijkheid noodlottig zich voort
beweegt los van het goddelijke 
De onbehuisdheid en van zijn eigen jfe-betrokken, zelfbewuste ruimte én van de in 
zijn eigen wetmatigheid opgesloten wereld die hem overheerst, drijft de mens naar 
buiten in de leegte tussen het rondcirkelende ik en de autonoom rondwentelende 
wereld Daar wordt de huivering geboren 'in de huivering tussen ik en wereld' 
(43 1) In deze huivering nu breekt de bewustwording door, maar tevens ook de 
levenswil om er uit te komen 'Soms, wanneer de mens huivert in de vervreemding 
tussen ik en wereld, overkomt hem de overweging dat er iets gedaan moet worden' 
(43 1) In die 'uren van bezinning, huiverend, overwegend en richtingloos' (43 1) 
weet de mens de richting 'helemaal beneden, met het niet geliefde weten van de 
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diepte, de nthting van de omkeer' (43 1) De uitweg uit de noodlottig verklaarde 
noodlotssituatie is dus de omkeer die wakker wordt in de be/mning, terwijl de be-
¿mnmg ontwaakt in de huiver tussen het vervreemde ik en de vervreemde wereld 
De mogelijkheid dat, in de huivering tussen de/e twee van zichzelf vervreemde wer
kelijkheden, beide realiteiten naakt op elkaar stoten, waardoor de konstruktie ineen 
zou storten, wordt door het denken geblokkeerd Het denken bezweert nl deze hui
ver door de oorzaak van die huiver - nl het om beurten gekonfronteerd worden met 
een onbewoonbaar tk en een onbewoonbare wereld - weg te nemen Het denken 
sehept in plaats van de/e twee bedreigende werkelijkheden twee wereldbeelden 
waarin om beurten één van de beide werkelijkheden wordt herleid tot de andere 
De ene keer wordt het evolutiomsme /o verabsoluteerd dat het ik geheel en al op
gaat in het totale wordingsproces van de kosmos, de aarde en de kulturcn Hij is niet 
meer dan een element van de wereld 'Uit de werveling van de gesternten duikt de 
kleine aarde op, uit het gewemel op aarde duikt de kleine mens op, en nu draagt de 
geschiedenis hem verder' (43 1) Dan is het ik dat zojuist nog absolute geest en be-
trokkenhcid-op-God was, op paradoksale wijze vervreemd van /ijn bestaan-zèlf en 
vernietigd tot een funktie in een anoniem totaalgebeuren 'Daar ziet hij dat het ik 
m de wereld zit en dat het ik eigenlijk helemaal met bestaat' (43 2) Dan is de we
reld met alleen vervreemd van /ijn relatie met het goddelijke - zoals in het vorige 
stadium - maar bovendien ontdaan van zijn betrekking met de mens De bet wereld 
is geworden tot de enig bestaande werkelijkheid 

De andere keer wordt het subjcktivistisch prmciep van het ik /o absoluut gesteld 
dat heel het wereldgebeuren slechts een funktie is van de /iel 'Yen spinster spint 
het ronddraaien van alle gesternten en het leven van alle schepselen en de hele we
reldgeschiedenis, alles is een spinsel uit een draad, en heet niet meer gesternten en 
schepselen en wereld, maar gevoelens en voorstellingen, of zelfs belevenissen en zie
letoestanden' (43 1) Dan is de wereld die voorheen /ijn voortwoekerende over
macht over de mens ten toon spreidde, op paradoksale wijze vervreemd van zijn be
staan-zèlf en een onderdeel geworden van het ik 'Hij (nl de mens) /iet dat de we
reld m het ik /it en dat de wereld eigenlijk helemaal met bestaat' (Ai 2) Daarmee 
is het ik niet slechts vervreemd van zijn feitelijke relatie met het ¡ij - /oals in het 
voorafgaande - maar bovendien van iedere mogelijkheid tot relatie, want de ziel is 
'een en al' (43 1) 

Dit om beurten herleiden van het een tot het ander heeft met slechts tot gevolg dat 
om beurten het ik en de wereld worden vernietigd, maar bovendien dat in beide ge
vallen het tussen verdwijnt, omdat er slechts een immanente werkelijkheid over
blijft Voorzover het tussen oorspronkelijk een levende ruimte tussen was is de/e nu 
a/ç zodanig opgeheven, omdat er geen sprake meer is van de tweeheid г£ én wereld 
(hoe dan ook hun verhouding moge /ijn), maar nog slechts van ol het ik (en daarin 
opgenomen de wereld) óf de wereld (en daarin opgenomen het ik) Voor/over het 
tussen oorspronkelijk een wisselwerking was, is ook deze als zodanig opgeheven, 
omdat alle werking van nu at principieel een immanente werking is geworden een 
werking binnen de wereld (waarbinnen het гб aan het eind van een evolutieproces 
als een onderdeel opduikt) of een werking binnen het ik (waarvan de wereld met 
heel zijn geschiedenis een funktie is geworden) Op de/e wij/e is het tussen door het 
denken in het laatste vervreemdingsstadium als zodanig opgeheven 
Hiermee is het verhoudingsgeheel ik bet aan /ijn eind gekomen Nadat het grond
woord ik-het volledig was gedesintegreerd, in een al/ijdig heersend oorzakelijkheids-
verband was omgeslagen, dat metafysisch en religieus werd gefixeerd, is het nu bo
vendien als verhoudingsgeheel ontwerkelijkt 
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In een diepere huiver - een huiver nl die dieper gaat dan de huiver die een uitweg 
bood uit de religie van het noodlot - komt de mens als het denken, dat om beurten 
de wereld en het ik tot elkaar herleidde, wordt ontmanteld Dat gebeurt wanneer 
de mens m een oogopslag het absolute ik en de absolute wereld tegelijk ziet Dan nl 
kan hij de schijn van dit denken doorzien het herleidt om beurten het een tot het 
ander Door/iet men dit, dan kan opnieuw die huiver - en de daaraan verbonden wil 
tot bezinning en omkeer - bovenkomen De weg verder - de weg naar 'de zelfver
nietiging of de wedergeboorte' (37.6) - wordt door Buber niet geartikuleerd Maar 
hoe de weg in de vervreemding ook verder loopt, voor Buber staat het vast, dat, 
naarmate de verveemding tussen mens en wereld dieper gaat, ook de redding zich 
dieper zal voltrekken, ' /uilen we de weg (nl de spiraal van de geschiedenis in zijn 
vervreemdingsfasen) tot aan het einde moeten gaan, tot in de beproeving van de 
laatste duisternis' Waar echter gevaar is, groeit het reddende ook' (36.9) Dezelfde 
overtuiging drukt hij uit aan het einde van 'Ich und Du', waar hij stelt dat de tota
liteit van de geschiedenis, hoe diep haar vervreemding ook gaat,altijd tevens een na
dering is van God uit 'De geschiedenis is een geheimnisvolle toenadering ledere 
spiraal van haar weg voert ons in dieper verderf en in grondiger omkeer tegelijk Het 
gebeuren echter dat van de kant van de mens omkeer heet, heet van de kant van 
God verlossing' (61 23). Deze overtuiging kunnen we echter alleen begrijpen vanuit 
het laatste hoofdstadium van de spiraalsgcwijze voortbeweging van de tijdelijke ge
stalten van het verhoudingsgeheel God-mens-cn-wereld de geschiedenis als weg van 
verlossing. 

23 De geschiedenis als weg van verlossing. 

De verschillende vervreemdingsstadia ná de onmiddellijke betrekking met het 
(eeuwige) ]i] vloeien niet noodzakelijk uit elkaar voort Uit ieder stadium beschrijft 
Buber een adekwate uitweg. Wij hebben deze uitwegen in het voorgaande hoofdstuk 
steeds beschreven het ¡η dat door het stadium van de verwerkelijking tevens nood
zakelijk werd ontwerkehjkt tot dit hier, kan door de mens worden teruggebracht 
tot de werkelijkheid van het ]η, uit het stadium van de doorgevoerde ¿t'i-wording 
kan de mens ontkomen door de kringen van de immanentie te doorbreken, uit de 
religie van het noodlot voert de omkeer die geboren is in de dieptebezinmng, uit de 
verabsolutering van de religie van het noodlot door het denken voert de huivering 
waarin de bezinning kan rijpen die tot de omkeer voert 

In ieder stadium van vervreemding is de omkeer mogelijk, ZIJ het ook dat de omkeer 
steeds moeilijker wordt naarmate het centrum van de openbaring werd verlaten 
(46 8, zie ook 58 2) 
Deze omkeringen uit de vervreemding zijn voor Buber geen bijkomstigheid in de be
schrijving van het vervreemdingsgebeuren, maar vormen een wezenlijke tegenbewe
ging in het gebeuren van de voortschrijdende vervreemding Voor Buber staat de o-
penbarmg van het (eeuwige) )i] nl. in het centrum Terwijl de stadia vóór de open
baring in een ongebroken beweging naar de onmiddellijke betrekking toe worden 
geschreven, worden de stadia ná de volkomen betrekking steeds onderbroken om 
een mogelijke omkeer naar die onmiddellijke betrekking met het (eeuwige))i¡ terug 
te artikuleren Voor Buber is de openbaring het zwaartepunt waar zich de geschie
denis om beweegt. 

De omkeer artikuleert steeds het eindpunt van een wordingsgeschiedenis die /ich 
omkeert naar haar uitgangspunt De wording keert /ich om in het zijn. Met einde 
van de geschiedenis ziet Buber dus niet als een gefixeerd eindpunt van een rechte 
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lijn, maar als de gestage omkeer van het gewordene naar zijn ¿ijnsprmciep Zoals de 
oergeschiedenis zich niet één keer aan het begin van de tijd voltrekt, maar ledere 
keer wanneer er doorheen een oorspronkelijk betrekkingsgebeuren weer een stuk 
werkelijkheid uit de nacht van de natuurlijke verbondenheid wordt vrijgemaakt, 70 
voltrekt de eindgeschiedenis zich voortdurend in iedere omkeer De omkeer is het 
zich in ieder stadium van de vervreemding opnieuw oriënteren op het (eeuwige) 
jij, 'omkeer is het weer erkennen van het midden, het zich-ux/er-toewenden In deze 
wezensdaad staat de bedolven betrekkingskracht van de mens weer op' (54 4) 
Deze beweging van de omkeer uit de vervreemding weg noemt Buber ook verlos
sing een objekt wordt verlost als het wordt teruggebracht tot de presentie van het 
jtj (zie 19 1, 35 3), de betrekking tot de wereld komt tot verlossing door zich op
nieuw te oriënteren op de jij wereld (35 4), mensen worden door Boeddha verlost 
'uit het rad van de geboorten' (50 21, /ie 36 8, 36 10) 
In alle omkeringen naar de/г/wereld toe en verlossingen uit de vervreemdingsweg 
voltrekt zich nu de ene 'wereldbeweging van de heenwending' (61 11), de 'heen
wending tot de oergrond, krachtens welke zich het al in het zijn verlost' (54 5) Het 
is van belang er de nadruk op te leggen dat het al zichzelf verlost in het zijn nl door 
zichzelf om te keren De zelf verlossing van de wereld voltrekt zich in de omkerende 
heenwending tot het (eeuwige) jij, de oergrond, die al het gewordene terugbrengt 
naar /ijn oorsprong 
Het is nu in de/e verlossende heenwending van de mens naar (¡od en wereld toe in 
de tijd dat de tijdlo/e verlossing van God naar de mens-en-wereld toe tot gestalte 
komt 'Het gebeuren dat van de kant van de wereld omkeer heet (d 1 de zelfverlos
sing van het al door de omkeer van de mens m het zijn) heeft van de kant van God 
(d 1 de verhouding van God naar de mens-en-wereld) verlossing' (61 23) 
Evenals de oergeschiedcnis binnen de mens-en-wereld een voortdurende produktie 
van wording teweeg brengt en daarmee gestalte geeft aan de tijdloze schepping voor
zover die 'loslaten' en 'vrijgave' is (54 5), zo geeft de eindgeschiedenis van de verlos
sing door voortdurend binnen de mens-en wereld, binnen de tijd, de zijnsgeschiede-
nis in werking te zetten de tijdlo/e schepping tot uitdrukking voorzover die 'bewa
ren' en 'binding' is (54 5) / o drukt dus ieder zichzelf verlossen in het zijn (54 5) de 
tijdloze 'verlossing van de kant van God' (61 23) uit Of anders ge/egd aan ieder te
rugbrengen van het gewordene naar de oergrond toe - 'dat van de kant van de we
reld omkeer heet' (61 23) - beantwoordt 'van de kant van dod verlossing' (61 23) 
Hetzelfde nog anders uitgedrukt 'In de omkeer (de beweging van de mens naar God 
en wereld) wordt het Woord (de verhouding van God tot de mens-en-wereld) op aar
de (d 1 binnen de verhouding mens-en-wereld) geboren' (61 12) 
Twee bewegingen konstitucren de ene spiraal van de geschiedenis van de mens in 
zijn verhouding tot God en de wereld Vanuit de oergeschiedcnis gele/en is deze ge
schiedenis 'afwending van de oergrond krachtens welke het al in het worden stand
houdt' (54 5), maar vanuit de eindgeschiedenis van de verlossing gelezen is zij 'heen
wending tot de oergrond, krachtens welke /ich het al in het zijn verlost' (54 5) 
Beide wereldbewegingen samen - de heenwending en de afwending - konstitucren 
de ene weg die de geschiedenis is 'De geschiedenis van de kuituren (en van de gods
diensten zie 61 12) is niet een stadion van de aeonen, waarin de ene hardloper na 
de ander monter en argeloos de/elfde dodelijke kring te doorlopen heeft Door hun 
op-en neergangen voert een naamlo/e weg' (36 9), 'de weg' (61 2) 
In alle omwentelingen voltrekt zich een wordingsbeweging en een zijnsbeweging die 
samen de weg konstitucren 'De baan (van de geschiedenis) isgei-n kringloop Ze is 
deweg' (6\ 23) 
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Deze beide bewegingen nu die de ene geschiedenisspiraal van de mens in zijn ver
houding tot God en de wereld konstitueren brengen de tijdloze scheppingssamen-
hang van God naar de mens-en-wereld toe tot ¿ijn adekwate gestalte, zij brengen de 
'tijdloze schepping . die (van God naar de mens-en-wereld toe) onbegrijpelijk tege
lijk loslaten en bewaren, tegelijk vrijgave en binding is' (54 5), tot zijn 'eigenlijke 
geestesvorm' (61 12) 
De weg van de geschiedenis van de verhouding tussen de mens en God en de mens 
en de wereld и als weg de weg van God naar de mens-en-wereld 'De theofanie komt 
steeds nader, zij nadert steeds meer de sfeer tussen de wezens nadert het rijk dat 
zich m ons midden, in het er-tussen bergt De geschiedenis is een geheimnisvolle toe
nadering' (61 23) De geschiedenis van de verhouding van de mens tot God en van 
de mens tot de wereld is een geheimnisvolle toenadering van God naar de mens-en-
wereld toe 

Met einde van de geschiedenis is dus geen eindpunt, maar het eeuwige snijpunt van 
twee bewegingen een steeds omvattender wording - die de eeuwige vrijgave is - en 
een steeds volkomener zijn - die de eeuwige binding is - Het snijpunt tussen beide 
is de steeds dieper indalende openbaring van de eeuwige scheppingsverhouding God-
mens-en-wereld ín de mens-en-wereld Ieder nu binnen de wereld is het snijpunt van 
ontstaan en eindigen 'Het ontstaan van de wereld (d.i de wordingsgeschiedenis die 
zich vanuit de oergeschiedenis ontrolt) en de opheffing van de wereld (d ι de zijns-
geschiedems die zich vanuit de omkeringsgeschiedenis laat lezen) geschieden 
voortdurend' (50 30) Welnu, binnen dit voortdurend geschiedende worden en /ijn 
voltrekt zich de eindverlossmg die dé openbaring ís van de tijdloze schepping Deze 
verlossende openbaring van de schepping zal dan geschieden, wanneer al het gewor
dene (én op het vlak van de godsverhouding én op het vlak van de verhouding mens
wereld) zal zijn verlost in het zijn Of omgekeerd wanneer de tijdloze schepping tot 
zijn volle openbaring zal zijn gekomen in het worden-en-zijn In het snijpunt van de 
schepping en verlossing staat de openbaring Dé openbaring zal zijn het snijpunt van 
een alomvattende wording en een alomvattende omkeer Deze eindtheofame is ech
ter een nadering, 'zij nadert steeds meer de sfeer tussen de wezens nadert het rijk 
dat zich in ons midden, in het er-tussen bergt' (61 23) 
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D O O R D E N K I N G 

Uit de inleiding is gebleken dat 'Ich und Du' een geschrift is dat pntnair thuishoort 
in de mystieke literatuur 
Allereerst is het zelf een mystiek geschrift, voorzover Buber daarin een integratie 
van zijn ervarmgsleven tot 'geloofservaring' verwoordt, waarbij de verwoording zelf 
een wezenlijke rol speelt in dit integratieproces Dit integratieproces hebben we van 
stap tot stap kunnen volgen in de uitleg van 'Ich und Du' en met name in het derde 
deel Daar bleek ook uitdrukkelijk dat Buber zijn eigen ontwikkeling plaatst in de 
traditie van mystici en mystieke denkers 
Ook is gebleken dat 'Ich und Du' een mystiek-filosofisch geschrift is Buber getuigt 
nl niet slechts van een geleidelijk integratieproces, maar probeert dit proces ook te 
duiden vanuit een mystiek-filosofisch systeem De dynamische struktuur daarvan 
hebben we uitvoerig laten zien in het systeem 
Tenslotte hebben we aangetoond dat 'Ich und Du' geschreven is in het element van 
het gesprek en meer in het bijzonder van het 'geestelijk leergesprek' Deze sfeer 
werd door de aantekeningen bij de vertaling, die vroegere redaktics bevatten, nog 
meer voelbaar 
Deze drie karakteristieken maken 'Ich und Du' tot een geschrift dat primair thuis
hoort in de mystieke literatuur 
In de doordenking willen wij deze drie karakteristieken gaan evalueren We willen 
nagaan op welke punten de 'mystiek van ik en jtf een positieve ontwikkeling bete
kent en welke beperkingen er kleven aan htt Ich-und-Du-pnnciep zoals dat door 
Buber in 'Ich und Du' wordt ontwikkeld 

1 Denken wc na over 'Ich und Du' als mystiek geschrift, dan valt het op dat we hier 
te doen hebben met een geloofservaring die zich met afspeelt in de sakrale ruimtes 
van gebed, meditatie en kultus, niet binnen 'het kader van de individualistische en 
naar binnen gekeerde innerlijkheid van de traditionele spiritualiteit',1 maar in de al
ledaagse ervaringswereld het sociale leven in al zijn lagen, het leven met de natuur 
en het omgaan met spirituele realiteiten als kunst, wetenschap en het menselijk han
delen br zijn geen bij voorbaat geprivilegieerde toegangen tot de vereniging met 
God zoals in de meeste mystieke geschriften het geval is, maar alles, iedere werke-
lijkhcidservaring, kan uitgangspunt en toegangspoort zijn voor de vereniging met het 
eeuwige ;»; Hier is zeker de invloed van het chassidisme werkzaam Deze mystiek 
stelt als uitgangspunt 'In alle dingen, ook m de dingen die schijnbaar volkomen 
dood zijn, wonen vonken van het leven', want 'er is geen ding dat onze liefde niet 
waard is' 2 Dat is het belangrijke van de mystiek van ik en ]i], dat iedere ervaring de 
inkarnatie kan zijn van de wederzijdse doordringing van God en mens 
Dit is ook de reden waarom Buber met zoveel zorg de verschillende elementen bin
nen het verhoudingsgehcel ik-]i¡ artikuleert Want het goddelijke toont zich niet eks-
klusief binnen de ruimte van het innerlijk van het ik, maar ook niet eksklusief door
heen de uiterlijkheid van het ]i] Het is nodig dat alle elementen van het verhou
dingsgehcel gedurende heel de ontwikkeling van de mens vanaf zijn vroegste stadia 
in het oog worden gevat en worden opgenomen in de groei naar Godsontmoeting 
Fn zelfs al /al men dan bv vanuit de ontwikkelingspsychologie andere accenten leg
gen of een meer genuanceerde beschrijving geven, dan nog blijft staan dat in 'Ich 
und Du' voor het eerst geprobeerd is expliciet heel de ontwikkeling van het mense-

1 O Steggink, / irtcn in een kleine groep aanzetten voor een nieuwe spiritualiteit^ in Speling, 
27 (1975) nr 1, 122 

2 M Buber, Vom Leben der Chassuiim, in Werke 111,16 
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lijk tk en van /ijn houding in verband te brengen met de weg naar de Godsontmoc-
ting Dat/elfde geldt voor de /¡y-wereld Zoals we in het systeem lieten zien, is de 
]i] wereld aan voortdurende transformaties onderhevig alvorens zij 'gelaat' van het 
eeuwige ]ij wordt bn ook de verhouding zelf ontwikkelt zich navenant Zulk een 
naar alle kanten toe expliciet ontwikkelde beschrijving van heel de ontwikkeling van 
de mens in al zijn levensgebieden met het oog op de Godsontmoeting verschilt van 
mystieke wegen die een volwassen mens vooronderstellen, maar verder heel deze 
normale wereld van groei en verval buiten beschouwing laten als van minder waarde 
als het gaat om de Godsontmoeting De ontwikkelingsfasen als zodanig van het 
menselijk leven en de ervaringen van het dagelijks leven bieden dan geen stof om de 
weg naar God te beschrijven De weg naar God speelt zich af binnen een vooronder
steld volwassen leven en moet daarbinnen als iets bijzonders worden bedoeld en 
ontwikkeld, dikwijls daarbij nog opgesloten m de individualistische innerlijkheid 
van het i&, zoals in de westerse spiritualiteit van de voorbije eeuwen Met vanzelf
sprekende leven in /ijn groei en dagelijkse gcgcvenheid wordt met geïntegreerd Na
tuurlijk is in iedere echte mystiek in feite heel het alledaagse leven zoals dat, socio-
kulturcel bepaald en gevormd door de persoonlijke ontwikkeling, gegeven is, in het 
spel, maar in 'Ich und Du' wordt dit alledaagse leven eksphciet en als zodanig geïn
terpreteerd en geïntegreerd binnen de groei van de Godsontmoeting 

Precies nu vanuit een konsekwent doordenken van dit positieve moeten wc wijzen 
op twee schaduwzijden in 'ich und Du' Het punt is nl dit waar 'Ich und Du' de 
volledige integratie van de ervaringswereld in relatie met de Godsontmoeting als 
voorwaarde itelt voor die Godsontmoeting, daar zal 'Ich und Du' zelf die toets der 
kritiek moeten doorstaan de beschrijving zal adekwaat moeten zijn Welnu op twee 
punten schiet 'Ich und Du' wat dit betreft tekort 
Zoals we in het systeem zagen, is een wezenlijk moment in de overgang van de bij
zondere i¿-y!/-betrekkmgcn naar de volkomen betrekking de zg alles insluitende uit
sluitendheid 3 Of met de eigen woorden van Buber wanneer 'de onvoorwaardelijke 
uitsluitendheid en de onvoorwaardelijke insluitcndheid een' /ijn (47 2), wanneer 
'alles in de betrekking is ingesloten' (47 2) Daarvoor is nodig 'Alles in hetyi/ /ien 
mets uitschakelen, mets achterwege laten, alles alle wereld mee m het/î/ begrijpen 

alles in hem (in God) vatten, dat is volkomen betrekking' (47 2) 'Wie met /ijn 
hele wezen tot zijn μι uitgaat en alle we/en van de wereld tot hem brengt, vindt 
hem die men niet zoeken kan' (47 3) Welnu, deze voorwaarde lijkt ons onvervul
baar Hier laten de woorden duidelijk los van de werkelijkheid Wie zal durven pre
tenderen dat hi] álle leed en alle vreugde van de schepping kan opnemen in /ijn ver
houding tot dit bijzondere JIJ tegenover hem' Wie /al durven zeggen dat heel de 
werkelijkheid, met alleen die van het heden, maar ook die van het verleden en van 
de toekomst door hem heen is gegaan? Men kan wel veel tot /ich toelaten en reeds 
dat kan een mens verteren, maar alles' We konstateren precies op dit punt geko
men bovendien een inadekwaathcid in de beschrijving van het ik tov het ¡η Van 
het ik wordt in de/c fase van de ontwikkeling gevraagd dat het héél-geworden moet 
zijn aan de bijzondere ik JIJ betrekkingen en met dat het heel zijn volheid zal heb 
ben geaktualisecrd Wie kent immers de hoogte, lengte, breedte en diepte van /ijn 
eigen ik'3 Van de /i;-wercld wordt echter wel gevraagd dat ze alles /al zijn en niet 
slechts dat ze heel zal zijn (d ι een moment van integratie /al hebben bereikt) Hier 
staan we voor een van de moeilijkste punten als het gaat om de mystieke groei Als 

3 Zie het systeem nr 224 
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immers voor de Godsontmoetmg nodig is dat de mens werkelijk alles heeft opge
nomen in zijn relatie met het bijzondere ¡η en ook zichzelf helemaal gcaktualiseerd 
heeft in die verhouding - en wij menen dat dit nodig is om in de werkelijke zin van 
het woord te kunnen spreken van een Godsontmoeting - dan betekent dit o ι dat 
de oude wijsheid 'Niemand heeft ooit God gezien' reeds om deze reden altijd waar 
zal blijven De weg van de mystiek zal altijd slechts beschreven kunnen worden als 
een perspectief en een nadering, een nimmer eindigend transformatieproces waarin 
steeds meer van ons zelf en steeds meer van de werkelijkheid in onderlinge dialoog 
wordt geëerbiedigd Terecht wil Buber heel de dynamische ervaringswereld opne
men in de weg naar de Godsontmoeting, te gemakkelijk stapt hij over deze door 
hem zelf gestelde voorwaarde heen in de veronderstelling hem al vervuld te hebben 
door hem te verwoorden 
Is bij dit eerste punt van kritiek sprake van een noodzakelijke inadekwaatheid tus
sen woord en werkelijkheid, bij het tweede punt is o ι sprake van een blinde vlek 
Het geldt hier de voorwaarden waaronder het menselijk ervanngsleven zich inte
greert tot een Godsontmoetmg Bestuderen we 'Ich und Du', dan blijkt Buber deze 
voorwaarden niet ekspliciet te ontwikkelen In die zin blijft 'Ich und Du' abstrakt 
en is het niet, wat het zijn wil konkreet De voorwaarden waaronder de ik-)t)-be-
trekking zowel op het vlak van de verhouding tussen mens en wereld als op het vlak 
van de verhouding tussen de mens en God ontstaat, zich ontwikkelt en uitbloeit, 
doordenkt hij niet En dat, terwijl zijn aandacht precies gespitst was op de vooron
derstelling van alle filosoferen 'Het ging hier (bij 'Ich und Du') precies om de grote 
vooronderstelling voor alle begin van het filosoferen en zijn ontwikkeling' 4 

Dit abstrakte wordt nog gevoed door zijn grote afkeer tegen het Es dat hij vrijwel 
uitsluitend verstaat als een verworden jtj en niet kan begrijpen als óók voorwaarde 
voor iedere tk-jij -betrekking 5 Zo zegt Buber bijvoorbeeld in paragraaf 35.1 wel dat 
het absurd zou zijn de 'uitgestrekte en stevige strukturen' van de Westerse bescha
ving terug te willen schroeven - 'dan zou tegelijk het enorme precisic-apparaat van 
de civilisatie ontwricht zij'n, het enige dat de enorm gegroeide mensheid het leven 
mogelijk maakt' (35 1) - maar op deze gedachte gaat hij met verder in, ofschoon hij 
alle vragen die er aan voorafgaan systematisch in paragraaf 35 beantwoordt 
Door zijn eenzijdig negatieve houding tegenover de technisch-wetenschappehjke 
ontwikkeling is hij niet in staat om, zoals bv Hollak, 'de zich verder voortzettende 
verzelfstandiging van de burgerlijke samenleving in de op de huidige cybernetische 
technieken gebaseerde maatschappelijke verhoudingen' te beleven als 'de reële 
voorwaarden' die het mogelijk maken de wezenlijke vragen naar ons mens-zijn en 
het absolute te stellen 6 

Dit gebrek aan doordenking van de voorwaarden van een ik JIJ- betrekking heeft tot 
gevolg dat het Ich-und-Du-pnncicp gemakkelijk een eenzijdig negatieve reaktie op 
roept bij degenen die hun aandacht primair gericht houden op de samcnlcvings-
strukturen als voorwaarden en met-voorwaarden voor menswaardig leven, terwijl 

4 M Buber, Antwort, а с, 592 
s Reeds Kosenzweig tekent verzet aan tegen deze eenzijdigheid en hij merkt op dat Buber te 
genover Ich-Du een wangedrocht plaatst Ich-Es 'Sie geben dem Ich-Du im Ich-bs einen Krüppel 
zum Gegner' (Briefwechsel II, 125) L η dan is het gemakkelijk afrekenen met zo'n Eswelt O i. 
is deze kritiek juist voor zover er een toon van onderwaardering doorklinkt in Bubers beschou
wingen, maar onjuist voorzover Buber de lch-Es-struktuur nuchter omschrijft als een verhou
ding die gekonstitueerd wordt dóór en vanuit een zelf-verhoudmg die op zijn beurt gekonstitu-
eerd is door een identifikatie van het ik met zijn opgedane ervaringen 
6 J Mollak, Van causa sui tot automatic, Hilversum, 1966, 39 40 
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het andcr/.ijds ten prooi valt aan een door dure trainingen gevoede modieuze ge-
sprekskultuur Ofschoon 'Ich und Du' in werkelijkheid ontstaan en gewonnen is 
aan de desastreuze ervaring van een eerste wereldoorlog en Buber daarbij /eker 
oog had voor de sociaal-ekonomische realiteit (/ie bv paragraaf 35), werd dit alles 
toch met precies аіч voorwaarde voor het Ich-und-Du-princiep opgenomen en door
dacht, waardoor de kontekst van 'Ich und Du' in feite zou kunnen vernauwen tot 
het beperkte milieu van hui/e Buber te Heppenheim a d Bergstrasse 
Naast een gebrek aan doordenking van de voorwaarden op het vlak van de sociaal-
ekonomische realiteit konstateren we ook een gemis aan doordenking van de 
psychologische voorwaarden waaronder een !&7z;-betrckking tot stand komt Op
nieuw door een eenzijdige reaktie tegen het bs als verworden ;г/ ontstaat er een 
blinde vlek voor het neutrale het als voorfase van het JIJ De fasen in de ontwikke
ling van de verhouding tussen het ik en de ander zoals die in de moderne psycholo
gie sinds Freud zijn ontwikkeld en in de tegenwoordige tijd vooral door Erikson 
zijn uitgewerkt, blijven uit reaktie tegen alles wat niet zuiver-/;/ is buiten be
schouwing Met name het ik, als essentiële voorwaarde voor de ik /i/-betrekking 
wordt met ontwikkeld 

Aan het ik worden - m tegenstelling tot het///, dat alles kan zijn en ongevraagd zich 
aandient - heel bepaalde voorwaarden gesteld het moet zich wezenlijk kunnen laten 
raken en het moet dit wezenlijke geraakt-zijn kunnen betrekken op het tegenko
mende dat daarna pas /ijn/г/ heid toont (zie paragraaf 14) 

Buber laat echter met zien langs welke weg zulk een ik tot stand komt Maar door 
dit gemis blijft de /¿-/i/betrekking in hoge mate een formele struktuur 
Vooral echter als het gaat om de verhouding tot God wreekt zich het met doorden
ken van de voorwaarden Ь venais we een eenzijdig negatieve reaktie zien tegen het 
Fs /o zien we ook een eenzijdig negatieve reaktie tegen de God-het, waardoor een 
schema ontstaat van ofwel een zuivere God-/;/ ofwel een verworden God-het 
Maar precies door dit overigens gerechtvaardigde verzet tegen een vervalsing van het 
Godsbeeld is er geen ruimte meer voor de niet alleen gerechtvaardigde, maar nood
zakelijke voorgestalte van God-/;/ de God van de religieuze behoeftigheid die pas 
doorheen ervaringen van negativiteit - van welke aard dan ook - en doorheen toet
singen aan het konkrete ethos, uitrijpt tot de zuiverheid van God-/;/ Geen ruimte is 
er voor een weg zoals die bijvoorbeeld in psalm 63 wordt gegaan Daar wordt be
schreven hoe een man precies doorheen het gemis van een God die voor hem tast
baar was als water (de God van onze behoeftigheid), opengaat tot een ruimte van 
eerbiediging 'waar ik U zie /oals gij zijt Uw eigen weerstand, Uw eigen gewicht', 
hoe hij van daaruit het leven ervaart als een zegen en Gods betekenis aan de werke
lijkheid ervaart en kan /eggen ' /o ben ik bij mezelf thuis en zucht hoe overkomt 
gij mij'. 

Of de weg die psalm 85 aflegt Mensen roepen om een toekomst die er uitziet als 
het verleden laat omkeren wat vroeger gebeurde, toen Gij de omkeer van Jacob 
bewerkte In de beweging van dit gebed keert zich precies dit roepen om omkeer 
zei/ om tot een luisteren waarin de heelheid van de/e aarde als zijn woord v\ordt 
vernomen en het verlangen naar omkeer als een illusie wordt ervaren Maar deze 
ervaring en de/e omkeer van de psalm zelf /ijn pas mogelijk omdat de helft van de 
psalm zich uitleeft m een klacht waarbij heel de verwachting \an het verleden kan 
worden uitgezegd en herleefd De/e doorleefde klacht doet zich voor als de nood
zakelijke voorwaarde om te komen tot 'Ik wil luisteren naar het woord van 
Jahweh' 
Of psalm 73, waarin een mens via een lange weg van bijna uitglijden, afgunst op het 
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goede leven van kwaadaardige mensen, onzekerheid over het nut van een ernstig 
leven - heen en weer geslingerd, gekweld, wanhopig en /onder uitzicht - tot rust 
komt in het mysterie van God en het leven leert beschouwen vanuit dit eindpunt 
Zo zijn er vele psalmen die niet enkel het eindpunt van het zuivere aanvoelen ver 
woorden, maar precies ook de weg daarheen uitzcggcn Het is vooral Denis Vasse 
geweest die deze struktuur van behoefte en verlangen in de godsverhouding heeft 
aangewezen en uitgediept.7 

2. 'Ich und Du' als mystiek-filosofisch geschrift, dwz voorzover daarin het beginsel 
van ik en JIJ wordt ontwikkeld met de bedoeling daardoor de beleving van de 
Godsontmoeting te verstaan, betekent een wezenlijke korrektie op het westerse 
denken sinds Descartes," dat wezenlijk begrepen moet worden als de Ontwikkeling 
van de wijsgerige idee van causa sui in positieve zin' 9 Onder de idee van causa sui 
in positieve zin wordt verstaan dat een zijnde in de positieve zin van het woord 
oorzaak van zichzelf is, zichzelf veroorzaakt 1 0 Dit m tegenstelling tot de idee dat 
een zijnde slechts niet door iets anders veroorzaakt is (causa sui m negatieve zin) 

' D Vasse, Le temps du désir, essay sur le corps et la parole, Pans, 1969, zie ook L Daenen, 
Gebed als weg van verlangen, Heverice, 1972 

8 Het komt mij voor dat de meeste interpreten Buber filosofisch in een te enge kontekst plaat
sen 
Zo stelt M Theunissen de dialogic!, waaronder Buber, te eenzijdig tegenover de Transzendental 
philosophie 'Sie (ni. de dialogische filosofie) ist wesentlich Kritik der modernen Transzenden-
talphilosophie, d h in ihrem Sinne der Lehre von der Konstitution des Seienden in und aus der 
wie auch immer naher charakterisierten Subjektivität' (M Theunissen, Bubers negative Ontolo
gie, in Philosophisches Jahrbuch, 71 (1963-1964) 320) Hij ziet Buber als 'dialogischer Auf 
stand gegen die transzendentalphilosophische Submission des Mitmenschen unter die Constituía 
der weltkonstituierenden Subjektivität' (Ibid , 320, zie ook M Theunissen, Der Andere, 
Berlin, 1965, 243-252) Maar als het gaat om 'Ich und Du' is dit eerder een gratuiete vooronder
stelling dan een aangetoonde relatie 
Even gratuiet is het te stellen, zoals H Duesberg doet, dat Buber ingedeeld dient te worden bij 
'das phänomenologische Denken, in dessen Umkreis Buber, sofern er Philosoph ist, hineinge
bort' (Il Duesberg, Person und Gemeinschaft, Bonn, 1970, 280) 
A Babolin fundeert zijn bewering dat er verband bestaat tussen Husserls fenomenologie en 
Bubers werkwijze niet (Zie A Babolin, Il discorso metafisico in Martin Buber, in Senso e 
valore des discorso metafisico, Padova, 1966, 28 - 34) Terecht wijst Lazzanni erop dat Babolin 
in zijn werk 'Essere e alterità in Martin Buber', Padova, 1965, de betrekking van Buber met 
Descartes verwaarloost (R Lazzanni, bssere e alterità in Martin Buber, in Rivista Rosminiana 
di Filosofìa e di Cultura, 62 (1968) 22) 
Ook de stelling van Ζ Balogh, dat Buber methodisch een kantiaan is, omdat hij zich zou bedie
nen van de transcendentale methode en de voorwerpen van het verstand zonder meer van de 
werkelijkheid op zich (bij Kant 'das Ding an Sich') scheidt (Zie ¿. Balogh, Martin Buber und die 
Welt des fcs, in Zeitschrift fur Philosophische f-orschung, Beiheft, 20, Meisenheim a G , 1969, 
7-8), lijkt ons onjuist De kontekst Hegel-Kant en het transcendentaal idealisme is te eng In de
zelfde fout vervallen ook Η Bergmann (Il Bergmann, Begriff und Wirklichkeit - Ein Beitrag zur 
Philosophie Martin Bubers und J G hichtes, in Der Jude Sonderheft zu Martin Bubers 50 Ge
burtstag, Berlin, 1928, 96) en A Babolin (A Babolin, L'Assoluto nel discorso esistenziale e 
critico di Martin Buber, in Studia Pativina, 13 (1966) 143 v v ) Wij menen met S Maringer 
dat Buber en met name 'Ich und Du' gezien moeten worden in de kontekst van de filosofie 
sinds Descartes (S Maringer, Martin Bubers Metaphysik der Dialogik im Zusammenhang 
neuerer philosophischer und theologischer Stroemungen - Darstellung und Kritik, 
Köln, 1936, 27) 
9 J Hollak, Van causa sui tot automatic, о с , 7 
1 0 7ie b ν de omschrijving van Ρ Hadot in het Historisches Wörterbuch der Philosophie, 
Darmstadt, 1971, deel 1, Kol 976-977 'Sedert Descartes wordt het Causa sui-begrip het funda
mentele thema van het idealisme precies in die mate dat het er toe dient het ontologisch argu-
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De ontwikkeling van de wijsgerige idee van causa sui in positieve / in schetsen WIJ 

kor t aan de hand van Ilollaks inaugurale rede 'Van causa sui to t au tomat ic ' 

/ o a l s bekend, is het 'cogito ergo sum' van Descartes (1596 1650) het resultaat van 

zijn op alles betrekking hebbende twijfel l ie t eigenlijke van Descartes ' twijfel be

staat hierin dat hij twijfelt aan het fundament /elf van alle to t dan toe geldende ze

kerheid de evidentie Fn het resultaat van zijn universele twijfelakt is dan ook niet 

een laatste evidentie die bij alle twijfel overeind is gebleven, maar iets dat door de 

twijfelakt zelf is bevestigd De doordenking zélf van zijn twijfelakt is het inzicht 

dat in ieder geval het 'dubi to sum' en daarmee het axioma 'pour penser il taut ê t re ' 

onbetwijfelbaar is 11 Her 'cogito ergo sum' drukt het noodzakeli jke verband tussen 

denken en zijn met uit als een sleihtï onmiddellijk evident gegeven, maar het 'den

kend ben ik' d rukt wezenlijk de prestatie van een /elfondcrscheiding uit het be

wustzijn onderscheidt zich/elf, het is causa sui in positieve zin 

Analoog aan deze prestatie waarmee de mens zich/elf denkend onderscheidt , stelt 

Descartes zich Gods wezen voor als een grondeloze wilsalmacht die logisch aan zijn 

bestaan voorafgaat Het waarom van Gods wezen is gelegen in zijn grondeloze al

mach t zelf Gods wezen is m zich causa sui , 7 

Ook bij Spinoza (1632-1677) vormt de causa-sui-idce in positieve / in de grondge

dachte van zijn denken zijn ethica is de poging om de konsekwentics te laten zien 

van het begrip substantie dat door hem word t opgevat als causa sui in positieve zin 

en word t gesteld als de absolute werkelijkheid , 3 

Bij Leibniz (1647-1716) vormt /ijn 'Sat / von Grund ' het fundament van zijn mona

denleer En alleen de causa-sui-idee voldoet volledig aan de /c 'Satz von Grund ' die 

slechts in Gods wezen zijn adekwatc ui tdrukking vindt 14 

'Alle drie grote vertegenwoordigers van het zogenaamde Westerse rationalisme Des

cartes, Spinoza en Leibniz hebben, als uitvloeisel van een onbeperk te causaliteits 

idee de gedachte van een Causa Sui in positieve / in aan hun wijsgerige systemen ten 

grondslag gelegd' 1 5 

Bij alle drie is de logische konsekwcntie dat ze komen to t het zg ontologische 

Godsbewijs de afleiding van Gods bestaan uit diens eeuwige wezen, en to t de op

vatting dat Gods wezen primair als macht moet worden begrepen 

Deze verabsolutering van de causa sui-idee in positieve / in als u i td rukkend Gods we

zen slaat in het sceptisch empirisme van Locke en Hume om in zijn tegendeel en 

word t nu gesteld als de adekwatc ui tdrukkingsvorm van ons slechts eindig mens

zijn , 6 

De causa-sui-idee werd door het rationalisme en zijn tegendeel, het empirisme, 

slechts gesteld, niet als zodanig doordacht Door dit gebrek aan doordenking bleven 

twee pseudo-ideeen die een niet doordacht causa-sut-idec noodzakelijk met zich 

meebrengt , onopgemerk t nl de pseudo idee van een absoluut niets waartegen het 

zichzelf veroorzakend zijnde zich af moe t zetten om zichzelf in het /ijn te handha

ven, en de pscudo-idce dat de causa sui idee adekwaat ui tdrukking / ou geven aan 

Gods wezen 

ment uit te drukken d w z de noodzakelijke implikatie van het bestaan in de volkomen we
zenheid' 
11 J Hollak, о с , 8 9 
1 2 Ibid . 12 
1 3 I b i d , 15 
1 4 Ibid , 16, zie de beschouwingen over I eibniz op pag 16-19 
is Ibid , 12 
1 6 Ibid , 19-20, zie voor de beschouwingen over Leibniz-Hume pag 19 21 
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De pseudo-idee van het absolute mets bestaat hierin dat twee op zich zinvolle bete
kenissen van het absolute mets door elkaar worden gehaald De eerste betekenis is 
de negatieve toedracht van het kunnen niet-zijn van een in ¿ich begrensd, daadwer
kelijk zelfstandig zijnde De tweede betekenis is de positieve toedracht van het in 
zich onbepaalde als zodanig 
De pseudo-idee van causa sui in positieve zin als uitdrukkend Gods wezen is de ver
duistering van het onderscheid tussen eindig en oneindig 'Want als causa sui in po
sitieve zin bepaald, kan de aseitas met meer met het zuivere 'esse subsistens' vereen
zelvigd worden, hetgeen toch inhoudt dat het eigenlijk een eindige bestaanswijzc 
aangeeft, wat men nu juist door de bepaling als causa sui in positieve zin heeft wil
len Miïsluiten' 17 

De inspanning van Hegel bestaat hierin dat hij één van de beide betekenissen van het 
absolute niets, nl het niets als het in /ich onbepaalde als zodanig heeft opgenomen 
als een essentieel begripsmoment in de positieve doordenking van de causa-sui-idcc 
We kunnen dit als volgt begrijpen Dat een Subjekt kennend is betekent dat het én 
reëel onderscheiden is van het gekende - daarmee is het transcendentaal open - én 
inhoudelijk identiek met het gekende - daarmee is het transcendentaal open De 
eerste vorm nu waarin zich deze transcendentale openheid van het ik uitdrukt, is 
het ik spreekt zijn zelf uit als zijn zonder meer Maar omdat in dit zijn zonder meer 
ons ik als de konkrete identiteit van subjekt én objekt zonder meer wordt uitge
drukt, moet dit ik tevens als het in zich onbepaalde als zodanig worden begrepen, 
dus als het niets in de boven omschreven tweede betekenis van het woord Dit 
'mets' is het waarin het ik /ich juist als zijn zonder meer vindt uitgedrukt Het is de 
eerste zclf-bepahng van het ik, de eerste vorm van de menselijke geest als causa sui 
in positieve zin Zo blijkt het niets, als het in zich onbepaalde als zodanig, de on
middellijke vorm uit te drukken van de positieve zelfontwikkeling van de causa-sui-
idee in positieve zin Het is de onmiddellijke uitdrukking van het ik dat zich in zijn 
aktieve zelfidentifikatie als transcendentale openheid bevestigt 
bn is de menselijke geest tot dit zelfbewustzijn van zijn eigen wezen als transcen
dentale openheid gekomen - Hegel heeft dit beschreven in zijn 'Phänomenologie des 
Geistes' dan kan deze transcendentale openheid slechts in een denken tot adekwa-
te uitdrukking worden gebracht, in een denken waarin het subjekt zijn denkbepa-
lingen zal dienen te begrijpen én als uitdrukking van zijn zelf ah zelf én als de intel
ligibile struktuur van het objekt 
Op deze wijze heeft Hegel wél de ene betekenis van het absolute mets - het mets als 
het in zich onbepaalde als zodanig - opgemerkt en doordacht, maar de andere bete
kenis van het absolute mets - de negatieve toedracht van het kunnen niet-zijn van 
het eindig zelfstandig zijnde als zodanig - kón binnen de Hcgelse begripsontwikke
ling niet ter sprake komen en is door Hegel ook geheel buiten beschouwing gelaten, 
waardoor hij noodzakelijk moest vervallen tot een verabsolutering van zijn dialek-
tick 'Met als noodlottig gevolg dat hem de volle betekenis van ons eindig zijn moest 
ontgaan en hij zowel aan de aan onze eindige lichamelijke geest, op grond van zijn 
geest-zijn, in eigenlijke zin toekomende wezenlijke zelfstandigheid, als ook aan het 
volmaakte zijn van de oneindige Geest tekort moest doen daar hij zo het leven van 
de oneindige Geest als /ich in een slechts dialektische eenheid met dat van onze ei
gen lichamelijke geest kunnende afspelen, moest begrijpen' l e Hegel meende de 
doordenking van de positieve causa-sui-idee volledig ten uitvoer te hebben gebracht, 

" Ibid , 12 
'« Ibid , 30 
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terwijl hij in werkelijkheid halverwege bleef steken Daardoor bleef de andere pseu-
do idee - de verabsolutering van de causa sui-idee als uitdrukking van Gods we/en -
gehandhaafd 
Het eigene van Marx is dat hij de7e verabsolutering van Hegel niet /ithtbaar maakte 
door de theoretische doordenking verder door te voeren, maar dat hij deze verabso
lutering wilde laten /icn aan de praktische realisatie van de causa-sui-idee Niet de 
spekulatieve dialektiek maar de arbeid is de ware, de totale mens omvattende akti-
viteit In de arbeid brengt de mens de konkrete identiteit tussen zichzelf en de na
tuur voort en door deze vermenselijking van de natuur drukt hij zichzelf uit Dit be
tekent dat de mens zichzelf plaatst in een door eigen spontane praxis geschapen ob-
jekneve wetmatigheid van verhoudingen, waardoor hij inhoudelijk geheel en al 
wordt bepaald Daarmee is de causa sui-idee als uitdrukkend Gods wezen opnieuw 
omgeslagen in zijn tegendeel causa sui als uitdrukkend het slechts eindig menszijn 

Het princiep van ik-en ]i] moet tegenover het causa-sui-princiep gezien worden als 
een elementaire verbreding Het causa-sui prmciep voltrekt zich nl uitsluitend in 
het element van de subjektiviteit, ja, nauwkeuriger gezegd als subjektiviteit - waar
bij geenszins het inhoudelijk bepaald zijn door het objektieve wordt uitgesloten In 
het universele twijfclexpenmcnt van Descartes onderscheidt het ik zich denkend 
van zijn natuurlijke leefwereld ' 9 In de spekulatieve dialektiek van Hegel wordt deze 
eerste reflektie in zich van de menselijke geest nogmaals in /ich gereflckteerd 'De 
Hegelse dialektiek is wezenlijk het in zich gereflektccrde rationalisme' 2 0 Dan 
blijkt expliciet dat het causa sui-idee zich wezenlijk аіч en m het element van de 
subjektiviteit voltrekt ^ 
Het Ich-und-Du-princiep moet hier tegenover niet gezien worden als de ontkenning 
van het element van de subjektiviteit of als een omslag naar de objektiviteit, maar 
allereerst als het aanwijzen van een meer omvattend element het woord, waarin de 
subjektiviteit een wezenlijk moment vormt het ik laat de ander in zijn /clfuitdruk-
kmg overgaan in zichzelf en geeft deze ander vanuit de diepten van de eigen sponta-
neiteit terug aan zich/elf, een nimmer eindigend gebeuren Door de ontvankelijk
heid van het г/: kan de ander in /ijn zelf uitdrukking tot zich/elf komen Omgekeerd 
kom ook ik/elf-als-geraakt-/ijnde dóór mijn antwoord tot mijzelf Mijn passieve ge-
raakt-zijn keert zich in zich/elf om tot een aktief aanraken We zien zich hier twee 
fundamentele rcflekties voltrekken Ten eerste voltrekt /ich hier de reflektie van 
het jij de /ich/elf mededelende ander krijgt door het antwoord /ich/elf terug Het 
beleeft /ijn spontane /elf uitdrukking niet meer als een slechts van /ich/elf weg-/ijn 
maar door het antwoord tevens - en nu voor het eerst - als een uitdrukking van zich
zelf Het is het ik dat de uitdrukking teruggeeft aan zijn oorsprong Deze elemen
taire reflektie van het jij beantwoordt aan een even elementaire reflektie van het ik 
In het ik dat door de ander of het andere in eerste instantie spontaan ver-ander-t, 
keert de/e passiviteit /ich in de diepte van zijn spontaneiteit om en gaat deze pas
siviteit doortrekken van een aktiviteit Beide bewegingen gaan permanent in elkaar 
over Het gezien-wòrden-door de-ander wordt de bepaling van mijn eigen zien, het 
aangesproken-wórden wordt de bepaling van mijn spreken Op deze wijze is voor 
Buber de ver antwoord-elijkhcid de eerste reflektie van on/c spontane leefwereld 
Buber stelt het primaat van de/c primaire reflektie Deze twee 'rcflekties' zijn voor 

' 9 l b i d , 1 0 
2 0 Ibid , 38 
21 Ibid , 25 
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Buber twee e lementaire gebeurtenissen die de t o e d r a c h t van het g r o n d w o o r d ik-jtj 

bepalen 

Pas in tweede instantie kan nu het ik rcflektcren over zijn eerste spontane reflektie 

Het kan zich identificeren m e t het aktief-passief-zijn, m e t de aan de primaire ont

moet ing opgedane ervaring Dit laatste tk, dat zich van zichzelf bewust geworden is 

en zich als zodanig heeft onderscheiden van het eerste ik, is de eerste fase van het 

g r o n d w o o r d ik-bet In deze eerste fase van het g rondwoord tk-het o n t d e k k e n we 

Descartes " Het cogito ergo sum is immers 'de zelfonderscheiding van de geeste

lijke vrije dcnkaktivi tei t van haar creatuurli jke zijnsgegevcnheid' 2 Э Welnu, deze 

idcntifikatie van het ik m e t zijn eigen aktiviteit - die in de primaire reflektie binnen 

Ich-und-Du (het ant-woord) altijd de aktiviteit van een passief geraakt-zijn of ont-

vangen-zijn is - is het begin van de westerse filosofie en de daarmee korresponderen-

dc levensvoering Ze is o o k het begin van het g r o n d w o o r d ik-het waarin Buber deze 

filosofie en het er aan b e a n t w o o r d e n d e leven wil laten zien 

In de verdere stadia van vervreemding zoals die in deel 2 zijn geschetst herkennen 

wij de verdere ontwikkel ing van het causa sui-prmciep In de verabsolutering van de 

zel fbctrokkenheid en de duiding daarvan als d o o r het lot beschikt gebeuren herken

nen we de Absolute Geist van Hegel, terwijl wc in de verabsolutering van de op zich

zelf be t rokken ¿ci-wcreld de verzelfstandiging van processen buiten de mens om 

herkennen zoals die zich met name manifesteren in de voortschri jdende vcrtcchmsc-

ring en burokrat isermg 

Het pnnc iep van Ich und-Du be tekent een fundamenteel herzien en verbreden van 

dit levenskoncept bn Buber wil laten zien hoe dit levenskoncept begrepen dient te 

worden als een stapsgewijze vervreemding van het oorspronkeli jke Ich-und-Du-prin-

cicp, een vervreemding die inzet zodra de t ranscendentale openheid van het ik (als 

rceel onderscheiden van het gekende én tegelijk inhoudelijk identiek met het geken

de) die voor Buber identiek is met de ontmoct ingsgewaarwording als noodzakeli jke 

keerzijde van het ontmoet ingsproces , op zich wordt gesteld en als begin word t ge

nomen van de ontwikkeling van de menselijke persoon, zoals bij Hegel gebeurt 

Binnen deze elementaire verbreding van een individualistisch levenskoncept naar 

een levenskoncept waarbinnen alles principieel verstaan word t binnen het verhou

dingsgeheel van ik en de ander, vindt er een fundamentele verschuiving plaats Het 

cent rum van de dialektiek die zich als subjcktivitcit vol t rekt verschuift naar het 

midden-tussen, door Buber 'geest ' genoemd 'Geest is met in het ik, maar tussen tk 

en JIJ Hij is met als het bloed dat in je cirkuleert, maar als de lucht waarin je ademt ' 

(32 1) Het tussen-ik-en JIJ, door Thcunissen, Casper, Wood с a ten onrechte, want 

te eenzijdig, als het d e m e n t van Bubers denken aangewezen, 2 4 doet zich voor als de 

2 2 liet is interessant te zien hoe Buber in de tijd dat hij aan 'Ich und Du' werkte, zich naar 
zijn eigen zeggen onthield van alle filosofische lektuur behalve van de lezing van Descartes 'Es 
kamen nun ¿wei Jahre, in denen ich bis auf Chassidisches fast gar nicht arbeiten konnte, aber 
auch - mit Ausnahme des wieder einmal vorgenommenen 'Discours de la methode' - keine Philo-
sophica las' (M Buber, 7ur Geschichte des dialogischen Prinzips, in Werke I, 298) Het is 
К Heim die ο ι de filosofische draagwijdte juist taxeert als hij zegt dat Bubers 'Ich und Du' ons 
brengt 'beyond the Cartesian contribution to modern philosophy' (K Heim, Glaube und Denken, 
Hamburg, 1931,405) 
2 3 J Hollak, o c , 10 
2 < Zonder analyse stelt M Theunissen 'Der Begriff Zwischen ist der Schlusselbegriff, der 
den Zugang zur Intention Bubers, ja zum ganzen Dialogismus eröffnet' (M Theunissen, Der 
Andere, Berlin, 1965, 259), waarbij in de voetnoot die deze stelling dragen moet, verwezen 
wordt naar een artikel van G Marcel (G Marcel, Ich und Du bei Martin Buber, in Martin Buber, 
hrsg Schilpp/lnedman, Stuttgart, 1963, 36) Op de aangegeven plaats valt wel het woord 'Philo-
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plaats én het gebeuren waarin ik en ]i] t o t volkomen 'begrip ' van zichzelf én van el

kaar kunnen komen. Dit gebeuren-tussen als manifestatie van de geest ontgaat aan 

het causa-sui-koncept dat het moment van de geest die tussen ik en ]t] is, uit zijn 

element haalt en identificeert met de identifikaticprocessen van het ik Het ver

schuiven van het centrum van de wezenlijke begripsvorming van de mens naar het 

midden-tussen van de geest, on tneemt geenszins de dialektische s t ruk tuur aan het 

ik of aan het ¡ij zij openbaren juist binnen de tcgemnnigheidss t ruktuur van het 

Zwischen hun wezenlijk aktief-passief zijn 

Vervolgens vindt er bovendien een relativering van het denken plaats ten aanzien 

van de heelheid die de mens is In het Ich-und-Du-koncept is het ik \ІесЬі m e t beel 

het wezen' (2.6) opgenomen Het eausa-sui-konccpt verlegt daarentegen het gebeu

ren van onze subjcktiviteit in het sckundaire gebeuren van het zelf-bewustzijn. Niet 

alleen w o r d t dus het verhoudingsgeheel verengd tot een van zijn polen, het ik, maar 

bovendien w o r d t dit ik, doordat het geïdentificeerd word t met zijn zelft>ewustzijn, 

verengd to t een cogito, een denken. Dit word t bij Hegel tenslot te verabsoluteerd.2 5 

Daar word t nl. gesteld dat de t ranscendentale openheid waarin het ik zich van zijn 

eigen wezen bewust is geworden 'slechts in een denken to t adequate u i td rukking ' 2 6 

te brengen is. Buber on tken t de bijzondere fakulteit van het denken niet de ratio is 

in de ifc-yiy-betrekking volledig 'opgenomen, alleen nu juist niet in haar losgemaakte, 

zclfheerlijke gestal te ' maar 'als be t rouwbare w e r k e r ' 2 ' die geïntegreerd blijft bm-

sophie des Zwischen', maar als een onuicgelegde term. Verder verwijst Theunissen naar een op
merking van Buber in zijn 'Antwort' (Ibid., 604 ν ν.) waarin deze om te beginnen zegt, dat het 
Zwischen een 'in einer spateren Phase meiner Arbeit eingeführte Kategorie' is (Ibid., 604) en 
verder zegt, dat hij niet buiten die term kan, wat iets anders is dan dat hij deze term beschouwt 
als sleutelbegrip. Uit onze analyse blijkt, dat het Zwischen een wezenlijk element is in de betrek
king zélf die op zijn beurt één van de elementen binnen het grondwoord is. Vervolgens wijst 
Theunissen in de tekst op het einde van 'Ich und Du' waar inderdaad sprake is van 'Zwischen' 
'Der überragenden Stellung gemäss, die hier dem Wortchen 'zwischen' eingeräumt wird, endet 
der 'Weg', den 'Ich und Du' geht, in der 'Sphäre г жсЬеп den еьеп" (M. Theunissen, Der An
dere, o.e., 259). Hij ziet echter over het hoofd dat Buber in de laatste alinea's van de laatste para
graaf het perspektief van deel 3 verbindt met het perpektief van deel 2 en dat deel 3 helemaal 
gaat over de aanwezigheid van het eeuwige ¡tj ín de ik-jij betrekking en niet over het Zwischen. 
Het woord 'zwischen' komt in heel 'Ich und Du' slechts enkele keren voor in de pregnante bete
kenis als we dat vergelijken met het zeer frekwente gebruik van termen als Gegenüber, Gegen
wart, Gegenseitigkeit, Begegnung, Du, Welt, Gott, enzovoort Het is bovendien onjuist op de 
plaatsen waar het woord 'zwischen' voorkomt, dit te hypostasieren en daarbij de twee woorden 
die het verbindt weg te laten Het is immers steeds 'tussen' lit en ¡η Als er staat. 'Geist ist zwi
schen Ich und Du' is dat iets anders dan Geist is hei Zwischen! De bedoeling is uit de kontekst 
duidelijk: geest gaat met van ik naar het zW/, maar van ik naaryi; Hetzelfde geldt voor de lief
de, die 'zich zwischen ik en ¡ij voltrekt' (19 2). De liefde is ook hier niet het Zwischen, maar be
weegt zich van ik naar ¡η en niet van ik naar me/clf. Onze konklusie is dan ook, dat Theunissen 
eerst Bubers denken herleidt tot het Zwischen om daarna vast te stellen, dat Buber in zijn werken 
dit Zwischen inadekwaat en onhandig uitwerkt 

In navolging van M. Theunissen legt ook J. Bockenhoff de volle nadruk op het Zwischen (J.Bo
ckenhoff, Die Begegnungsphilosophie, l-reiburg, 1970, 120-121), stelt het Zwischen als 'Die Her
kunft des Ich und des Du aus dem Zwischen' (Ibid., 121) en dit ondanks de brief van A.Anzen-
bacher die hij citeert en waarin deze opmerkt, 'jedoch ist das Zwischen nicht zu hypostasieren' 
(Ibid., 121, voetnoot 237). Zie ook de kritiek van F. Wagner Michael Theunissens Kritik an 
Martin Bubers Ontologie des Zwischen, in Salzburger Jahrbuch fur Philosophie, 
9 (1965) 297-306 
25 Vergelijk: M. Theunissen, Bubers negative Ontologie des Zwischen, in Philosophisches 

Jahrbuch, 71 (1963-1964) 321 
2 6 J. Hollak, o.e., 27. 
2 7 Zie M. Buber, Antwort, in: Martin Buber, hrsg. Schilpp/Kricdman, Stuttgart, 1963, 590. 
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ncn heel de mens die als antwoord op wat hem tegenkomt reeds een fundamentele 
¿elf-reflektic ís door zijn geraakt-zijn door de ander terug te geven Enkel het spre
ken - met heel het bestaan geeft op adekwate wijze uitdrukking aan de transcen
dentale openheid, resp het universeel betrekkingsstreven, dat de mens is 
Zo zien we dus hoc lch-und-Du in verhouding met causa-sui betekent het aanwij
zen van een alomvattend oerelement (tk-en-jtj, het woord) en binnen dit geheel de 
aan het jtj gerelateerde plaats van de subjektiviteit en daarbinnen weer de relatieve 
plaats van het tot denken vernauwde subjekt als causa sui een latere fase in de ik-
beleving die het begin vormt van het grondwoord tk-het, het aanwijzen bovendien 
van het Zwischen als de oorspronkelijke praxis waarin tk en;j/ wederzijds aan elkaar 
tot volkomen begrip kunnen komen, de eigenlijke plaats van de geest 

Het Ich-und-Du-princiep betekent niet slechts een wezenlijke korrektie op de ver
houding van de mens tot de wereld, maar ook een fundamentele kritiek op de ver
houding van het eindige en het oneindige zoals die wordt begrepen binnen een den
ken dat zijn grondslag vindt in het causa-sui-princiep 
Voor het rationalisme van Descartes, Spinoza en Leibniz heeft het causalitcitsprin-
ciep een ongelimiteerde gelding Ook het goddelijke manifesteert zich voor hen niet 
in de afwezigheid van een intrinsieke bestaansgrond, maar juist in de aanwezigheid 
van zulk een bestaansgrond 'Descartes houdt er aan vast dat voorbi] de identiteit 
van Gods wezen met zijn bestaan, voorbij zijn aseitas in de zin van onveroorzaakt 
zijn, er een positieve grond gevonden moet worden waarom hij zich in zijn bestaan 
bevestigt' 2e Gods wezen grondt in positieve zin zijn bestaan God handhaaft zich 
in het bestaan krachtens zijn wezen (= macht) tegenover het 'niets' Daarmee is God 
evenwel begrepen als een oneindig wezen 'Bepaalt men Gods aseitas als causa sui in 
positieve zin, dan wordt het onmogelijk nog een zuiver onderscheid tussen oneindig 
en eindig wezen te handhaven Want als causa sui in positieve zin bepaald, kan de 
aseitas met meer met het zuivere 'esse subsistens' vereenzelvigd worden, hetgeen 
toch inhoudt dat het eigenlijk een eindige bestaanswijze aangeeft, wat men nu juist 
door zijn bepaling als causa sui in positieve zin heeft willen aifsluiten' 29 Het meest 
scherp komt de identifikatie van het oneindige met het eindige naar voren in het 
systeem van Spinoza die om het wezenlijke onderscheid tussen eindig en oneindig 
nog te kunnen handhaven /ich gedwongen ziet het substantieel karakter van de 
eindige substanties te ontkennen en ze als modi van een 'absolute' substantie op te 
vatten 30 

In reaktic op de valse identiteit van geloof en weten, van eindig en oneindig in het 
rationalisme rukt de Reflektionsphilosophie, zoals die werd ontwikkeld door Kant, 
bichte en Jacobi, geloof en weten uit elkaar en brengt zij een radikale scheiding aan 
tussen het eindige en het oneindige, een scheiding die bij Kierkegaard volkomen zal 
zijn 

Voor Kant zijn God en het metafysische voor de theoretische Vernunft niet rele
vant, want ZIJ zijn met positief nader bepaalbaar God en het metafysische figureren 
slechts als postulaten van de praktische Vernunft en zijn volstrekt kwalitatief ver
schillend van al het positief bepaalbare, het eindige Daarmee blijft er binnen de 
Reflektionsphilosophie in feite voor het geloof mets anders over dan het innerlijk, 
slechts de praktische Vernunft als Gefühl Dit leidt, vooral bij Jacobi, tot een inner-

2 8 J Mollak, o c , 12 
2 9 Ibidem 
3 0 Ibidem 
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Iijkhcidsrcligie waarin de Godsverhouding slechts beleefbaar is in pure innerlijkheid 

een gevoclsreligie waar de tegenstelling tussen geloven (Gefühl) en weten (de mate 

matisch-techmsche werkelijkheid) volkomen bezegeld is 

Hegel, die niet wilde vervallen in een eenzijdige reaktie op het rationalisme maar 

het als zodanig wilde doordenken , verviel in feite wederom to t de identifikatie van 

de eindige menselijke geest met de absolute Geest Maar nu om een andere reden 

Bij zijn doordenking van het rationalisme had Hegel wel de ene betekenis van de 

daaraan ten grondslag liggende idee van het 'mets ' , nl het mets als het in zich bepaalde 

als zodanig, zichtbaar gemaakt en opgenomen, maar niet de andere betekenis nl het 

mets als het kunnen met zijn van een in zich begrensd, daadwerkelijk, zelfstandig 

zijnde onderkend en doordach t Пц had t o t gevolg dat hij, zoals we zagen, zowel 

t e k o r t moest doen aan de wezenlijke zelfstandigheid van de mens als aan het vol

m a a k t e zijn van God 3 1 

De beschrijving van de verhouding tussen het oneindige en het eindige vanuit het 

Ich und-Du-pnnciep is een poging de verabsoluteringen in het Westerse denken over 

de verhouding tussen het eindige en het oneindige te overwinnen 3 2 

Ich und-Du, als princiep dat de verhouding tussen het oneindige en het eindige arti 

kuleert, be tekent allereerst dat het tegenover de verwarring van het eindige en het 

oneindige in het Westers rationalisme de onophefbare tweeheid van het absolute en 

het geschapene stelt Zoals wc m het s\steem zagen, is wezenlijk voor de alomvat

tende scheppingswerkehjkheid, dat daarbinnen God en de mens en-wereld op zijns 

niveau van elkaar otidcrscbetdeti /ijn en als onophefbaar werkelijke twee tegenover 

elkaar staan Vanuit dit soeverein tegenover elkaar staan deelt God zichzelf mee zo

als hij is 'Ik ben die ik ben Het openbarende is het o p e n b a r e n d e Het zijnde is, ver 

der niets De eeuwige krachtbron s t roomt, de eeuwige aanraking ziet uit, de eeuwige 

stem klinkt, verder niets ' (60 4) 

Zichzelf blijvend in zijn zelfmcdedeling spreekt de Schepper zichzelf uit m de 

schepping van mens-en wereld die /ich in de mens in een unieke en onherleidbare 

vrijheid o m k e e r t in zich/elf tot een zi jnsantwoord aan de zich eeuwig meedelende 

oergrond 

Van de andere kant vervalt Buber door de absolute tweeheid te stellen niet in de 

verabsolutering van de Reflektionsphilosophie, want de onophefbare twee die sa

men de a lomvat tende scheppingswerkehjkheid konst i tueren, vormen samen een ab

solute verhouding Ze /ijn met hun /ijn - zij het op wezenlijk verschillende wijze -

op elkaar be t rokken Het is o p grond van de tegeninnigheid van het wederzijds op 

elkaar b e t r o k k e n zijn van God en al het geschapene, dat van God gezegd moet wor 

den 'Stellig is God 'het helemaal andere ' , maar hij is ook het helemaal zelfde het 

helemaal tegenwoordige het geheim van het vanzelfsprekende dat mij meer nabij 

is dan mijn i&' (47 4) 

Wat betreft tens lot te het leven van het oneindige en het leven van de eindige gescha 

3i Ib id,30 
3 2 Buber verzet zich tegen de God van de metafysiek God als causa sui en met primair als 
Gegenwart Terecht zegt Theunisscn 'Bubers eignen Andeutungen folgend, musste man diesen, 
den metaphysischen Gott m einem ganz weiten Sinn als causa fassen Ob man Gott als 'Urheber' 
der Natur, als 'Lenker' der Geschichte oder auch als das 'Selbst' begreift.das im Denken des end 
lichen Subjekts zu sich kommt, stets unterliegt die Kategorie des Grundes' (M Theumssen, Der 
Andere, Berlin, 1965, 330) 'Buber und Heidegger stimmen in der Überzeugung uberem.dass der 
Gott der Metaphysik wesentlich als causa erscheine und dass diese Causa, als causa prima oder 
causa sui, nicht der lebendige Gott sei, den der Mensch anruft und von dem er sich anrufen 
lasst' (Ibid , 332) 
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pen werkelijkheid, die door Hegel ten onrechte werden vereenzelvigd in de door 
hem verabsoluteerde spekulatievc dialektiek voor Buber komt de alomvattende 
ontijdeltjke samenhang God-tncns-en-wereld binnen de verhouding mcns-wcreld 
tot zijn tijdelijke gestalten en wel zo dat deze gestalten in de tijd Sakrament, werke-
lijkheidssymbool, ¿ijn van de eeuwige scheppingssamenhang 
Na te hebben beschreven op welke punten het Ich-und-Du-princiep een vooruitgang 
betekent tav. het causa-sui-princiep, beschrijven wij nu de schaduwzijden die in feite 
aan deze vooruitgang vastzitten. 
Het grootste tekort in de ontwikkeling van het beginsel van ik-en-jtj in 'Ich und Du' 
lijkt ons paradoksalcrwijs precies het met kunnen integreren van het causa-sui-prm-
ciep, het met kunnen opnemen van het aktief-bij-zich-zijn binnen de relatie Buber 
is niet in staat de zelfstandigwording van het ik die zich noodzakelijk voltrekt via 
de weg van de zelf objcktivatie en de daarmee gegeven zelfvervrccmding, op te ne
men binnen het dynamische geheel van de verhouding ik-jij 
Zoals Buber uit reaktie tegen de ^t-wereld geen oog heeft voor de behoeftigheid als 
noodzakelijke voorwaarde voor het verlangen, dus voor een soort í¿-¿i?/-verhouding 
als voorwaarde voor de ifc-;?/-betrekking, zo heeft hij uit reaktie tegen de zelfver
vrccmding die in het grondwoord ik het plaatsvindt, geen aandacht voor de zelfver
vrccmding die zich in iedere zelfobjektivatie voltrekt Iedere zclfobjektivatie vindt 
z\chzelf aan het einde van de objcktivatie terug in het andere en ervaart zichzelf daar
mee in de vervreemde vorm 
Uit reaktie echter tegen een inauthentieke zelfvervrccmding van een zichzelf afslui
tend ik dat het andere inperkt en naar zichzelf toestelt, ontgaat Buber de noodzaak 
van een goede zelfobjektivatie - bv het schrijven van 'Ich und Du' - en de daarin 
geïmpliceerde zelfvervrccmding Daarmee ontgaat hem de levenswet 'Eerst moeten 
distantiërende, vervreemdende krachten werkzaam zijn geweest voordat we het ver
trouwde werkelijk aanschouwen en het voor ons doorzichtig kan worden, en eerst 
langs deze omweg komen wij tot het vertrouwde terug om het nu werkelijk te ver
staan' 3 3 Wel spelen distantiërende elementen een rol in 'Ich und Du' De losmaking 
uit de ongescheiden voorgestaltelijke ocrwercld is noodzakelijk om te komen tot de 
z&-/y-betrckkingcn (paragraaf 27), daarna is de losgemaaktheid binnen het betrek-
kingsleven een wezenlijk moment in de dialektische groei van de subjektiviteit (pa
ragraaf 39 13), de eenzaamheid wordt gezien als een oord van reiniging waar een 
mens vóór de betrekking steeds weer doorheen moet (paragraaf 57 3) en het zwij
gende metdoen wordt gezien als een voorwaarde voorde volkomen betrekking (pa
ragraaf 32 en 46) Toch worden deze distantiërende krachten niet gezien als het we
zen zelf van de bctrekkingsontwikkeling Zij worden gezien als iets aan de betrek
king Niet wordt gezien dat de mens zijn zelf als zelf moet hebben ervaren, wil hij 
werkelijk de ander als ander kunnen onderkennen bn deze zelf-ervaring loopt 
noodzakelijk via de zelfvervreemding Juist door zijn eenzijdig reageren tegen iedere 
vorm van /elfbetrokkenheid ontgaat Buber echter het essentiële belang dat het ak-
tief bij zich zijn heeft precies voor de j^/ïy-betrekking, en ontgaat hem ook de weg 
van de zelfvervrccmding die daarheen voert Het is dan ook uit angst voor iedere 
zelfvervrccmding dat Bubcrs voortdurende antwoord op de vervreemding is om
keer,34 en nooit de doorleving van de zelfvervrccmding ah zelfvervrccmding als weg 
aanwijst om te komen tot én begrip van zichzelf én verstaan van de ander Zou hij 

33 J Hollak, о с , 5 
3 4 Zie de uitleg van deel 2 
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deze weg ge/¡en hebben dan zou hem ook niet ontgaan zijn dat de relatie zelf door 
dat proces zich transformeert van een wederkerige afhankelijkheid naar een weder
kerig gedeelde zelfstandigheid Daardoor ontgaat hem de ervaring btiinen de relatie 
zelf 'De ander is mij afwezig wezenlijk anders is hij - maar juist dé/e afgrond ver
wezenlijkt onze diepe vereniging De eenzaamheid bewaart in haar afgrondelijke 
stilte het geheim van de vereniging'зъ Want het gaat er om dat de ontmoeting zelf 
'm haar eigen midden de ruimte van de eenzaamheid opent, opdat het weerloze ge
laat van de mens zich tonen kan Het gaat hier om de eenzaamheid die ons samen
zijn tot in het hart reinigt' 3 e Of zoals Denis Vasse het uitdrukt 'Als we gekomen 
zijn tot de zuivere beweging van het verlangen naar de ander die door zijn radikale 
anders-zijn ontsnapt aan het beeld dat ik van hem heb gemaakt, dan gaan we binnen 
m het spel van echt los-laten In dit spel wordt de behoefte om door de ander ver
teerd te worden of hem te verteren overschreden om ook hém te erkennen als dra
ger van een verlangen waarvan WIJ zelf het voorwerp zijn' 37 Ofschoon wij niet, zo
als Rotenstreich,38 ons afvragen waarom het primaat moet worden toegekend aan 
de verhouding boven de onafhankelijke status van het ik, zien WIJ toch binnen de 
ontwikkeling van de relatie de zelfstandigwording van het ik - het aktief bij zich 
zijn - via de zelfobjektivatie en de daarmee gegeven zelfvervreemding als een nood
zakelijk moment in de groei naar de ik JIJ betrekking, waarin de ander ah ánder kan 
worden gezien Van hieruit kan ook de relativiteit van de uitspraak dat de wereld 
(de ander) tot in zijn bestaan afhankelijk is van de aktualitett van de betrekking 
(paragraaf 2 2) worden onderkend 

Het voorbijgaan aan de essentiële funktie van de ervaring van het zelf ah /elfen de 
daarvoor noodzakelijke weg van de zelfvervreemding heeft zijn onmiddellijke gevol
gen voor de beschrijving van de verhouding tot God Met Hollak zijn wij van mening 
dat de zelfvervreemding als zelfvervreemding die zich in onze tijd in steeds zuiver
der vorm is gaan voordoen de ervaring van het absolute impliceert in de gestalte 
van het mets (in de betekenis van het onbepaalde als zodanig) Ofschoon door Bu-
bcr de distantie tussen God en de mens en-wereld wezenlijk binnen de paradoks 
van de verhouding is begrepen van de wereld uit als afwending van de oergrond 
af, van God uit als vrijgave en loslaten - toch werkt deze distantiering niet wezen
lijk in op de relatie /elf en blijft de wijze waarop God verschijnt daar onbewogen 
onder De distantiërende beweging is dan ook niet in de eigenlijke zin een distan
tiërende beweging in de relatie zelf, maar eerder het ertussen komen van een vreemd 
element zoals een wolk zich schuift tussen ons oog en de zon Gottcsfinstcrnis Het 
oog, de /on en de rclatie-/elf blijven in wezen onbewogen onder deze vervreemding 
Voor Buber geldt dan ook als eeuwige, in ieder hier en nu tegenwoordige openba 
ring Ik ben die Ik ben (60 4) 
Daarvóór komen van de mens uit slechts de wolken van de geproduceerde het-we-
reld Pas veertig jaar later /al Buber, onder invloed van /ijn werken aan de schrift, 
in 'Ich und Du' deze zinsnede wijzigen in Ik zal aanwezig zijn zoals Ik aanwezig /al 
zijn э э In de/e latere formulering is in ieder geval de mogelijkheid gegeven dat Gods 

К Waaijman, Waar wij leven, in Carmel, 19 (1967) 186 187 
К Waaijman, Genegenheid, stilte en eenzaamheid, ze zijn mijn gidsen, in Spelling, 21 
(1969)76-77 
D Vasse, De l'isolement a la solitude, m Christus, 13 (1966) 21 23 
N Rotenstrcich, Grunde und Grenzen von Martin Bubers dialogischem Denken, m Martin 
Buber, hrsg bchilpp/Hnedman, Stuttgart, 1963, 111-113 
7ie de uitleg van paragraaf 60 
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verschijning, waarin hij zijn wezen en zijn openbaart, volstrekt gebonden is aan de 
geschiedenis van mens-en-wereld Zulk een wezenlijk dynamisch verstaan van de re 
latie zélf maakt het mogelijk de zelfvervrcemding, zoals die tot uitdrukking komt 
in de volkomen zelfobjektivatie in de techniek, in bv de anti drama's van Beckett 
en in de samenlevingsstrukturen, te verstaan als een orgaan waaraan het absolute 
zich voordoet in de gestalte van het mets als het in zich onbepaalde Dan ook is te 
begrijpen dat de uitspraak 'God is dood' met betekent dat er zich tussen God en 
mens een wolk heeft geschoven, of dat de mens in zijn subjektiviteit iets is gaan 
missen, of dat we God in de wereld met meer tegenkomen, of dat een bepaald gods
beeld bv het deistische godsbeeld is weggevallen, of dat God niet bestaat en nooit 
bestaan heeft, of dat wc moeten leven 'etsi Deus non daretur' (Bonhoeffcr), maar 
dat de uitspraak 'God is dood' een positieve ervaring uitdrukt en daarom ook de 
levende erkenmng is van de absoluutheidssfcer maar in de ontkenning dat deze 
bepaald kan worden Deze levende erkenning van de absoluutheidssfcer m de ont
kenning dat deze bepaald kan worden roept de traditie van de apofatische theolo 
gie op, waarin Gregonus van Nyssa zegt dat met de ontkenning 'Niemand heeft 
ooit God gezien' wordt bevestigd dat God in duisternis wordt ervaren 40 Jakopone 
da Todi zingt 
'O niets, gij hoogste zijn, 
uw kracht is zo slopend 
dat alles zich opent 
in oneindigheid' *' 
Deze zelfde ervaring van de zelfvervrcemding als zelfvervrcemding maken we echter 
ook mee in de beweging van verschillende psalmen In psalm 22 is een mens geheel 
ontzclfd als water uitgegoten, zijn gebeente ontwricht, droog als een potscherf zijn 
keel Vervreemd is hij tegelijkertijd van zijn omgeving een wilde menigte omringt 
hem als stieren en honden, neergedwongen wordt hij in het stof, de dood De be 
weging die deze mens maakt is deze hij vernedert zich m de vernedering, hij 
breekt zich m de gebrokenheid (psalm 22 25) 
Het is nu precies vanuit deze zelfvervrcemding als zelfvervrcemding dat hij herbo
ren wordt in de kring van de gemeente, verzameld wordt tot een lied en beseft dat 
Hij zijn gelaat niet voor hem heeft verborgen 
Een zelfde beweging zien wc in psalm 102 Met de ineenstorting van Jeruzalem is 
de leefwereld van deze biddende mens in elkaar gestort en het vertrouwde uitzicht 
op God is hem ontnomen Hij is ontzelfd zijn dagen gaan op in rook, zijn gebeente 
smeult als een vuurgloed, zijn zelf dort weg als gras Maar midden in deze afbraak 
worden zijn gebrokenheid en zijn ontzelving als zodanig een zintuig voor de Leven 
de in zijn ongebrokenheid Gij, zélf zijt Gij en zonder einde zijn uw jaren (psalm 
102 28) 
Het meest zuiver wordt het zien van de vervreemding zelf verwoord in psalm 88 
Deze psalm is van het begin tot het einde in duisternis gedompeld ZIJ stijgt op uit 
de verzadiging van verdriet en daalt neer in de volstrekte ecn/aamhcid ontnomen 
hebt Gij allen die van mij hielden, mijn vriend het is de duisternis (psalm 88 19) 
Midden in de psalm keert deze duisternis zich om in vragen zondert GIJ doden 
uit ' Staan schimmen op om u te loven' Wordt uw liefde ervaren m duisternis' 
Wordt uw vasthouden gevoeld in de verlorenheid' Het is dit vragen zelf in een ten 

4 0 Grégoire de Nysse, I a Vie de Moïse, Pans, 1955, 162-164 
4 1 Jacopone da Todi, Lauden, Italienisch mit deutscher Übertragung von Hertha Hedermann, 

Köln, 1967, 169 
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einde toe blijvende duisternis waardoor de volstrekte duisternis van het goddelijke 

/elf wordt opgeroepen l ie t is dan ook met verwonderlijk dat Johannes van het 

Kruis precies deze psalm aanhaalt bij zijn beschrijving van de nacht van de geest,4 2 

de nacht waarin God verschijnt Vonder vo rm ' , 4 3 de/e l fde nacht echter die de be

minde verenigt met de beminde *' 

Doordat het belang van de negativiteit zowel voor de ontwikkeling van de relatie 

/elf tussen God en mens als voor het beeld van God met m 'Ich und Du' wordt ont

wikkeld, bergt dit bock het gevaar in zich dat het blijft steken in een naïeve godsbe-

aming en naar de schepping toe gevangen blijft in 'onzelfstandige afhankelijkheid, 

in onderwerping aan en bewondering voor de m de schepping voor eeuwig en altijd 

vastgelegde ordening ' 4S 

3 'Ich und Du ' verwoordt de integratie van de ervaringswereld to t geloofservaring 

en de doordenking daarvan in de vorm van het leergesprek WIJ menen nu dat deze 

vorm voor Bubcr niet bijkomstig was tav de inhoud Dat wat ter sprake komt en 

de wijze waarop zijn onverbrekelijk éen Dat is precies de reden waarom hij bij het 

begin van 'Religion als Gegenwart ' /egt dat het niet gaat 'om een mededeling ahw 

van boven naar beneden maar om een samenwerken, om het gezamenlijk betreden 

en gaan van de weg' 46 De samenwerking vloeit uit de aard van de zaak voort Want 

als mystieke ervaring binnen het koncept van ik en-jij be tekent de altijd weer nieu

we integratie vol trekken van de eigen werkehjkheidservaring én de werkehjkheidser-

varing van de ander, dan impliceert dit o ι dat de bewustwording daarvan /ich pas 

adekwaat voltrekt als de/e gebeurt in het proces van wederzijdse uitwisseling van 

'geloofservaring' In 1963, in /ijn 'Antwort ' , raakt Buber deze intrinsieke band tus

sen de verwoording van de eigen ervaring als onverbrekelijk verbonden met de erva

ring van de ander als volgt aan 'Ik /eg t o t hem die me hoort 'Het is jouw ervaring 

Be/in je erop en heb de durf datgene waarop je je niet kunt bezinnen, als ervaring 

te verkrijgen' Wie echter ernstig weigert, die neem ik ernstig Het is belangrijk voor 

mij Zijn weigering is mijn probleem' A7 Waar het op aan k o m t is het laatste gedeel

te van het citaat de weigering van de ander is het probleem van Buber Daar wordt 

immers Bubers pretent ie de ervaring van de ander uit te spreken aangetast Daar 

verzet de ander /ich tegen de adekwaatheid van /ijn verwoording De leraar of de 

gesprekspartner w o r d t m kritiek gesteld Welnu, met deze kritiek gebeurt er iets 

we/enlijks m e t de ervaring /èlf die immers als ervaring precies de integratie van de 

aanraking met de ander probeer t te voltrekken met het doel de / e integratie van het 

geraakt-zijn te verstaan als de ene aanraking door de Onaanraakbare Juist omdat 

de Godsontmoet ing we/enhjk pre tendeer t de werkel i jkheidsenar ing van de ander, 

ja van ieder ander te integreren, is de konkre te inbreng van iedere mens en van ie

dere kui tuur een noodzakelijke vorm voor de /c weg van Godsontmoet ing Ir,η iedere 

weigering konfronteer t deze weg pijnlijk m e t /ijn eigen bedoeling De innerlijke sa

menhang van de G o d s o n t m o e t i n g roept noodzakeli jk de vorm van haar artikulatie 

en bewustwording op de wederzijds beluisterde en geëerbiedigde levenservaring 

Deze religieuze ervaring voltrekt /ich in het met-elkaar leven - ZIJ het dat dit met-

elkaar wezenlijk moe t worden begrepen vanuit de eenzaamheid - en wordt /ich 

42 Johannes van het Kruis, Mystieke Werken, Gent , 1975 , 886-887 
" Ibid , 732 , 1044 
** Ibid , 829 
45 j Mollak, о с , 9 
4 6 M Buber, Religion als Gegenwart, о с , I, 1 
47 M Buber, Antwort, a ι , 593 
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van zichzelf bewust in het zich-mct-clkaar-vcrstaan 
Op zich is de¿e vorm niet nieuw 'Ook in het verleden hebben mannen als Benedic-
tus, Frans van Assisi, Iñigo de Loyola, en vrouwen als Clara van Assisi en Teresa 
van Avila, in het kleine groepsverband, in vriendschap, vertrouwen en intimiteit, 
wegen en vormen gevonden van een nieuwe spiritualiteit' 48 Het nieuwe is echter 
dat bij hen deze vorm van ontdekken met essentieel was aan de weg die ze wezen 
- in de meeste gevallen de weg van de individuele intcrionteit terwijl het delen van 
de ervaring voor Bubers ontdekkingstocht wezenlijk is Deze nieuwe dialogische 
ervaring van wat spiritualiteit is, inkarneert zich in een eigen leefvorm die de oude 
vorm van de individuele innerlijkheid, die uitdrukking was van haar inhoud, door
breekt 'Het scheppen van nieuwe en intensere vormen van persoonlijke verhoudin
gen en de aandacht voor de mens en de wereld waarin hij leeft, doorbreekt het ka
der van de individualistische en naar binnen gekeerde innerlijkheid van de tradi
tionele spiritualiteit Men is op zoek naar een nieuwe innerlijkheid, niet gebonden 
aan de traditionele kaders van eenzaamheid en stilte verstaan als lichamelijke afzon
dering en stilzwijgen, maar een innerlijkheid als dialoog met de buitenwereld, in 
ontmoeting met dingen en mensen, als ruimte van verwondering, eerbied, als een 
appel op mede-leven en solidariteit' 49 De vorm en de sfeer van het leergesprek 
waarin 'Ich und Du' is geschreven, vloeit voort uit de spiritualiteit die binnen dit 
gesprek inhoudelijk wordt ontwikkeld 

WIJ willen nu met ingaan op de feitelijke vorm waarin zich binnen 'Ich und Du' het 
leergesprek ontwikkelt Wij konstateren slechts dat de leersituatie van het freie 
Judische Lehrhaus zoals die ligt uitgedrukt in 'Religion als Gegenwart' een veel le
vendiger dialoog te /icn geeft dan het gesprek in 'Ich und Du' Verder stellen wij 
vast, dat de leraar verreweg het meest aan het woord is Tenslotte konstateren we 
een sterk apodiktische toon in 'Ich und Du' Deze toon is bv voelbaar te maken als 
wc letten op het woordje 'slechts' (nur) dat zo'n 175 keer voorkomt Dat is 
meer dan bv woorden als 'JIJ' (163), 'wereld' ( 1 3 1 \ 'God' (104), 'mens' (164) en 
slechts zo'n 30 keer minder dan 'ik' (213) Dit zeer vaak voorkomende woord 
'slechts' in de sterke betekenis van 'alleen maar' schept een sfeer van onontkoom
baarheid die het 'gesprek' eenzijdig onderwerpt aan het dwingende gezag van de 
sprekende leraar 
Onze aandacht richt zich echter met zozeer op de feitelijke vorm van het gesprek 
waarin 'Ich und Du' zich voltrekt, maar op de binnen dit gesprek gepresenteerde 
vormen van kontakt bn dan zien we dat de vele vormen van ontmoeting/oals we 
die kennen uit Bubers ervaringswereld het huwelijk met zijn vrouw, zijn gezin, de 
vriendschap met Landauer, zijn omgang met artiesten, zijn participeren aan kringen 
als Bar Kochba, de horte-Krcis, enz en de vele vormen die ieder kent uit het dage
lijks leven, in 'Ich und Du' met vanuit het beginsel van ik en μ/ worden geïnte
greerd 
De struktuur van de betrekking zoals Buber die ontwikkelt m 'Ich und Du' is volko
men bepaald door het Gegen Zoals on/e analyse van de paragrafen 14-22 heeft la
ten zien, wordt de onmiddellijke betrekking geartikuleerd in begrippen rond het 
voorvoegsel 'Gegen' tegen-komst, tegen over, tegen-woordig, tegen innigheid Ook 
het tegendeel van de onmiddellijke betrekking is een realisatie van het 'Gegen' tc-
gen-gesteldheid 50 De/c Gegen-struktuur is de kern van Bubers betoog Bij nauwkeu 

48 O Steggink, Zitten in de kleine groep aanzetten voor een nieuwe spiritualiteit3 а с , 125 
4 9 Ibid. 122 
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rig toezien blijkt hier echter ook de kern van de vernauwing te liggen Immers, door

dat Bubcr op stringente wijze alle vormen van betrekking herleidt tot de Gegen-

s t ruk tuur ontgaat hem de pluriforme bet rekkingss t ruktuur zoals die zich aan ons 

voordoet in het dagelijks leven Beperken wij ons to t de betrekkingen tussen men

sen, dan zien wij soms dat iemand achter zijn medemens gaat staan en hem het ver

t rouwen geeft dat hij hem niet laat vallen Zo t rekken twee mensen soms ook een 

tijdlang met elkaar op en weten zij iemand naast zich 

Lévinas heeft op voortreffelijke wijze beschreven hoe de ander verschijnt in een dl 

mensie van hoogte en aldus niet slechts tegenover mij verschijnt, maar ook hoven 

mij staat ^ Van Christus wordt ge/egd dat hij zijn rug gebogen heeft onder de las

ten van zijn evenmens en / ich als een echte dienaar van Jahweh gesteld heeft ш 

plaats van de ander Soms gaat iemand - als eertijds J o z u e - voor een ander uit om

dat hij met m o e d en inzicht begrensdheid overschrijdt Soms is een mens met zijn 

leven een f u n d a m e n t waarop een ander na hem verder kan b o u w e n 

Zo is er tussen twee mensen een rijkdom aan betrekkingsvormen mogelijk die niet 

t o t zijn recht k o m t in de uni forme Gegen-struktuur Dit neemt met weg dat wij van 

mening zijn dat deze Gegen s t ruktuur de ruggegraat vormt van de veelvormige be

trekkingss t ruktuur en dat m e t name de tegeninnighcidsstruktuur wezenlijk ten 

grondslag ligt aan alle betrekkingsvormen Wat ons noodzakeli jk lijkt is een feno

menologie van de betrekking in heel zijn veelvormigheid en de poging daaraan het 

wezen te laten zien 

Naast de uniformering van de betrekkingsstruktuur tussen twee mensen t o t een Ge 

gen-struktuur, zien wij het als een tweede beperking dat de betrekking wordt gere

duceerd t o t verhoudingen tussen ttiee De ervaring leert dat ook in de kleine leef 

groep in heel zijn veelvormigheid 5 2 persoonlijke betrekkingen mogelijk zijn die zich 

ontwikkelen van sterke afhankeli jkheidsverhoudingen via konfl ikten en het vinden 

van een nieuwe integratie t o t een situatie waarin de individuele eigenheid en het an

ders /ijn van de afzonderlijke groepsleden worden geakseptcerd en gekombmeerd 

m e t wederzijdse openheid en ontvankeli jkheid voor k o m m u n i k a t i e , met de bereid

heid elkaar onderling te beïnvloeden Voor dc / e vorm van betrekkmgslcven ligt ze

ker een aanzet m 'Ich und Du' waar Bubcr spreekt over de opbouw van de gemeente 

en stelt dat deze primair s teunt op de levend tegemnmge betrekking die de leden 

hebben voor het levende midden en o p de levend tegemnmge betrekking die ZIJ met 

elkaar onde rhouden (zie paragraaf 33 11) De uitgroei van de kleine betrekkings-

ccllen to t grotere verbanden heeft Buber later ontwikkeld in zijn 'Pfade in Uto-

pia ' 5 3 

Fen derde beperking aan de betrekkingsst ruktuur - naast de beperking to t een C,e-

£fn-s t ruktuur tussen twee mensen - vloeit voort uit het feit dat Buber de betrekking 

niet wil verbinden met een zakelijk belang Hier wreekt zich opnieuw de sterke af

keer van het Fs Terecht wijst echter G Sut ter m haar boek 'Wirklichkeit als Ver

hältnis - Der dialogische Aufstieg bei Martin Buber ' ^ op een 'vorm van mct-clkaar-

zijn' die 'daardoor (is) gekenmerkt dat ze door een /aak, door een ' t .s ' wordt be

paald waaraan de gezamclijke toewending van de partners is gewijd' 55 De partners 

50 7ic de uitleg van paragraaf 14-22 
^ Ь Lévinas, Martin Buber und dit hrkenntnistheorie, m Martin Buber, hrsg Schillp/ 

1 nedman, Stuttgart, 1963, 131-132 
52 Zie het tema-nummer van Speling 27 (1975) nr 1 Kleine groep een leefmogelijkheid 
и M Buber, l'fade m Utopia, Heidelberg, 1950 
5 4 С. Sutter Wirklichkeit als Verhältnis - Der dialogische Aufstieg bei Martin Buber, Mun 

chen, 1971 
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staan 'ten opzichte van elkaar in een funktionele verhouding welke de volgende 
drieledige struktuur laat zien Ik en de ander (of ook meerdere anderen) betrokken 
op een gemeenschappelijke zaak Deze dialoog is voltooid, wanneer de gemeen
schappelijke zaak voltooid is' 5 6 Ze wijst daarbij op de arbeidsgemeenschap,57 op 
het zakengesprek,58 op het partijwerk en stelt dat de lé-yy-betrekking hierbij wel 
een wezenlijke rol speelt.59 'De drieledige struktuur is derhalve die vorm van de dia 
loog waarin de partners zich primair inzetten voor een zaak, een 'Es', terwijl zij ech
ter bij deze inzet zutver dialogische elementen moeten verwerkelijken' 6 0 

Een verdere ontwikkeling van het dialogische prmciep vraagt een nauwkeurige arti-
kulatic van de betrekkingsstruktuur in zijn feitelijke veelvormigheid Deze beschrij
ving zal tevens het sterke zwart-wit-schema van ik-jij en ik-bet relativeren 61 

De binding van het dialogisch prmciep aan de GVgew-struktuur tussen twee niet op 
een gedeelde zaak gerichte zijnden heeft uiteraard ook onmiddellijk gevolgen voor 
het begrip van het goddelijke Voor Bubcr verschijnt het goddelijke noodzakelijk 
binnen de struktuur van het Gegenüber en de Gegenwart 61 Daarmee gaat echter 
een veelvormigheid in de godsverhouding verloren die o ι daarvoor wezenlijk is 

God zou aan Mozcs enkel maar kunnen verschijnen in de schapen van zijn kudde 

waaraan hij zich wijdde, en niet in de brandende braamstruik die a h w van terzij

de zijn aandacht trok. In ieder geval stemt de verenging van de godsverhouding tot 

de Gegcn-struktuur met overeen met de levende omgang van Jahweh zoals die naar 

voren komt uit de psalmen Hoewel het wezen van de betrekking met Jahweh een 

innige verwevenheid is, een verwevenheid die ieder vers - en bij uitstek het woord 

dat deze verwevenheid betekent Jahweh - draagt, toch wordt precies deze verwe

venheid verwoord in een pluriforme betrekkingsstruktuur Jahweh staat achter de 

armen die geen advokaat kunnen betalen voor de wezen een vader, een verdediger 

voor de weduwen (psalm 68 6) Hij trekt op met iemand ik blijf steeds met u, mijn 

rechterhand hebt gij gevat (psalm 73 23) En hij geeft zich daarbij zoals de mens 

zich geeft met de genegene zijt GIJ genegen, met de eenvoudige mens zijt Gij een

voudig, met de kromme kronkelt Gij u (psalm 18 26-28) Hij toont zich in een di

mensie van hoogte als een meester naar wie je opziet (psalm 123) Maar zijn zitten 

in de hoogte is een neerdalen in de diepte om de arme op te richten uit het stof 

(psalm 113 4-9) In de belangeloze zelfontlcdigmg ten bate van de ander wordt Hij 

geschouwd in iemand die aan de kant staat van hen die onderliggen in de maat

schappij, zich persoonlijk inzet voor mensen die gebrek lijden (psalm 72 4-5) En 

zelf identificeert hij zich met zijn mensen hij verdroeg het niet dat iemand hen ti-

55 Ibid , 152, zie 151-169 
56 Ibid , 152 
57 Ibid , 167 169 
se l b i d , 1 5 5 167 
53 l b i d , 1 5 3 
60 Ibidem. 
6 1 Op andere gronden toont Hackenheim de onhoudbaarheid aan van een diIemmalch-Du en 
Ich bs, omdat er volgens hem een intermediair is nl de Filosofie 'Als solche vermittelt sie 
zwischen Ich-fcs- und Ich-Du-Verhaltnis, denn in ihrer bigenschaft als abgelöste Kritik einer ab
gelösten Erkenntnis weisst sie über die abgelöste Erkenntnis und somit über sich selbst hinaus, 
und das, worauf sie hindeutet, ist die Bindung des Ich-Du-Standpunkts'(l Fackenheim Martin 
Bubers Offenbarungsbegriff, in Martin Buber, hrbg Schillp/Fnedman, Stuttgart, 1963 , 261) 
hackenheim voegt hier terecht aan toe dat is althans 'die Art des Philosophierens, die 
Buber zu üben scheint' (Ibidem) 
6 2 Zie het systeem 224-225 
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ranniscerdc raak mijn gezalfden niet aan, doe mijn profeten geen kwaad ' (psalm 
105 14-15) Mij is rondom de mens als een schild om je heen (psalm 3 4), als een 
schaduw om je heen (psalm 91 1) en is een ring om zijn volk rondom Jeruzalem zijn 
bergen, zo is Jahweh rondom zijn volk (psalm 125 2) Hij gaat voor je uit als een 
herder (psalm 23), gaat voor zijn volk uit in een wolk overdag en een vuur in de 
nacht (psalm 105 37-39) Hij is een rots waarop je kunt bouwen (psalm 62), een 
moeder op wie je rust /oals een kind dat gedronken heeft en rust op de borst van 
zijn moeder (psalm 131) Zo zien we een pluriforme betrckkingsstruktuur waarin de 
levende omgang met Jahweh zich artikuleert 
Maar niet alleen in een pluriforme betrckkingsstruktuur tussen twee partijen, ook in 
het volk-zijn zélf wordt Jahweh ervaren Zo wordt in het samenleven van broers de 
zegen van Jahweh gegroet /ie hoe goed, het is een weelde als broers toch samenle
ven' Zo zendt Jahweh zijn zegen (psalm 133) Het is trouwens de/e wij/e van om
gaan met Jahweh die de fundamentele ervaring doet groeien precies als volk van 
(¡od te zijn Het volk ztjn als ervaring van Jahweh, een ervaring die men tastbaar be 
leefde aan Jeruzalem gaat rondom de Sion, trekt er om heen en telt haar torens, 
ga met je hart langs de muur, trekt door zijn paleizen om aan een volgend geslacht 
te kunnen vertellen dit is God, onze God altijd en eeuwig (psalm 48 13-15) 
Naast de pluriforme betrckkingsstruktuur en de ervaring van het samen-/ijn /èlf als 
betrekking met Jahweh is een essentieel moment in de omgang met Jahweh het op
komen voor de zaak van Jahweh de gerechtigheid Zeggen dat er geen God bestaat 
is identiek met gruwelijke misdrijven plegen bedrijvers van ongerechtigheid zijn ZIJ, 
die mijn volk opeten als brood (psalm 14) Met God omgaan is samen met hem 
vechten voor de gerechtigheid waartoe hij oproept komt op voor de /wakke en de 
wees, doet recht aan de gebrekkige en behoeftige, bevrijdt de zwakke en arme mens, 
redt hen uit de hand van het kwaad (psalm 82 3-4) Gerechtigheid is de weg waar
langs Jahweh komt (psalm 85 14) 

Uit onze doordenking van de mystiek van ik en ¡i], /oals die voor het eerst eksph-
ciet werd ontwikkeld door Martin Buber in 'Ich und Du', is gebleken dat deze 
mystiek op wezenlijke punten een vooruitgang betekent, ook al moest daarbij te
gelijk gewezen worden op de schaduwzijden die precies aan Ac feitelijke ontwikke
ling van deze positieve punten in 'Ich und Du' vastzitten 
De schaduwzijden noodzaken tot een verdere doordenking van de mystiek van (£ 
en ]i], wil deze niet vervallen tot oppervlakkigheid en mystifikatie 
De punten van vooruitgang noodzaken tot een zodanig herschrijven van de ge
schiedenis van de spiritualiteit dat daarin de mystiek van ik en JIJ volledig tot /ijn 
recht komt 
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Z U S A M M E N F A S S U N G 

Wie im Kapitalismus sich eine, von der bürgerlichen Schicht der westlichen Gesell
schaft getragenene, allgemeine Tendenz zur technisch-wissenschaftlichen Lebens
führung durchsetzte, die auf dem causa-sui-Prinzip basierte und einen ersten Aus
druck im Rationalismus von Descartes, Spinoza, Leibniz fand ' , so bricht in der 
Lebenskrisc des ersten Weltkriegs 2 eine dialogische Lebensweise durch, die auf dem 
Ich-und-Du-Prinzip beruht und ihre erste Reflexion im Denken von Cohen, Ro
senzweig, Rosenstock, Ebner, Buber und Marcel erhält.3 

Diese dialogische Tendenz wird zur oberflächlichen Modeerscheinung, wo ein 
Durchdenken ihrer Prinzipien unterbleibt. 'In der breiten Öffentlichkeit ist die Phi
losophie des Dialogs zur gängigen Münze geworden. Man spricht vom Du und 
glaubt sich zu verstehen; der Begriff 'Begegnung' kursiert unter Theologen und Pä
dagogen als gedankenloses Schlagwort; das 'Gesprach' gilt als zeitgemäss. Demge
genüber zeigen die meisten Sachwalter der akademischen Philosophie dem dialo
gischen Denken in demonstrativen Gesten ihre Geringschätzung. Die aber ist kei
neswegs das Resultat einer eingehenden Diskussion. Vielmehr macht die Mehrzahl 
der Schulphilosophen nicht einmal den Versuch, das bloss Gemeinte auf seine 
Einsehbarkeit hin zu prüfen. Statt dessen zieht man sich gemeinhin auf die trans
zendentalphilosophische Position zurück'.4 

Was Theunissen für das dialogische Denken im allgemeinen feststellt, gilt im beson
deren für 'Ich und Du' von Martin Buber, zweifelsohne die dialogische Schrift, die 
den meisten Einfluss auf das Denken von Theologen und Philosophen ausgeübt 
hat.s Mit Recht sagt Pamela Vermes, dass die Kenntnis von 'Ich und Du' im wesent-

1 J. Ilollak, Van causa sui tot automatic, Hilversum, 1966, 6-7. Eine ausfuhrliche Schilderung 
dieses Zusammenhanges und der Konfrontation des causa-sui-Prinzips mit dem Ich-und-Du-Prin-
zip geben wir in der Erwägung, 563-571. 
2 Siehe A. de Waelhens, De fenomenologische visie op de mens, in: Wijsgerige bezinning op de 
mens, Utrecht, 1963, 116, H. Kohn, Martin Buber, Sein Werk und seine Zeit, Dritte um ein 
Vor- und Nachwort erweiterte Auflage, Köln, 1961, 139-144, S. Maringer, Martin Bubers Meta
physik der Dialogik im Zusammenhang neuerer philosophischer Stroemungen - Darstellung und 
Kritik, Köln, 1936, 21; J. Wahl, Martin Buber und die Existenzphilosophie, in: Martin Buber, 
hrsg. Schillp/Friedman, Stuttgart, 1963, 420. 
3 Ungefähr zur gleichen Zeit entstehen: Hermann Cohens 'Religion der Vernunft aus den 
Quellen des Judenrums' (1919), Franz Rosenzweigs 'Stern der Erlösung' (1921), Eugen Rosen
stocks 'Angewandte Seelenkunde' (1924), Ferdinand Ebners Pneumatologische Fragmente 'Das 
Wort und die Geistigen Realitäten' (1921), Martin Bubers 'Ich und Du' (1923) und Gabriel 
Marcels 'Journal Métaphysique' (1927), dessen Aufzeichnungen aus dem Jahre 1919 vom neuen 
Denken zeugen. 
* M. Theunissen, Der Andere, Berlin, 1965, 483. 
5 Siehe M. Friedman, Martin Buber, New-York, 1960, 268-270. Wie die Gedanken Bubers -
richtig und fehlerhaft - von den 'Theologians of Encounter' verarbeitet wurden, war Gegenstand 
einer Untersuchung von B. Fair in dessen Dissertation, von der ein Auszug erschien im Aufsatz: 
B. Fair, Martin Buber and some theologians of 'Encounter', in: Scottish Journal of Theology, 
21 (1968) 27-36. Er bespricht darin die Fehlinterpretation von R. Hepburn, Christianity and 
Paradox, 1958, und von H. Lewis, Our Experience of God, 1959. Diese zwei Theologen nehmen 
das Du zu 'personlich'. Ahnlichem begegnen wir bei E. Brunner, The Divine-Human Encounter, 
1964, der den Unterschied zwischen lch-Du und Ich-Es falschlich als den Unterschied zwischen 
der Sphäre des Historischen und Personlichen einerseits und des Unpersönlichen andrerseits um
schreibt. Auch H. Farmer, Towards Belief in God, 1963, unterscheidet Ich-Du und Ich-Es als 
personlich und unpersönlich. J. Baillie unterscheidet- Subjekt-Objekt und Subjekt-Subjekt (in: 
J. Baillie, Our knowledge of God, 1963), wahrend Buber im letzten Fall sich die Ich-Du-Bezie-
hung in drei Sphären vollziehen lasst. Dies ist den beiden 'admirers and critics' entgangen. 
Christliche Theologen ziehen das Du zuviel in die personliche Sphäre hinein (Ebd. 31), 'the res
triction of Buber's phrase I-Thou to the personal sphere' (Ebd.32), und zudem das Bestehen 
auf 'media as necessary for the personal encounter with God' (Ebd., 34), namentlich Christus. 
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lichen 'nicht viel weiter als zu einer Vertrautheit mit seinem Jargon gekommen ist, 
und sogar dies oft auf eine verzerrte Art und Weise' 6 

Unsere Studie untersucht die Bedeutung von 'Ich und Du' durch das Fuhren des 
Nachweises, wie es in einem lange wahrenden Prozess der Reifung gewachsen ist, 
durch einedetaillierte Untersuchung des Textesund eine Analyseseiner Struktur, durch 
ein bxplizicren und Durchdenken des Systems, das ihm zugrunde liegt, und dies 
alles mit Berücksichtigung der Warnung Pleischmanns, dass Buber 'gegen seine ei
genen I'reunde und gegen allzu sympathisierende Auslegungen verteidigt werden 
muss, die den objektiven Wert seiner Gedanken darzulegen vergessen' 7 

Unsere Untersuchung ist wie folgt eingeteilt 

In der Bibliographie sind alle Ausgaben von 'Ich und Du', sowie die seit 1923 er
schienenen Übersetzungen, Einführungen und Rezensionen aufgeführt Weiter wur
den alle Schriften gesammelt, die deutlich nachweislich im Text von 'Ich und Du' in 
Erscheinung treten, sowie alle Studien, die dieses Hintergrundschrifttum überset
zen, erläutern oder situieren 
Schliesslich sind diejenigen Schriften aufgeführt, die 'Ich und Du' (zum Teil oder 
ganz) auf irgendeine Art und Weise interpretieren, sowie Studien, die sich in hohem 
Masse auf 'Ich und Du' stutzen, indem sie dieses Buch als 'Modelltext' nehmen, es 
auf eine bestimmte Thematik hin analysieren, oder es beurteilen, paraphrasieren 
oder kritisieren 
Alle diese Schriften konnten wir, mit Hilfe des Titus-Brandsma-Instituts zu Nim-
wegen, photokopieren 

In der Finfubrung beschreiben wir die Entstehungsgeschichte von 'Ich und Du' 
Zuerst zeigen wir, wie 'Ich und Du' die Integration der Buberschen Denkentwick
lung seit 1900 darstellt Das Spannungsfeld von Bubers Zeit (Kultur Zivilization) 
und das erhoffte neue Verhältnis 7U Welt und Gott (das dialogische Leben) wer
den innerhalb des einzigen Prinzips von Ich und Du integriert 
Anschliessend weisen wir nach, wie 'Ich und Du' zu gleicher Zeit schriftlicher Aus
druck der Buberschen Erfahrungsentwicklung seit 1900 ist seine pluriforme Wirk-
lichkeitserfahrung wird allmählich zu 'Glaubenserfahrung' integriert 
Gedankenentwicklung und hrfahrungsentwicklung greifen in 'Ich und Du' wesent
lich ineinander Das zur Glaubenserfahrung integrierte Erfahrungsleben erhalt Aus
druck und systematische allseitige Erwägung vom Prinzip von Ich und Du her Die 
Form, in die Ausdruck und Erwägung gefasst werden, ist die des geistlichen Lehr-
gesprachs 
Dies alles macht 'Ich und Du' zu einer Schrift, die primar zur Mystik gehort 

Die Übersetzung von 'Ich und Du'bildet Anfangund EndeunsercrUntcrsuchung Beim 
Übersetzen soll die Fremdsprache sich ganz aussprechen und sich in ihrer Grund
struktur preisgeben können, wahrend die empfangende Sprache bis zum aussersten 
geschmeidig sein soll, um das Eigene des zu übersetzenden lextes auszudrucken In 

Das ewige Thou bezieht sich auf Christus /um Beispiel E Brunner 'God comes to us in per
son in Jesus Christ, and only in this event is He our real Thou' (b Brunner, Revelation and 
Reason, 409), so auch alle anderen (harmer, Balille, u a ) Siehe bezüglich des Hinflusses Bubers 
auf die Philosophie J Bockenhoff, Die Bcgegnungsphilosophie, München 1970 
6 Ρ Vermes, Martin Buber A New Appraisal, in The Journal of Jewish Studies, 22 (1971)78 
7 J Heischmann, Le problème de Martin Buber, in Revue Philosophique de la France et de 

l'Étranger, 84 (1959) 345 
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diesem Sinne sind Auslegung und System nur eine Vorbereitung auf die Überset
zung Wahrend der Kriegswirren unter Allerich im Jahre 410 ruft Rufinus, ein pro
fessioneller Übersetzer, aus 'Wie kann es unter diesen Umstanden Ruhe zum 
Schreiben, geschweige denn zum Übersetzen geben, wo ja nicht von vornherein fest
steht, dass man die eigene Empfindsamkeit dermassen freimachen kann, dass man 
diejenige eines anderen in sich aufnehmen kann' β Wahrend unserer Untersuchung 
wurde die Übersetzung immer wieder überprüft, und am Ende ist sie, so hoffen wir, 
ein möglichst treuer Ausdruck des Originals geworden 
Bei unserer Übersetzung befolgten wir den Kernspruch Kaufmanns, den er im Vor
wort seiner kürzlich erschienenen Übersetzung von 'Ich und Du' so formuliert 
'Man soll Buber übersetzen, wie er selbst übersetzte' Und wie er selber übersetzte, 
fasst Buber in einem Satz zusammen 'Den ursprünglichen Charakter des Buches m 
Wortwahl, Satzbau und rhythmischer Gliederung zu erhalten' 'Unsere Untersuchung 
brachte uns auf die Spur wichtiger Schlusselworte, von Buber selbst 'Leitwerte' ge
nannt ,10 die ihrerseits die Struktur des Ganzen und der Teile des Werkes aufkla
ren " Diese Schlusselworte haben wir in unserer Übersetzung immer auf die gleiche 
Weise übersetzt Eines der schwierigsten und zu gleicher Zeit wichtigsten Schlussel
worte ist Du Im Deutschen bietet dieses Wort eine doppelte Möglichkeit es bringt 
die intime Vertrautheit zwischen Angehörigen und Freunden zum Ausdruck,12 und 
ist das Wort, mit dem Gott angeredet wird Die niederländische Sprache hat fur 
diese beiden Schattierungen keinen gleichwertigen Ausdruck Übersetzen heisst 
wählen1 3 Wir wählten als Übersetzung /ι/,1* und zwar aus zwei Gründen Erstens 

8 Rufinus, Prologus Rufini interpretis ad Ursacium, PG XII, 585-586 
9 M Buber und F Rosenzweig, Die Schrift und ihre Verdeutschung, Berlin, 1936, 137 
10 bbd,211 
11 Vgl 'Unless his keywords are translated similary throughout all his writings, a certain 
amount of punch is bound to go out of his text' (P Vermes, Martin Buber A New Appraisal, 
in The Journal of Jewish Studies, 22(1971)79) 
12 Buber selber was sehr sparsam mit der Verwendung von Du Das geht u a aus der Antwort 
hervor, die er Hermann Gerson gibt auf dessen Krage 'Mir ware es am liebsten, wenn Sie mir Du 
sagten Aber natürlich nur, wenn Sie es fur angemessen halten' (Briefwechsel II, 390) Buber 
antwortet 'Das Du kann ich mich nicht vornehmen, das geht nur wo ich jemand von Kind auf 
vertraut kenne' (Briefwechsel II, 390) Auch Schalom Ben-Chonn bezeugt die Tatsache, dass 
Buber das Du nur zu seinen Angehörigen sprach oder zu denjenigen, die ihm sehr vertraut 
waren 'Ohne je formlich zu sein wahrte Buber doch stets eine ihm natürliche Distanz, und ich 
habe nie bemerkt, dass er sich mit irgend jemand gedutzt hatte, der nicht direkt zu seiner 
Familie gehorte Selbst Mitarbeiter, die ihm jahrzehntelang nahe standen, sprach er mit 'Sie' an, 
höchst selten mit Vornamen' (Seh Ben Chorin, Zwiesprache mit Martin Buber bin Erinnerungs
buch, München, 1966, 17 18) Das Gleiche geht aus dem Briefwechsel hervor Er verwendet das 
Du nur gegenüber Angehörigen und intimen Jugendfreunden wie Chaim Weizmann Die einzi
ge Ausnahme bildet Franz Rosenzweig Dieser sendet Buber, als sie die Übersetzung des Buches 
Genesis beendet haben, ein Gedicht, in dem er ihn mit du anredet - 'ich dank es, Lieber, dir' 
(F Rosenzweig, Briefe, Berlin, 1935,545-546) Buber reagiert mit dem Angebot des Du (Brief
wechsel II, 238) 
13 bs ist unseres Erachtens nicht richtig, das Du unubersetzt zu lassen, wie J Binger tut in 
der 'sehr verkürzten Übersetzung von 'Ich und Du' ', obwohl wir mit seinem Standpunkt einver
standen sind 'Das Wort DU habe ich wie überall sonst unubersetzt gelassen, weil dies im 
Deutschen ein viel intimeres und innigeres Verhältnis andeutet als das holländische 'gij' und 
weniger familiar als 'JÍJ' ist' (J Binger, Martin Buber, zíjn leven en werk, 's Gravenland, 1948, 

97) 
1* MA Beek und J Sperna Weiland übersetzen im Prolog von 'Ich und Du' ebenfalls mit 
'jij', aber dann mit grossem Anfangsbuchstaben Wir bevorzugen die Kursivschrift, weil nach unse
rer Meinung dann der techmsch-verselbstandigte Charakter von 'Du' besser zum Ausdruck 
kommt, und vermieden wird, dass das 'Du' zu feierlich und zu exklusiv göttlich aufgefasst wird 
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hat dieses Wort wahrend der letzten Jahre im Rahmen der bamihenverhaltnisse, 

besonders im Hinblick auf Kinder den b i te rn gegenüber, e twa die gleiche Färbung 

wie im Deutschen erhalten Ausser einer stark familiären Betonung, hat es zu glei 

eher Zeit einen Klang ehrfurchtvoller Ver t rauthei t bekommen Zweitens, auch im 

Verhältnis zu G o t t ist es nicht mehr ungewohnt , JÍJ (du) anzuwenden 15 

Hinzu k o m m t ein negativer Grund Gij als Übersetzung von Du reicht ganz klar 

nicht aus, weil das Buch dadurch vom Anfang an in eine sakrale, distanzierende, 

archaistische Sphäre hinein gezogen wurde , was gerade das Gegenteil von dem ware, 

was das Buch be /weck t , 6 Das Gleiche gilt von U, das zwar nicht sakral, aber wohl 

stark distanzierend wirkt 

bin anderes Beispiel eines schwer zu übersetzenden Schlüsselwortes ist die Vielfalt 

von Worten im Zusammenhang mit der Vorsilbe Gegen Begegnung, Gegenwart , 

Gegenüber , Gegenseitigkeit und Gegenstand Wir haben den strukturel len Zusam 

menhang zu bewahren versucht, indem wir übersetzen tegenkomst , tegenwoordig 

heid, tegenover, tegcninnigheid, tegengestcldhcid Die Notwendigkei t einer solchen 

Übersetzung und eine Verantwor tung gerade dieser Übersetzung ergeben sich aus 

unserer Auslegung und dem System Das Gleiche gilt fur die vielfältigen Kombina

t ionen mit Sprache und Werk undsoweiter Immer haben wir versucht, hinsichtlich 

Wortwahl, Satzbau und rhythmische Gliederung dem deutschen Original möglichst 

nahe zu bleiben 

Die bestehende niederländische Übersetzung von I J van Houte genügt nicht den 

von uns gestellten Anforderungen In dieser Übersetzung wird nicht nur die Struk 

tur und damit die Themat ik verdunkelt , aber darüber hinaus wird in vielen Fallen 

der Sinn von Sätzen oder ganzen Abschni t ten falsch verstanden, und werden an 

zahlreichen Stellen Wörter ausgelassen oder falsch übersetzt " Vor allen Dingen was 

Ausserdem, was soll man in solchem ball mit 'Ich', 'br', 'Sie', 'Etwas', 'Gegenüber' und 'Zwi 
schen'tun.dic aus dem gleichen Grund mit grossen Anfangsbuchstaben geschrieben werden?Wie 
das deutsche 'bin' nicht mit 'ben', sondern mit 'een' übersetzt werden soll, so mussen wir nach 
einer adäquaten Losung fur die grossen Anfangsbuchstaben der technischen Ausdruckein 'Ich und 
Du' suchen Wir wählten folgende I osung alle verselbständigten Pronomina (Ich, Du, hr, Sie), 
Präpositionen (Gegenüber, Zwischen), der Artikel 'fcs' und das unbestimmte Hurwort 'btwas' 
drucken wir kursiv So wird u Ь der technisch verselbständigte Gebrauch am besten ausge
druckt 

is Siehe ζ В II Oosterhuis, Zien soms even, Bilthoven 1972,16 17 Und O Steggink, ten 
hele wereld was hem eigen geworden uitleg van het zonnelied van brans van Assisi, in Speling 
26 (1974) nr 3,48 68 

1 6 Das gleiche gilt von dem englischen Thou Pamela Vermes bringt das Problem scharf zum 
Ausdruck 'The most obvious exemple of inaccuracy in translation is the very title, / and 
Thou By implanting from the outset an impression that the work is concerned with I and God, 
it sabotages a crucial part of Bubcr's thesis before it has a chance to take shape Du in German 
is a pronoun, in the mouth and mind of Uh, expressing closeness and intimacy, and is applica 
ble to everything every thing, creature person, and God also Thus the original ich und Du 
contains in germ the idea of immediate relation in itself, and certainly not of relation between 
I and God as distinguished from relation between I and the rest' (P Vermes, Martin Buber A 
New Appraisal, in The Journal Of Jewish Studies, 22 (1971) 79) Ähnliche Gefahren erkennt 
W Kaufmann 'Die erste ist die, dass in dem Titel der heihgfeierliche Tonfall anklingt den ge 
rade Buber mit solcher Muhe aus der Religion zu verscheuchen sucht Wit werden sofort ge 
warnt Die zweite Gefahr eine /unftsprache entstand und verdunkelte die Gedankengange 
Bubers Man begann von der 'I I hou relationship' und dem 'I fhou' zu sprechen, wie man von 
der frbsunde und dem natürlichen Menschen sprach' (W Kaufmann, Bubers religiose Bedeu
tung, in Martin Buber, hrsg Schilpp/hricdman, Stuttgart, 1963, 585) Siehe auch die hinlei-
tung Kaufmanns zu seiner Übersetzung, Seite 14 
17 Siehe fur eine ausführliche Besprechung dieser Übersetzung К Waaijman, Ich und Du, 
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dieses Letzte betrifft, waren uns die gleichen Fehler unterlaufen, wenn nicht die 
Germanistin Drs W А С van Laarhoven, die auf eine langjährige Erfahrung als 
Übersetzerin zurückblicken kann, unsere Übersetzung gründlich durchgesehen und 
korrigiert hatte 
Weil unsere Studie die Bedeutung von 'Ich und Du'vom Kontext der Buberschen 
Denkentwicklung und seines Erfahrungswachstums seit 1900 her beleuchtet, ist 
der Text, der unserer Übersetzung zugrunde liegt, die Erstausgabe von 'Ich und Du' 
vom Jahre 1923 Die Übersetzung ist nach Paragraphen und Zeilen eingeteilt und 
numeriert Wo im Original ein Sternchen steht, beginnt in der Übersetzung ein 
neuer Paragraph, wo im Original die Zeile einruckt, beginnt in der Übersetzung 
ein neues Alinea 
Die Anmerkungen zur Übersetzung können in fünf verschiedene Arten aufgeglie
dert werden 
1 Aufgenommen wurden alle Varianten der Handschrift von 'Ich und Du', die sich 
im Martin Buber Archiv zu Jerusalem befindet Nicht aufgenommen sind orthogra
phische Varianten (z В Unterschiede in der Interpunktion oder in Deklmations-
formen, 'unserm'statt 'unserem') undunverkennbareSchreibfehler(z В ein Wort wird 
durchgestrichen, weil noch ein anderes eingefugt werden muss) Auch die Varianten 
der 'Um ein Nachwort erweiterte Ausgabe' vom Jahre 1958 sind aufgenommen 
2 Alle deutlichen Parallelen und Reminiszenzen aus den Werken vor 1923 sind ein
getragen Diese Anmerkungen werden immer mit der Bemerkung 'Vergleiche' ein
geleitet 
3 Von den impliziten und expliziten Zitaten wird der Fundort angegeben In der 
Auslegung werden sie in ihren Kontext eingereiht 
4 Direkter Kommentar von Buber selber zu 'Ich und Du', vor allem aus dem Brief
wechsel mit R Smith anlässlich dessen Übersetzung von 'Ich und Du', wurde auf
genommen 
5 Schliesslich wurde der Text mit den notwendigsten erläuternden Bemerkungen 
versehen 

In der Auslegung erklaren wir den Text Zeile fur Zeile and Alinea fur Alinea, und 
zwar vom unmittelbaren und vom weiteren Kontext her, direkte Hintergründe und 
Einflüsse werden in den Vordergrund geruckt, und implizite Hinweise werden expli
ziert und vom Kontext her erhellt 
Durch diese Art der Auslegung kommen wir der Struktur der kleinsten Teile - der 
Alineas und Paragraphen - auf die Spur und entdecken wir den Zusammenhang 
zwischen diesen kleinsten Teilen wie die Paragraphen grossere Einheiten bilden, 
die ihrerseits die drei Teile konstituieren, die das Ganze von 'Ich und Du' aufbauen 
Eine solche systematische Auslegung gab es bis jetzt nicht Von den übrigens aus
gezeichneten Biographien Martin Bubers, wie denjenigen von Hans Kohn,18 Maurice 
Friedmann 19 und Grete Schaeder,20 kann man selbstverständlich nicht mehr als 
eine allgemeine Beschreibung des Buches erwarten, die in wenigen Seiten zusam
mengepresst ist 21 Andere Studien gehen nicht über eine allgemeine Paraphrase 

Bibliographie, inleiding en vertaling met aantekeningen, alsmede uitleg en tematiek van deel I 
met aantekeningen en register, Nijmegen, 1974, 416429 
" H Kohn, Martin Buber Sein Werk und seine Zeit, Dritte um ein Vor- und Nachwort er

weiterte Auflage, Köln, 1961 
19 M hriedman, Martin Buber The life of Dialogue, New York, 1960 
20 G Schaeder, Martin Buber Hebräischer Humanismus, Göttingen, 1966 
21 In der Biographie von H Kohn wird 'Ich und Du' in 16 Seiten paraphrasiert (II Kohn, 
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hinaus , d i e m e i s t e n s aus e i n e m Z u s a m m e n r e i h e n prägnanter Z i t a t e b e s t e h t " 

D a s e i n z i g e u n s b e k a n n t e B u c h , das e ine A u s l e g u n g v o n 'Ich u n d D u ' se in wi l l , ist 

'Martin B u b e r s O n t o l o g y ' v o n R W o o d , m i t d e m U n t e r t i t e l ' A n ana lys i s o f I and 

Martin Buber, a a Ο , 240 255) Es wird keine Gliederung sichtbar, mehr einmal ζ В dass das 
Buch aus drei Teilen besteht Der Verfasser arbeitet von einem Zitat zum andern Im Ganzen 
seiner Ausfuhrunger wird vage eine Linie dessen sichtbar, was mit der Ich-Du-Beziehung ge
meint wird, aber ohne den geringsten Zusammenhang 

M Friedman macht einen klaren Unterschied zwischen den drei Teilen, aber die Teile selbst 
benennt er unseres trachtens nicht ganz adäquat Den ersten Teil nennt er 'All real living is 
meeting', ein Zitat aus Paragraph 14 4 Die Funktion des ersten Teiles als Ganzes entgeht ihm 
der zeitliche Zusammenhang zwischen den Grundworten wird nicht behandelt, die beiden 
Grundworte Ich Du und Ich Es werden nicht harmonisch cntwikkelt Der zweite Teil ist rich
tiger charakterisiert mit 'The world of It', obwohl dadurch noch starker der bindruck herausge
stellt wird, als wurde der erste Teil über die world of Thou' handeln, was nicht der Fall ist Ls 
wird suggeriert, dass Teil 1 und Icil 2 als zwei sich ergänzende Teile neben einander stehen 
Unsere Analyse zeigt, dass dies nicht der hall ist 

Auch im 3 Teil wird keine Gliederung sichtbar die Spanning zwischen der Ich-Du-Beziehung in 
der Welt und der Beziehung zwischen Ich und dem ewigen Du wird nicht handgreiflich, ebenso
wenig wie die Gliederung des totalen Beziehungsgeschehens und die Betonung der verschiede
nen Momente im totalen Beziehungsgeschehen Das Ganze macht den bindruck einer Paraphra
se Auch in seiner Dissertation 'Martin Buber, Mystic, Fxistentialist, Social Prophet - a Study m 
the Redemption of Evil', Chicago, 1950 war er nicht über eine oberflächliche Paraphrase hin
ausgekommen (SS 211-291) Dabei wird die Paraphrase stark von der Annahme Hriedmansge-
farbt (die er auch im Titel zum Ausdruck bringt), dass Bubers Hauptinteresse auf das Problem 
vom Guten und Bösen genchtet sei (Siehe ζ В SS 249 ff , 2 5 6 ff , 2 9 0 f ) Dadurch wird aber 
das menschliche Verhalten innerhalb der Verhaltnisganzheit Mensch-Welt und der Verhaltnis-
ganzheit Mensch-Welt-Gott unverhaltnismassig stark betont 

Die Ausfuhrungen G Schaedepv über 'Ich und Du' bleiben allgemein und vage Sie unterschei
det zwar die drei Teile, die aber in sich selbst nicht aufgegliedert werden (Siehe G Schaeder, 
Martin Buber, а а О , 11 3-119) 
2 2 Einige Beispiele 

lm zweiten Kapitel seines Buches 'The Crisis of Human Person' (London, 1949, 65 81) gibt 
J Coates eine Beschreibung des Inhalts von 'Ich und Du' Wörtliche Zitate werden mit eigenen 
Verbindungssatzen abgewechselt, ohne dass mit Anfuhrungszeichen angedeutet wird wo der 
Verfasser selber am Wort ist und w o Buber bs wird keine Einsicht in den Zusammenhang des 
Ganzen geboten, die Gliederung in drei Teile ζ В wird nicht angegeben In 16 geschlossenen 
Seiten wird 'Ich und Du' ohne Reflexion paraphrasiert Am Fnde des Buches wird als Bedeu
tung von 'Ich und Du' erkannt, dass es die Erfahrung eines Mannes zum Ausdruck bringe, 
'whose life gams significance by being based, not on instinct or knowledge, but on the living 
centre within himself, which Buber calls the 'Г, the life of which depends on relationship' 
(J Coates, The Crisis of the Human Person, I ondon, 1949, 239) Und hier stellt sich dann 
heraus, dass der Kern von 'Ich und Du' auf eine merkwürdige Weise verzerrt wird, nämlich zum 
'within himself' hin (das Gleiche geschieht auf S 70, wo von 'contact with the Thou, the God 
within him (d h im Menschen)'die Rede ist, was dem zentralen Gedanken von 'Ich und Du' 
völlig zuwiderlauft das Du ist mcht im Menschen, sondern ist gerade absolutes Gegenüber 
J Binger bietet in 'Martin Buber, zijn leven en zijn werk' auf 21 Seiten eine sehr verkürzte 
Wiedergabe' von 'Ich und Du Die stark paraphrasicrende Übersetzung hat keine Struktur, die 
drei Teile werden nicht unterschieden Der 2 Teil geht sogar ohne Alinea in den 3 Teil hinüber 
(J Binger, Martin Buber, zíjn leven en werk, 's Graveland, 1948, 111) Auch in den Teilen 
selbst geht jede Struktur verloren 

Ρ Pfuetze widmet 'Ich und Du' 27 Seiten seines Buches 'Seif, Society, Fxistence' (New-Vork, 
1961) Pfuetze will den Gedankengang von 'Ich und Du' dem I escr in Kurze präsentieren t r 
beansprucht nicht, eine Analyse oder wirkliche Einsicht in den Zusammenhang zu bieten Das 
Ganze bleibt denn auch wirklich allgemein Wie ohne Absicht werden Sprunge vom ersten zum 
dritten Teil gemacht (Siehe ζ В a a Ο , 144), oder werden die Kennzeichen, die er vom 'Ich-Du-
Verhaltnis' geben will (Siehe S 153) mu Kennzeichen aus der Beziehung zwischen dem Ich und 
dem ewigen Du erweitert (S 153, Kennzeichen 10 und 11) So tauchen auch auf einmal inner
halb einer Beschreibung vom 3 Teil /nate aus dem 1 Teil auf, etwa folgenderweise zuerst 
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Thou' Genau wie wir, teilt er das Werk in 61 Paragraphen ein 24 Eine Unter 
suchung dieses Werkes zeigt aber, dass die Gliederung von 'Ich und Du' ganz will
kürlich geschieht, ohne Analyse oder Motivierung vom Text her Die Gliederung 
hegt sozusagen von vornherein fest Die unsnge ist denn auch, wie sich gezeigt hat, 
in fast allen Punkten verschieden 25 Woods Analyse beschrankt sich faktisch auf zu
sammenfassende Paraphrasen 26 Im übrigen wird aus einem bestimmten Ausschnitt 
das Hauptthema herausgenommen wieder ohne Analyse oder Beweisführung - und 
vom spateren Werk Bubers her, dem Werk nach 'Ich und Du', beleuchtet 27 Wood 
weist selber auf seine Beschrankung hin, wenn er sagt, dass seine Analyse 'selektiv 
sei, weil sie auf einer Untersuchung der ontologischen Grundlage (von 'Ich und Du') 
basiere Deshalb wird sie (die Analyse) nicht notwendig Zeile fur Zeile durchge
führt Das Hauptinteresse richtet sich auf die ontologischen Zusammenhange des 
Textes' 2 β 

In den Anmerkungen zu unserer Auslegung werden nicht nur die Quellen aufge 

wird behauptet 'Man is constituted in full self hood when as an I he is able to know and to ans
wer God as Thou', worauf sofort folgt '1 become through my relation to the Thou, as I, I 
say Thou' (а а О , 145) Letztes gilt aber nur dem besonderen Du (Siehe Par 14) 
Auch die Beschreibung von Nicodemus (Pseudonym fur Melville Channing Pearce), auf 8 Seiten, 
ist eine Zusammenfassung Auch er zeigt zwar die zwei Grundworte, aber ohne die Dreiteilung 
des Buches beizubehalten, sodass wiederum die unvollkommene Beziehung und die volkomme-
nc Beziehung durcheinander geraten (Siehe ζ В Nicodemus, Renascence, An Essay in baith, 
London, 1943 2 , 70-71) und andrerseits wird die wesentliche Steigerung des 2 Teiles übersehen 
(Siehe а а О , 68 69) 

Η Wodehouse, Martin Buber's 'I and Thou', in Philosophy, 20 (1945) 17-30, ist em Versuch 
zu 'some exposition of Martin Buber's book and some commentary upon it' (aaO,17) 
Mit Recht übt sie Kntik an die vielen Interpreten, die die Ich Du-Beziehung auf ein sogenanntes 
'persönliches Verhältnis beschranken, wahrend Buber in der Ich Du-Beziehung drei Sphären un
terscheidet 
Bezuglich der Studie von J Cullberg, Das Du und die Wirklichkeit, Uppsala, 1933, mussen wir 
leider die Bemerkung, die er anlässlich 'Ich und Du' macht, nämlich 'Auch hier (d h ebenso 
wie bei Ebner) ist die systematische Methodik wenig spürbar' (a a Ο , 40), auf seine eigene 
Studie anwenden seine Darbietung von 'Ich und Du' zeugt nicht von einer grossen Systematik 
Mit Recht sagt Η Gordon, dass solche 'simplifying approaches von 'Ich und Du' fast notwen
dig eine falsche Darstellung dieser Schrift bieten (H Gordon, A Method of Clarifying Buber's 
I Thou Relationship, in Journal of Jewish Studies, 27(1976)71 73) 
2 3 R Wood, Martin Buber's Ontology, An Analysis of I and Thou, Evanston, 1969 
Der Anspruch von A Kohanski, er gebe 'An Analytical Interpretation of Martin Buber's I and 
Thou', entspricht nicht der Wirklichkeit Seine Arbeit darf nicht einmal als Paraphrase bezeich
net werden Tatsächlich ist sie eine freie Übersetzung von 'Ich und Du' Irreführend ist, dass der 
Verfasser den Text ab und zu mit Anfuhrungszeichen versieht und so den bindruck erweckt, 
als sei der Rest des Textes von ihm selber, wahrend dieser zu neunzig Prozent von Buber staamt 
Der Gliederung, die der Verfasser in den Text anbringt, fehlt jede Gründung Sie ist in jeder 
Hinsicht von der unsnge η verschieden Siehe hiervor die Anmerkungen zu der Erklärung, Nr 
11,16 36,76.100,211,256,381,405,489 
гч А а О . 29 

75 Siehe Anmerkungen zur Auslegung 7, 11, 16, 30, 3 5 , 3 6 , 6 8 , 9 4 , 1 0 5 , 1 0 8 , 2 1 1 , 2 5 1 , 
254,256,381,404,405,464,493,495 

2 6 So die Paragraphen 23-28 (а а О , 63 70) und vor allem der 2 Teil, der gänzlich auf nur 
13 Seiten besprochen wird (а а О , 73 86), weiter auch die Paragraphen 49 50 (а а Ο , 92-98) 
2 7 Dies geschieht vor allem mit den Paragraphen 1-21 (a a Ο , 34-61), die dadurch stark von 
aussen her gelesen werden Die Werke vor 'Ich und Du' wurden in die Einführung aufge
nommen (а а Ο , 3 26) 
Siehe die gleiche Kritik bei Η Gordon, A Method of Clarifying Buber's I-Thou Relationship, 
in Journal of Jewish Studies, 27(1976)73 75 
2 8 A a O . 3 2 33 
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fuhrt, sondern auch wird das wichtigste Schrifttum, das sich seit 1923 mit 'Ich und 
Du' befasst und das in unsere Bibliographie aufgenommen wurde, besprochen und 
bewertet 

Das System, das 'Ich und Du' zugrunde liegt, tritt als System nur selten in hrschei-
nung Buber verbirgt es stets dadurch, dass er seine Ausfuhrungen fast ganz auf das 
¿eigen konzentriert 'Das Denken, das Lehren (wie es in 'Ich und Du' zum Aus
druck kommt) musste von der Aufgabe des ¿eigens bestimmt sein, nur was mit dem 
Zeigen des zu /.eigenden zusammenhing, war zulassig Was ich zu sagen hatte, 
passte in keine Systematik' 29 Dieses /eigen verleiht 'Ich und Du' seinen Zauber 
und sein hinreissendes Pathos Durch unsere brforschung des Systems wollen wir 
diesen Zauber aber wegnehmen und die nüchterne Struktur des Systems, die sich in 
seinem Zeigen verbirgt, sichtbar machen 30 Nur auf der Grundlage eines auf diese 
Weise klar erkannten Systems wird ein Vergleich mit anderen Denkern möglich und 
erfolgreich sein 
Gerade aber weil Hinweise auf ein umfassendes System uns so selten begegnen, 
sind bei der brforschung des Systems die Schlusselworte und die Strukturen, die 
bei der Auslegung aufgezeigt wurden, von unerlässlichem Belang Andrerseits warf 
die Untersuchung des Systems ein Licht zurück auf die Struktur des Textes und 
machte so Knotenpunkte sichtbar 
Weil wichtige Studien, wie 'Martin Bubers Ontology' von R Wood, 'Der Andere' 
von M Thcunissen, 'Person und Gemeinschaft' von II Duesberg und 'Lsserc e 
Alterità in Martin Buber' von A Babolin, die doch alle 'Ich und Du' ms Zentrum 
ihrer Analysen rucken,31 diese systematische brforschung des Textes bleiben lassen 
oder nur sehr summarisch vollziehen, gelangen sie zu falschen Interpretationen des 
Systems von 'Ich und Du' 32 

2 9 M Buber, Antwort, in Martin ßuber, hreg Schillp/hnedman, Stuttgart, 1963,592 
30 'In der Tjt bietet Buber ungeachtet seiner ausdruiklichen Ablehnung jedes Systems, da es 
dem Leben notwendig /wang antue, eine Konstellation von Grundbegriffen, aus denen etwas 
wie ein System rekonstruicrbar ist' (D Wiegand, Religiöser Sozialismus bei Martin Buber, in 
Zeitschrift fur Religions und Geistesgeschichte, 18 (1966) 147) 
31 Die Darlegung Theumssens über die Dialogik Bubers ist von sich aus auf 'Ich und Du' zen 
triert - 'Zentrierung der Buber Interpretation auf Ich und Du' (M Theumssen, Der Andere, 
Berlin, 1965, 252) - , der 'Modelltext der nachfolgenden Interpretation' (а а О , 252) Mit 
Recht sagt Theumssen 'Die Zentrierung der Buber-lnterpretanon auf 'Ich und Du rechtfertigt 
sich daraus, dass Buber seine ursprüngliche 'Glaubenserfahrung' in dieser Schrift nicht nur erst
malig, sondern auch fur alle spateren Schriften massgebend in die philosophische Sprache über
setzt hat' (aaO , 252) 
H Duesberg will im 'ersten Abschnitt' vom zweiten Teil des dritten Kapitels seines Buches 'Per
son und Gemeinschaft' (Bonn, 1970), 'im wesentlichen eine Interpretation von Ich und Du' 
präsentieren Seine Interpretation teilt sich in drei Teile gemäss den drei leiten von 'Ich und 
Du', ist jedoch im Gegensatz zu Bubers Schrift wesentlich starker an systematische Perspektiven 
interessiert (а а Ο , 209) 
Bezüglich A Babolin sagt Lazzanni Das Werk Bubers, auf das dieser scharfe Interpret sich be 
zieht, ist vor allem 'Ich und Du', im I ichte dessen alle anderen Schriften Bubers untersucht, 
zitiert und verwendet werden' (R Lazzanni, bssere e alterna in Martin Buber, Rivista Rosmini-
ana dl Hlosofia e di Cultura, 62 (1968) 19) 
32 Siehe hinsichtlich M Theumssen Anmerkungen zur Einführung 368,497, Anmerkungen 
zur Auslegung 14, 39, 41, 43, 54, 63, 72, 268 382, 383, 487, 495, Anmerkungen zur Erwä
gung 8,24 
Siehe hinsichtlich H Duesberg Anmerkungen zur Einführung 497, Anmerkungen zur Ausle
gung 53 76, 252,492, Anmerkungen zur brwagung 8 
Siehe hinsichtlich A Babolin Anmerkungen zur Finfuhrung 490, Anmerkungen zur Ausle-
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Genau wie bei der Auslegung enthalten die Anmerkungen zum System auch eine 
Bewertung der wichtigsten Sekundärliteratur 

In der eingehenden Erwägung bewerten wir die Mystik von Ich und Du, wie diese 
im Werke 'Ich und Du' zum Ausdruck kommt 
Wir zeigen, wie 'Ich und Du' als mystische Schrift - d h. als Ausdruck von Bubers 
'Glaubenserfahrung' - seine ganze Wirkhchkeitserfahrung zu integrieren versucht, 
stellen aber gerade in diesem Punkt auch zwei Schattenseiten fest 
Anschliessend stellen wir das System von Ich und Du dem Grundgedanken des 
abendlandischen Denkens seit Descartes gegenüber Das Ich-und-Du-Prinzip bedeu
tet gegenüber dem Causa sui-Prinzipeine elementare Erweiterung und eine Verschie
bung des Zentrums der Wirklichkeit Zu gleicher Zeit stellen wir fest, dass der po
sitive Wert des Causa-sui-Pnnzips nicht integriert wird 
Zum Schluss bewerten wir die Form, in die die Mystik von Ich und Du in 'Ich und 
Du' gekleidet wird Das Lehrgesprach Wir stellen fest, dass diese Form (das 'Ge
sprach') ihrem Inhalt (der Mystik von Ich und Du) angemessen ist, dass aber andrer
seits innerhalb dieses 'Gesprächs' das Prinzip von Ich und Du um-form entwickelt 
wird 

In das Wortregtster schliesslich sind die Worte, die bei der Auslegung und der Sy
stemerforschung irgendwie von Bedeutung waren, aufgenommen Hoffentlich kann 
es bei Einzelstudien dienlich sein und dazu beitragen, bestimmte Thematiken zu er
forschen 
Diesem Wortregister lassen wir die wichtigsten Schlusselworte von 'Ich und Du' im 
Deutschen, mit dem niederländischen Äquivalent dazu, vorangehen, so dass das Re 
gister auch vom Deutschen her, wenigstens was die wichtigsten technischen Aus
drucke betrifft, verwendet werden kann 

Dank eines Stipendiums seitens der 'Niederlandischen Organisation fur Reinwissen-
schaftliche Forschung (ZWO)' waren wir imstande, im Martin Buber Archiv zu Je
rusalem alle veröffentlichten und nicht veröffentlichten Schriften Bubers vor 1923 
zu Rate zu ziehen, namentlich seine nicht veröffentlichte Dissertation 'Zur Ge
schichte des Individuationsproblems (Nikolaus von Cues und Jakob Böhme)' und 
den Kursus 'Religion als Gegenwart' Uns wurde die Einsichtnahme aller nicht ver
öffentlichten frühen Gedichte ermöglicht, sowie des ganzen Briefwechsels, ausgc 
nommen derjenige mit seiner Frau, der nicht zugänglich ist Wir konnten die Hand
schrift von 'Ich und Du' studieren und mit der Erstausgabe vergleichen Leider war 

gung 106, Anmerkungen zur Erwägung 8 
Siehe hinsichtlich R Wood Anmerkungen zur binfuhrung 368, Anmerkungen zur Auslegung 
siehe Anmerkung 25 zur Zusammenfassung 
Zum Buche H Duesbergs mussen wir bemerken, dass der Verfasser sich selbst methodische 
Grenzen gesetzt hat (Siehe H Duesberg, Person und Gemeinschaft, Bonn, 1970, 197 203) 
Erstens geht es ihm nur um die Gemeinschaft Und zweitens er will die 'rem religiösen Erfah
rungen und die sie deutenden Theologoumena ausklammern' (a a Ο , 200) 'Wenn wir nun die 
Schriften Bubers zum dialogischen Prinzip untersuchen, dann tun wir es in einer von unserer 
Arbeit vorgezeichneten Weise fcs geht dabei primar um die in ganz bestimmter Weise schon von 
uns vorverstandene Sinndeutung der Gemeinschaft' (а а О ,203) Die Interpretation der ersten 
zwei Teile von 'Ich und Du' konzentriert sich auf die Geschichtlichkeit (а а О ,210), fur die die 
Zeitlichkeit am meisten kennzeichnend ist (а а О ,210) 'Wir befragen also Bubers Auslegung 
der Ich-Du-Beziehung daraufhin, wie und woran sie sich ursprünglich als zeitliche zeigt' (а а Ο , 
211) 
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die Hausbibliothek Bubers noch nicht geordnet, wohl aber war es uns möglich, ei
nen handgeschriebenen Katalog, in dem etwa 4000 Bande rehgionswissenschaftli-
cher Werke registriert sind, einzusehen Zum Schluss konnten wir unser Verzeich
nis von Ausgaben, Übersetzungen, Einfuhrungen und Rezensionen vervollständigen 
und unsere Sekundärliteratur mit dort anwesenden Veröffentlichungen erganzen 
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WOORDREGISTER 

Aan de woordenlijst laten we de belangrijkste technische termen van Buber voorafgaan met daar
naast het Nederlands ekwivalent dat we voor onze vertaling kozen. Daardoor wordt het register 
ook vanuit het Duits, althans wat betreft de belangrijkste termen, bruikbaar We zetten de tech
nische termen bijeen rond het Leitwort. De Leitworter zelf plaatsten we in alfabetische volgor
de. 

Beziehung — betrekking 
Allbeziehung — al-betrekking 
beziehen — betrekken 
Beziehungscharakter — betrekkingskarakter 
Beziehungsereignis — betrekkingsgebeuren 
Beziehungserlebnis — betrekkingsbelevenis 
Beziehungsgruss — betrekkingsgroet 
Beziehungskraft — betrekkingskracht 
beziehungslos — betrekkingloos 
Beziehungslosigkeit — betrekkingloosheid 
Beziehungsmoment — betrekkingsmoment 
Beziehungssinn — betrekkingszin 
Beziehungsstreben — betrekkingsstreven 
Beziehungsvorgang — betrekkingsgebeurtenis 
Beziehungszustand — betrekkingstoestand 
Urbeziehung — oerbetrekking 

Du -μ] 
Du-berne — ;i;-verte 
Du-Moment — ;»/ moment 
Du-Sagen —/i;-zeggen 
Du-Sinn —jtj-zin 
Duverhaltnis —/i;-verhouding 
Duwelt — ;i/-wereld 
Du werden — y»;-worden 

brfahrung — ervaring 
erfahrbar — ervaarbaar 
erfahren — ervaren 
unerfahrbar — onervaarbaar 

Es - het 
ts-form — het^vorm 
Es-Menschheit — fc^i-mensen 
bs-Rede — het-pnat 
bs-Revier — het gebied 
Essprache — liet-spraak 
hsverhaltms — /»«-verhouding 
bs-vor-sich — het voor-ztch 
fcs-Welt — bet-wereld 
Eswelt-Kontmuum — jbet-wereld-continuum 
Es-werden — bet-worden 

Gegen — tegen 
Allgegenseitigkeit — al-tegeninnigheid 
begegnen — tegenkomen 
Begegnung— tegenkomst 
Begegnungsereignis — tegenkomstgebeuren 
Beziehungserlebnis — tegenkomstbelevenis 
gegenseitig — tegeninnig 
Gegenseitigkeit — tcgeninnigheid 
Gegenstand — tcgengesteldheid 
gegenständlich — tegenstelbaar 
Gegenstandsbild — tegengestcldheidsbeeld 

Gegenüber — tegenover 
gegenwahren — tegenblijven 
gegenwartend — tegenwordig 
Gegenwart — tegenwoordigheid 
gegenwärtig — tegenwoordig 
vergegenständlichen — tegenstellen 
vergegenwärtigen — vertegenwoordigen 
Vergegcnwartigung — vertegenwoordiging 

Haltung — houding 
Duverhaltnis — jij-verhouding 
Esverhaltnis - fcff-verhouding 
Verhältnis — verhouding 

Ich - tk 
Ichakt — ti-akt 
Ichbewusstsein — ife-bewustzijn 
ichbezogen — iA-betrokken 
Ichbezogenheit — ifcbetrokkenheid 
ichhaft — ifckig 
Ichhaftigkcit — takigheid 
ichledig — ιέ-ledig 
ichlos — (¿loos 
Ich-Revier — i*-gebied 
Ich-Trager — ifc-drager 
Ichsagen — ife-zeggen 
Ichwerden — lilt-worden 
nachichhaft — na-tfckig 
vonchhaft — voor-ièkig 

Mittel — middel 
mittelbar — middellijk 
unmittelbar — onmiddellijk 
Unmittelbarkeit — onmiddellijkheid 

präsent — present 
Präsenz — presentie 
Prasenzlosigkeit — presentieloosheid 

Sprache — spraak 
Anspruch — aanspraak 
ansprechen — aanspreken 
Aussersprachlichc — wat de spraak te buiten 
gaat 
aussprechen — uitspreken 
Essprache — bet-spraak 
mitsprechen — meespreken 
nachsprechen — η asp re ken 
unaussprechlich — onuitsprekelijk 
ungesprochen — ongesproken 
sprachlos — spraak! oos 
sprachzeugend — spraakverwekkend 
sprechen - spreken 
Spruch — spreuk 
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Zwiesprache — tweespraak 

Werk — werk 
auswirken — uitwerken 
Auswirkung — uitwerking 
durchwirken — doorwerken 
einwirken — inwerken 
cntwirklichen — ontwerkclijken 
bntwirklichung — ontwcrkclijking 
fortwirken — doorwerken 
Mitwirkung — medewerking 
Sichhinwirken — aanwerken 
unwirklich — onwerkelijk 
Unwirklichkeit — onwerkelijkheid 
Urwirklichkeit — oerwerkelijkhcid 
verwirklichen — verwerkelijken 
Verwirklichung — verwerkelijking 
wechselwirken — wisselwerken 
Wechselwirkung — wisselwerking 
Werkzeug — werktuig 
wirken — werken 
Wirkung - werking 
wirklich — werkelijk 
Wirklichkeit — werkelijkheid 
Wirksamkeit — werkzaamheid 
zusammenwirken — samenwerken 

Wesen — wezen 

Nu volgt het register van de belangrijkste 
landse vertaling 

Aanbidding — 32 8 
Aangezicht - 32 8(2x) , 36 2 , 36 5, 36 10, 

49 8 , 5 9 2 ( 3 x ) , 6 1 17 
Aangrijpen - 27 4 , 27 5, 36 3 61 14 
Aanraken - 20 1, 39 1, 50 30, 61 15 
Aanrak ing - 23 4 , 2 7 7 , 3 9 10(2x) , 39 11, 

48 1 , 6 0 4 , 6 1 15 
Aanroepen — 58 2 
Aanschouwing — 19 3, 22 1 
Aanspraak- 36 3 , 3 6 10(2x) , 56 1, 56 4 
Aanspreken - 9 4 , 18 3 , 2 1 2 , 2 7 6, 32 1 

44 2, 45 1, 45 2(2x) , 45 3(2x) 48 3 , 
50 2 4 , 5 5 2 , 5 5 9, 59 1 

Aanwenden - 32 5, 37 3 37 5 
Aanwerken — 23 5 
Aanwezig - 3 2 (2x) , 12 3, 24 3 , 51 1, 52 2 

( 4 x ) , 5 2 7 , 6 0 2(2x) 
Aard - 10 7, 19 2 , 28 2 , 32 6 , 36 10, 39 16 
Aarde - 32 8 , 3 6 1 0 , 4 3 l ( 2 x ) , 47 2 , 50 9, 

61 12 
Aards - 37 l , 5 0 9 (2x ) , 50 1 0 , 6 1 16 
Absoluut - 28 2 , 4 7 2 , 4 9 2, 58 1 
Afgesplitstheid - 46 7 
Afgod - 58 l ( 2 x ) , 58 2(2x) , 58 3 
Afgrenzen — 49 2 
Afgrenzing - 33 7, 33 8 
Afgrond - 36 3 , 4 3 1 
Afgrondelijkheid - 57 3 

Allwesen al-wezen 
bigenwesen — eigenwezen 
Selbstwcsen — zelf-wezen 
Wesenheit — wezenheid 
Wesensakt — wezensakt 
Wesensbewegung — wezensbewcgmg 
wesensfremd — wezensvreemd 
wesensgleich — wezensgehjk 
Wesenstat — wezensdaad 
Wort - woord 
Antwort antwoord 
antworten antwoorden 
beantworten — beantwoorden 
Grundwort — grondwoord 
Menschenwort — mensenwoord 
Verantwortung — verantwoording 
Worterpaar — woordenpaar 
wortlos — woordeloos 
Wortpaar —-woordpaar 

Zwei - twee 
zweierlei — tweeërlei 
Zweiheit — tweeheid 
Zwiefalt — tweevoud 
zwicfaltig tweevoudig 
7wiefaltigkeit — tweevoudigheid 

Zwichen — tussen 

woorden van 'Ich und Du', gebaseerd op de Neder-

Afgrondig - 50 5 
Afhangen - 50 30 
Afhankelijk - 49 4 
Afhankelijkheid - 49 7, 49 9 
Afhankelijkheidsgevoel — 49 1 
Afhankelijkheidsleer — 50 1 
Afloop - 17 1, 28 2 , 3 0 3 , 3 3 4 , 3 6 10(4x) , 

36 12(2x) 
Aflopen - 17 1 
Afsplitsen - 29 2 , 33 9 ( 2 x ) , 35 3, 36 7, 

36 1 2 , 4 0 5 , 4 6 8 
Afsteken - 28 2 
Afstekendheid - 17 3, 24 4 , 2 4 5 , 2 7 2 , 3 9 8 
Afwenden — 48 1 
A f w e n d i n g - 54 5 , 6 1 11 (2x) 
Afzetten - 39 6, 39 9 , 39 14, 39 17(2x) 
Afzien - 10 9 (2x ) , 31 2, 35 1, 36 1 0 , 4 7 2 , 

50 16, 50 17 50 22 
Afzondering - 2 8 2 , 3 7 1 , 5 7 3 
Afzonderlijk - 13 4 , 27 5 , 2 8 2 , 2 8 3 , 30 3 , 

3 0 4 , 31 1, 31 2, 31 3, 4 6 6 . 47 2 , 
48 1, 50 4 , 51 2 60 2 

Akseptatie - 46 .7 , 46 8, 60 2 
Akt 23 2 , 5 0 1 , 5 7 2 , 5 8 1 
Aktief - 36 8 
Aktivitcit - 4 1, 14 2(2x) , 56 5(2x) 
Aktualiseren — 27 7 
Aktualiteit - 22 1, 24 3 . 52 4 , 52 6 (2x) , 
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52 7 , 5 3 3(2x) 61 6 
Al - 19 3, 27 3, 36 3 , 4 1 4 , 4 3 l ( 2 x ) , 4 7 1, 

50 3 2 , 5 3 1 , 5 4 5(2x), 55 9, 56 4 
Al-betrekking - 27 5, 59 1 
Al bezieling - 27 5 
A l g e m e e n - 16 1,23 5 , 3 1 2, 32 5 , 6 0 2 
Alle - 11 2, 12 3 , 1 4 2(2x) , 14 4 , 1 5 l ( 2 x ) , 

16 l ( 2 x ) , 19 2, 23 3, 23 5(4x) , 28 2 
(Зх) , 30 7, 32 1(2x), 32 2 ( 2 x ) , 32 7, 
33 1 1 , 33 12, 35 1, 35 3(4x) , 36 3 
(3x), 36 5, 36 6(2x) , 36 8, 36 9, 36 10 
(2x), 36 12, 37 5, 38 1, 39 1 1 , 39 1 3 , 
39 17(2x), 4 0 6, 41 2 4 3 l ( 2 x ) , 4 4 2 , 
45 1, 4 5 2(4x) , 4 6 5(2x), 4 7 1, 47 2 , 
47 3, 4 8 1(8x), 4 9 2(2x) , 4 9 8, 50 1, 
50 5, 5 0 9 ( 2 x ) , 50 10, 50 16, 50 18 
(2x), 5 0 2 2 , 50 2 3 , 50 30(2x) , 5 1 1 , 

52 2, 52 4 ( 2 x ) , 5 4 4 , 55 6, 55 7, 
55 10, 59 1, 59 2(3x) , 60 2 , 6 1 3 , 6 1 8 
( 2 x ) , 6 1 1 0 , 6 1 14(3x) 

Alledaags - 18 2 , 5 0 10 
Alleen - 3 1 , 4 l ( 2 x ) 4 2 , 6 3, 27 3, 30 7, 

50 l ( 2 x ) , 5 0 8 , 5 0 9 , 5 7 1 
Allerheiligste — 57 3 
Allerpersoonlijkst — 33 10 
Allerreeelst - 36 10 
Alles - 4 2, 4 3, 9 6, 10 7, 10 9, 10 10(2x), 

12 2, 13 4 27 5, 28 2, 29 3(2x) , 32 5, 
33 12, 41 1, 41 2 , 4 3 l ( 2 x ) , 4 6 7(4x) , 
47 2(5x) , 4 8 1, 49 2 , 4 9 5, 50 8(2x) , 
5 0 1 5 , 5 0 16 5 0 2 3 , 5 6 4 , 5 8 3 

Al maat - 36 8 
Alstr i jd- 36 10(2x) 
Alomvangend — 50 15 
Alomvattend - 50 2, 52 7 
Al tegeninnigheid — 50 2 

Al-tegeninnigheid — 2 0 1 
Altijd - 31 3, 33 9, 33 12, 35 2, 36 2, 36 4, 

36 8(2x) , 36 10, 37 1, 37 5 , 4 2 2 
Al wezen - 50 11 50 12 
Ander - 1 5, 1 7, 3 2 4 4, 5 l(3x), 11 2 

(2x), 16 1, 192, 21 2, 22 1, 23 2, 

23 4, 23 5, 23 6, 27 7, 28 2(3x), 28 3, 

29 2(3x), 29 3(2x), 33 12(2x), 36 3 

(3x) 36 9,37 3,39 6,39 7 45 2(2x), 

45 3, 46 2, 47 l(2x) 47 4, 49 2, 49 4, 

53 1 , 6 0 3 
Antwoord - 32 l ( 2 x ) , 32 2(2x) , 32 3, 36 4, 

36 8(2x) , 5 0 2 3 , 56 1, 56 4 ( 2 x ) 
Antwoorden - 9 4, 32 1, 32 8, 35 4 , 41 2 

(4x), 5 0 1 2 , 6 1 16 
Arbeid - 35 1 35 3(2x) 
Arbeiden - 33 4, 35 3 

Baan - 36 8 , 6 1 2 1 , 6 1 23 
Band - 28 1 
Beantwoorden — 50 12, 6 0 2 
Bedoelen - 3 2(2x) , 19 3, 27 3, 27 7, 30 5, 

30 6 , 3 1 3 , 32 3, 36 3, 36 5(2x), 36 8, 
36 1 0 , 3 7 4 37 5 , 3 9 2(4x) 4 0 2 , 4 0 9 
45 1, 45 2(2x) , 46 8, 50 8, 50 16, 

50 22, 51 2, 52 2, 57 2, 58 3, 59 2 , 
6 0 2(2x) 

Bedoeling - 15 1, 3 1 3 , 33 4 , 37 5(4x) , 
39 9(2x) 39 10 

Beëindigen - 52 3 
Beeld - 10 2 , 1 0 9, 11 3 , 28 2 , 32 2, 32 6 

(3x) , 32 8 (2x ) , 43 1, 32 2 (2x) , 43 3 , 
55 9 , 58 3(2x) , 6 0 2, 61 7, 61 16(2x) 

Beeldenreeks — 4 3 l ( 2 x ) 
Begeerte - 6 6, 27 5, 37 5, 50 2 1 , 57 2 , 

58 3 
Begeren - 49 7 
Begerig - 58 3 
Begerigheid — 15 1 
Begin - 23 1, 27 5, 28 2, 36 12, 37 6, 

4 8 2 , 5 0 4 , 6 1 14 
Beginnen - 23 4 , 31 2 , 35 2 , 52 2 
Begrensdheid — 21 2 
Begrenzen — 11 2 
Begrijpbaar - 50 29 
Begrijpehik - 23 5 , 3 2 7 
Begrijpen - 23 5 , 27 5, 32 5, 33 10 , 36 3 , 

39 1 , 4 1 5 , 4 7 2 , 4 9 3 , 5 0 3 , 5 2 6 , 5 3 1 
Begrip - 18 3, 23 4 , 23 5, 27 7, 32 7(2x) , 

59 1 
Begnppelijk - 32 5, 50 29 , 51 2 
Bcgrippelijkheid — 15 1 
Bekennen - 43 1 
Bekentenis - 34 1, 37 3 
Bekeren - 58 4 
Bekijken - 10 4 , 4 1 4 
Beleven - 19 2, 23 4 , 23 5, 26 3 , 27 6, 

46 1, 5 0 6 , 5 0 1 7 , 5 0 3 0 , 6 1 9 
B e l e v e n i s - 23 5 , 4 3 1 , 6 0 1 
Belichamen - 19 1, 4 0 6, 61 8 
Beminnen - 56 l ( 2 x ) , 58 3 
Benutten - 35 3(2x) , 59 l ( 2 x ) 
Bepaalbaar - 28 2 
Bepaaldheid 27 5 
Bepalen - 19 1, 27 7, 3 1 2 , 35 3 , 36 8 , 

36 1 0 , 4 9 2, 59 l ( 2 x ) , 5 9 2 , 6 0 2 
Bepaling - 49 1 
Beperken - 53 2 
Beschikken - 52 4 
Beschikking - 36 8 
Beschouwen - 10 1 10 8 , 2 3 2 , 2 3 5 , 3 0 5, 

33 8 , 36 10(3x) , 5 0 4 , 50 5, 60 1, 
60 2 ,61 4 

Beschouwing - 27 7, 28 2 (2x) , 31 2 , 36 12 , 
39 15 

Beschouwingswijze — 10 9 , 50 1 
Beslissen - 19 2 , 31 2 , 35 4 36 2(2x) , 36 3 

( 4 x ) , 3 6 5 , 3 7 4 , 4 0 2 , 5 0 8 ( 2 x ) , 5 0 16, 
50 18, 59 2(2x) 

Beslissing - 37 4 50 8 , 50 22 , 50 30(2x) 
Besluiten - 37 5(2x) , 48 3 , 50 5 , 50 12 , 

55 6 
Bespreekbaarheid — 56 1 
Bespreken — 23 5 
Bestaan - 2 2 , 4 1 ( 2 x ) , 4 2 6 4 , 11 1, 11 2, 

11 7, 17 2 , 19 2 (2x) , 21 1, 27 5, 29 2 , 
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33 13, 35 3(3x), 36 3, 39 15, 39 18 
<2x), 41 2, 41 4, 43 2(2x), 50 1, 50 10 
(2x), 50 15, 50 16, 50 18(3x), 5021 
(3x), 59 2,61 8(2x),61 9(2x) 

Bestand - 32 5 
Bestemmen - 37 4 , 37 5 
Bestemming - 32 3 , 32 4 , 36 4 , 37 4 (2x ) , 

37 5(4x) , 50 8 
Bestendig - 61 11 
Bestendigheid - 2 2, 19 1, 46 6, 61 8(3x) 
Betrekken - 9 5, 35 4 , 36 2 , 50 16, 50 28 , 

50 29(2x) , 59 2 , 6 1 7 
Betrekking - 5 2 , 8 2 , 9 1, 9 2 , 9 3, 9 4 , 

1 0 8 , 1 0 1 2 ( 2 x ) , 1 1 6 , 1 1 7 , 12 3 , 
14 2 (2x) , 15 1, 16 1, 17 1, 19 1, 19 2 , 
20 1, 21 1, 21 2 (2x) , 21 3 , 22 l ( 2 x ) , 
23 1, 23 2 (2x) , 24 5 (2x) , 27 4 , 2 7 5 
(4x) . 27 6 , 27 7 (2x) , 28 l ( 2 x ) , 28 2 
(3x) , 29 3 , 3 2 1 , 3 2 7 33 1 l ( 4 x ) , 35 1. 

35 3(2x) , 36 2 (2x) , 36 8, 39 1, 39 2 , 
39 7, 39 10, 39 11 , 39 13(2x) , 40 6, 
4 0 9(3x) 41 2, 42 2(4x) , 44 1, 44 2 
(2x) , 45 2 , 4 6 5(2x) , 46 8 (2x) , 47 1 
(3x) , 47 2 (5x) , 48 1, 49 1(2x) , 49 2 
(3x) , 49 3 , 49 4 , 49 8, 49 9 (2x) . 50 1 
(2x) , 50 5, 50 10(3x) , 52 4 , 52 6 (2x) , 
52 7, 53 1(2x) , 53 2 (2x) , 53 3(2x) , 
54 3 , 54 4 (2x) , 55 1, 55 2 , 56 1, 
56 4 (2x ) , 57 2, 58 2 , 59 l ( 5 x ) , 60 1, 
61 6 , 6 1 7 , 6 1 8 ( 6 x ) , 6 1 9 , 6 1 17(2x) 

Betrekkmgloos - 59 1 
Betrekkmgloosheid 17 3 , 5 7 2 , 5 9 1 
Bctrekkingsakt - 50 9, 50 10, 55 5 , 6 1 6 , 

61 7 
Bctrekkmgsbelevenis - 28 2 
Betrekkingsgcbeurcn - 24 1, 24 3, 30 3 , 

30 4, 32 2, 36 8(2x), 39 13, 46 2, 
50 2 3 , 5 2 3 

Betrekkingsgebeurtenis — 23 4 (2x ) , 23 5 
( 2 x ) , 2 8 1 , 4 8 1 

Bctrckkingsgroct — 23 3 
Betrekkingskarakter — 23 5 
Betrekkingskracht - 31 4 , 32 1, 33 1, 35 3 , 

36 12, 37 2, 41 5, 52 2 , 54 4 , 6 1 6 , 
61 17 

Betrekkingsmoment — 56 1 
Betrekkingssfeer - 54 4 
Betrekkmgsstreven - 27 5(2x) 
Betrekkingstoestand 23 4(2x) 
Betrekkingszin - 50 25 
Betrouwbaar- 29 2, 3 3 8, 43 1, 50 22 
Betrouwbaarheid — 29 2 , 50 6 
Bevrijden - 32 4 , 36 10, 50 21 
Bevrijding - 36 10, 59 1, 61 17 
Bewerken - 39 1 5 , 4 9 7 
Bewerkstelligen - 33 8 
Bewust 24 5 , 2 5 2 (2x) , 39 4 , 39 5 39 13, 

39 14(2x) 
Bewustheid - 28 1 
Bewustzijn - 10 13 . 28 1, 36 10 49 3 , 

50 1 3 , 5 0 17 

Bezinnen - 37 5 , 4 0 7 , 4 1 4 , 50 9 , 5 2 4 
B e z i n n i n g - 37 5, 37 6 , 4 3 1 
Bezit - 23 5, 28 1, 35 1, 35 3(2x) , 39 17 

(2x) 
Bezitten - 36 8 , 58 4 
Bidden - 50 5, 59 1 
Bidder - 49 7 
Bijeenzamelcn - 36 12 , 37 2 , 50 8 (2x) , 

50 3 1 , 6 1 6 
Bijeenzameling - 14 3 , 50 8, 50 16(2x) 
Bijzonder - 22 5, 23 5, 35 1, 39 15(3x) , 

44 2 (2x ) , 52 4 , 5 3 3 , 5 8 2 
Binden - 32 2 35 1, 35 3(2x) , 59 2 
Binding - 35 3 , 54 5, 61 9 (2x) 
Binnengaan - 12 2 . 19 1, 22 2, 24 5, 28 3 , 

32 5, 36 3 , 36 8, 45 1, 50 1, 50 15, 
52 6 , 5 6 2 

Binnenste - 36 9 , 37 2 , 50 2 , 50 8 (2x ) , 
50 2 2 , 6 1 4 

Binnenstromen — 35 3 
Binnentreden - 3 4 , 19 1, 30 4 , 32 1, 49 8 , 

55 11 
Blik - 9 6, 23 5, 27 5 (2x) , 33 5, 36 3, 37 3 

( 2 x ) , 4 1 5 , 4 8 1 , 5 0 17, 52 1 , 5 2 2(8x) , 
52 3 , 5 2 4 ( 2 x ) , 5 5 5 

Blikken 36 5 
Boom - 1 0 1 , 1 0 7 , 10 8. 10 10, 1 0 1 1 , 

10 13(2x) , 12 2 , 2 4 5(3x) , 39 1 
Bouw - 10 4 , 59 1 
Bouwen - 20 1, 28 2 , 31 2 , 33 11, 33 12, 

3 6 8 , 4 3 1 , 6 1 18 
Bouwmeester — 33 11 
Bouwsel - 36 10(2x) 
Bovennatuurlijk 23 5(2x) 
Bovenzinnelijk — 23 5 , 6 1 16 
Bruikbaar - 55 9 

Continuum - 23 5, 52 5, 54 4 , 61 5 

Daad - 12 2 , 14 1, 31 2 , 36 3, 36 5, 36 8 . 
41 2 , 5 0 1 8 , 5 0 2 3 

D a d e r - 23 4 , 2 3 5 
Deel - 21 2 , 3 6 1 .37 5 
D e e l a c h t i g - 4 8 l ( 2 x ) 50 9 , 5 6 4 , 6 1 8 
Deelhandeling — 14 2 , 46 5 
Deelhebben - 7 1, 7 2 , 18 2 , 35 3(2x) , 

39 1 1 , 3 9 17 
Deelnemen - 39 11(2x) 39 12(2x) , 39 13 

(2x) , 39 1 4 , 4 1 2 ( 2 x ) , 4 9 6 
Denkbaar 35 1 , 5 0 29 
Denken - 4 2, 9 4 , 17 1, 26 2 3 2 5 , 3 3 1 1 , 

36 1 0 , 4 1 4 43 1 ( 5 x ) , 4 5 1 48 3 , 5 0 1 
<2x), 50 17(8x) , 50 1 8 , 5 0 28 , 5 1 1 
(2x) 51 2 , 6 1 1 

Dienaar — 49 7 
D i e n e n - 1 2 2 35 3, 35 4 , 36 3, 58 3(3x) 
Dienst - 19 3 43 l , 50 9, 50 30(2x) 
Dienstbaar - 41 1 58 3 
Diep - 22 3, 32 8, 35 3 36 3, 36 12, 39 2 0 , 

42 2 , 43 3, 50 12, 50 15, 50 17(2x) , 
52 4 , 59 2 ( 2 x ) , 6 1 17 61 23 
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D i e p t e - Î 6 5 , 4 3 1 , 5 0 15 50 2 3 , 5 9 2 
Ding - 2 1, 6 2(2x) , 6 6 (4x ) , 6 8, 1 1 1 

(3x) , 12 3(2x) , 12 4 (2x ) , 17 2 , 18 2 , 
19 1, 22 2 (2x ) , 23 4 , 23 6, 27 4 , 27 7, 
28 2 (6x ) . 29 2 (6x) , 29 3 , 3 1 2 , 32 3 
(2x) , 32 5(3x) , 33 1 1 , 3 7 4 , 3 7 5 . 4 1 4 , 
4 6 8 , 47 2 , 47 5(2x) 48 1, 50 1 3 , 
50 18, 50 2 8 , 52 6(2x) , 57 2 , 58 2 , 
60 2 , 6 1 2 

Dingehjk - 61 2 
Dingehjkheid - 22 2 , 52 6 ( 2 x ) , 61 10 
Ding-worden — 27 5 
Ding-wordmg — 22 2 
Doel - 27 5, 50 18(2x) , 50 2 0 ( 4 x ) , 50 2 1 , 

50 2 2 , 5 8 2 
Doelstellen - 37 5 
Doelstelling — 36 1 
Doen - 1 1 4 , 1 1 7 , 18 1, 18 2 , 2 3 2 (2x ) , 

23 5, 2 9 2 , 3 2 2 , 32 7, 3 2 8 , 3 3 4 , 
35 3(3x) , 36 3(3x) , 36 4 , 36 8 ( 3 x ) , 
39 15, 4 1 5 , 43 1, 43 2 , 59 2(4x) , 

60 2(2x) , 6 0 3 , 6 1 3 . 6 1 8 
Dood - 6 6, 30 5, 35 2 , 36 8 , 50 17, 50 18 . 

59 2 , 6 1 18 
Dooddrukken - 36 7, 36 8 
Doorgronden — 47 5 
Doorkijk - 27 1, 4 4 2 
Doorstralen — 61 8 
Doorstromen - 10 2 , 23 4 
Doorwerken - 23 5, 61 8 
Dragen - 27 3 , 35 3 , 36 6 , 37 4 , 4 3 1, 

50 2 9 ( 2 x ) , 6 1 7 
Drager - 23 4 , 23 5, 24 4 , 2 4 5 , 2 8 2 , 35 1, 

35 3 , 4 9 9 . 5 0 5 , 50 10 
Drift - 23 5 (2x) , 23 6, 27 5(2x) , 27 7 (2x) , 

28 2 . 35 3(4x) , 36 3 , 37 4 , 37 5, 46 8 , 
61 17 

Dr i f tmat ig - 36 6, 50 16 
Duaal - 24 3 
Duren - 22 1, 39 9 , 4 7 1 
Duur - 17 3, 29 2 , 29 3 61 6, 61 8 
Duurloos — 4 6 8 
Duurzaam - 22 8 , 33 9, 50 16 
Duurzaamheid — 32 8 
Dwaalgcloof — 36 12 
Dwaalsprcken — 45 2 
Dwang 36 10(2x) 
Dwingelandij - 35 2 , 35 4 
Dwingen - 36 8 , 4 1 5 

hen - 1 4 , 3 2 , 3 3 (2x) . 19 2, 22 1, 23 5 , 
29 3 (2x) . 32 1, 36 3(3x) , 37 5, 4 0 7, 
43 l ( 3 x ) , 45 2 , 4 6 7, 4 7 2 , 48 l ( 2 x ) , 
50 l ( 2 x ) , 50 2 , 5 0 9(3x) , 50 1 7 , 5 0 18, 
50 32 , 51 2 . 53 1, 55 7, 55 1 1 , 59 1 
(2x) , 59 2 . 6 1 17 

Eenheid - 11 3 , 2 3 2 , 50 6 . 50 8 , 50 9 ( 2 x ) , 
50 10(3x) , 50 13 , 50 15, 50 18(2x) , 
50 29 

hcnling - 59 2 
Eenvoudig — 19 3 

Eenworden - 50 8 , 50 16 , 50 22 
Eenwording — 49 2 
E e n z a a m - 29 3 , 3 2 8 , 3 9 1 3 , 5 7 l ( 2 x ) 
Eenzaamheid - 4 0 6 4 8 1, 57 1, 57 2 (3x ) , 

57 3 ( 2 x ) , 6 1 7 61 17 
Eeuwig - 9 6 (2x ) , 12 1. 22 3(2x) , 23 3 , 

39 10, 44 1, 4 4 2 . 45 l ( 2 x ) , 4 8 l ( 2 x ) , 
50 3 , 50 10 , 50 2 1 ( 2 x ) , 50 2 4 , 53 3 . 
54 3 , 55 5 (2x ) , 55 9, 56 3 , 58 3(2x) , 
58 4 , 60 1, 60 4(4x) , 6 1 1 , 6 1 2 , 
61 1 4 . 6 1 1 6 , 6 1 21(2x) 

Eeuwigheid - 29 3 , 3 6 3 , 4 9 5 , 5 0 3 2 . 5 8 2 , 
59 2 

Eigen - 27 5, 3 1 2 , 33 10 , 34 1, 36 8(3x) , 
38 1, 39 10 , 39 15, 39 17, 41 2 , 4 1 5 , 
50 21 (2x) , 58 3(2x) , 59 2 . 61 9(2x) , 
61 14 

Eigenaardigheid — 24 4 
Eigenbewustheid - 41 5 
Eigenlijk - 16 1. 18 1, 27 4 , 31 3 , 50 16 . 

5 6 4 , 5 7 3 , 6 1 12 
higenmens — 4 0 4 , 41 4 
Eigenschap - 1 1 2 , 1 2 4 , 22 1, 28 2 (4x ) , 

29 2 , 6 1 l ( 2 x ) 
Eigenwezen - 39 4 , 39 6(2x) , 39 14(4x) , 

39 15, 39 16 , 39 17. 39 19(3x) , 39 2 0 , 
41 2 

Eigen zijn — 61 12 
t i n d e - 28 2 , 3 6 3 , 3 6 9 . 4 2 2 
E i n d i g - 31 2 , 5 8 1 , 5 8 2 , 59 2 
Eindigheid - 31 2 
E l e m e n t - 10 1 0 , 2 3 5 , 2 3 6 . 3 2 3 , 4 0 7, 

49 l ( 2 x ) . 50 1 , 5 6 1 ,61 1 4 , 6 1 15(2x) . 
61 16 

Elementair - 23 4 , 23 5(2x) , 4 1 2 , 4 6 8 , 
52 2 

Elkaar - 10 5, 22 3 23 2 (3x ) , 23 5, 27 3 , 
27 7 (2x) . 28 2 , 29 2 , 29 3, 31 2 , 3 1 3 , 
33 3, 33 8 , 33 l l ( 5 x ) , 33 12 , 34 1. 
36 2 , 36 3 , 36 5(2x) , 3 6 9 , 37 3(7x) , 
38 1, 4 4 1 , 5 0 1 0 , 5 0 2 3 , 5 0 2 8 , 5 0 30 , 
53 2 , 5 4 3 

Emotie — 33 5 
Emotioneel — 50 16 
t n c n - 50 1 5 , 5 0 1 6 , 5 0 22 
Enig - 1 9 2 , 21 1, 22 1, 27 5. 47 1, 59 2 , 

61 8 61 17 
Ьrkennen — 41 2,54 4 
Ir tussen — 61 23 
Ervaarbaar — 11 2, 12 4 
Ervaren - 6 1 , 6 2(2x) , 6 5 , 6 7 , 7 1, 7 2 , 

10 1 3 , 11 6 ( 2 x ) , 12 3(2x) , 13 1, 13 2 . 
17 2 . 18 2 . 19 2, 22 1.23 6 , 2 4 4 , 2 4 5, 
28 2 ( 3 x ) 29 3, 30 5, 30 6, 31 3(4x), 
31 4 , 32 4 , 32 5, 32 6(2x) , 33 1, 35 1, 
39 4 39 9 , 39 17(2x) , 4 1 1 , 4 1 3 , 
50 1 2 , 5 0 3 1 , 5 7 2 , 5 8 2 , 6 0 2 ( 2 x ) , 6 1 1 

Ervaring - 6 2 , 6 3 , 6 6, 6 8, 7 1, 7 2, 8 1, 
11 6, 11 7. 16 l ( 2 x ) , 27 4, 27 5, 31 2 , 
39 2 , 4 3 1 , 4 6 7(2x) , 50 13 

Essentie - 61 17 
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Essentieel - 49 2 
Evenbeeld — 36 5 

Feit - 10 5, 19 2 , 24 4 (2x ) , 24 5, 33 12 
( 2 x ) , 3 5 3 , 4 6 7 , 4 9 2 

b u n k t i e - 33 1 , 3 3 4 
Funktionaliseren — 24 5 
Funktioneel - 2 8 2 , 3 9 17 

Gaan - 7 2, 9 5, 14 2 , 16 1, 22 2 , 24 5, 
2 6 2 , 27 3, 28 3 , 3 2 6 , 3 6 9 , 39 1 1 , 
4 0 2, 46 l ( 2 x ) , 4 8 l ( 2 x ) , 49 7, 50 18, 
60 3(2x) 

G a n g - 6 1 2(2x) 
Gebed - 11 4 (2x) , 4 9 7, 4 9 8 , 59 1, 61 7 

( 3 x ) , 6 1 17(3x) 
Gebeuren - 10 8 , 19 1, 22 3 , 28 2 , 32 1, 

3 2 5 , 3 6 1 0 , 3 7 4 , 3 7 5 , 50 1, 5 0 5 , 
50 8 , 5 2 3 , 5 2 4 , 6 1 6 , 6 1 1 0 , 6 1 23 

G e b e u r t e n i s - 23 5 , 5 0 22 
Geborgen - 19 2 , 6 0 2 
Geborgenheid — 61 17 
G e b r u i k - 31 3 , 4 3 1 
Gebruiken - 17 2, 18 2, 28 2, 29 3, 30 5, 

306, 31 3(2x), 31 4, 32 4, 32 5, 31 3 
(2x), 31 4, 32 4, 32 5, 33 1, 35 l(3x), 
37 5(2x), 39 4, 39 9, 39 17(2x), 41 1, 
45 2, 50 31, 57 2(2x), 58 2, 59 2 

Gedachte - 28 2 50 30 
Geest - 25 2, 27 3(2x), 31 3(2x), 314, 

32 l(7x), 32 3, 32 8(5x), 33 2(2x), 
35 3(8x), 35 4(7x), 36 4, 36 6(2x), 
36 8(4x), 36 10, 36 12, 40 7, 46 7, 
50 8, 50 12, 50 25(4x), 50 30, 50 32, 
52 1 524 544, 559, 57 3, 61 9, 

61 1 6 ( 4 x ) , 6 1 18 
Geestelijk - 9 4 , 23 5, 27 2 , 27 4 , 36 8 , 

36 9 , 39 8 , 39 13, 4 0 5, 4 6 7, 52 1, 
55 4 , 5 5 9 , 5 7 3 

Geestesgeschiedems — 24 1 
Geestesleven - 31 3(2x) , 35 4 (2x ) , 37 3 , 

37 5 
Geestesvortn — 61 12 
Geestvervoering - 41 5 
Geestwekkend - 23 4 
Geheel - 10 10, 23 2 (2x) , 28 2 , 4 9 2 , 5 4 5, 

61 8 
Geheim - 6 6, 6 8 (2x) , 19 3, 22 1, 27 3, 

32 1(2x) , 32 8 , 36 5(2x) , 4 0 7(2x) , 
41 4 , 47 4 , 50 8 (2x ) , 50 18(2x) , 52 1 
(2x) , 55 9 , 5 7 1 , 6 0 3 

Gehcimniskarakter — 6 0 3 
Geheimnisvol — 61 23 
Geheimzinnig —23 5 , 5 7 1 
Geheimzinnigheid — 6 8 
Gelaat - 61 18 
Gelden - 32 2 , 36 12, 39 15, 49 2 , 5 1 2 , 

60 2 
G e l d i g - 36 1 2 , 6 0 2 
Geldigheid - 55 9 
G e l d i n g - 59 2 , 6 1 2 0 , 6 1 22 

Geldingsgebied — 51 2 
Geloof - 36 10(2x) , 36 1 1 , 36 12(2x) , 
Geloofsgoed — 23 5 

61 6 , 6 1 17(2x) 
Geloofwaardig — 43 1, 50 1 
Geloven 19 3 , 2 6 1, 35 2 , 36 1 0 , 3 7 4 (4x) , 

37 5 (3x) , 4 0 6, 4 0 7, 50 1, 50 30, 
58 l , 6 0 4 ( 2 x ) , 6 1 1 ,61 6(2x) 

Gemeenschap — 36 8 
Gemeenschappelijk — 33 9 
Gemeenschappelijkheid — 61 8 
Gemeenschapsleven — 35 1, 35 3(4x) , 35 4 

<3x) 
G e m e e n t e - 33 l l ( 2 x ) , 6 1 7 , 6 1 8 , 6 1 9 
Genade - 10 8, 14 1, 36 5, 37 5,46 3(2x), 

54 5 
Genegen — 59 2 
Genegenheid — 23 3 
Geschieden - 14 3 , 15 1, 19 2, 24 5, 27 4 , 

28 2, 29 2 , 29 3(2x) , 36 3, 36 4 , 
36 7, 46 8 , 49 6, 49 7, 50 7, 50 9 , 
5 0 2 5 ( 2 x ) , 5 0 3 0 ( 2 x ) , 52 1, 55 11 , 
6 0 1 ( 2 x ) , 6 1 1 8 ( 2 x ) , 6 1 19 

Geschiedenis - 28 3, 48 3 , 50 5, 61 2 , 61 4 
( 2 x ) , 6 1 1 2 , 6 1 1 5 , 6 1 1 6 , 6 1 2 1 , 6 1 23 

G e s p r e k - 27 5(2x) , 27 7 , 4 0 6(3x) 
Gestalte - 9 3 , 12 l ( 2 x ) , 12 2 , 12 3(2x) , 

12 4 , 1 9 1 , 2 3 6 . 2 4 5 . 3 2 6 ( 2 x ) , 3 3 1 3 , 
36 8 , 39 8 , 50 22 , 54 5, 55 3 , 55 10, 
56 1, 61 2 , 61 12 , 61 15(2x) , 61 16 
( 3 x ) , 6 1 1 7 ( 2 x ) , 6 1 1 8 ( 3 x ) , 6 1 20(2x) 

Gestalte geven — 54 4 
Gestalte geving — 12 4 
Gestaltehjkheid - 27 4 
Geven - 9 3, 12 2, 16 1 17 1, 27 5, 29 2 

(2x), 29 3(3x), 33 11, 35 3(2x), 35 4 
(2x),36 8(2x),37 1 37 5 39 15,407, 

46 7 , 4 8 3 , 4 9 7 , 5 0 3 0 , 6 0 1 ( 2 x ) , 6 0 2 , 
61 10 

Gevoel - 19 2 (9x ) , 28 2 (2x) , 33 3 , 33 5. 
33 6 , 33 7, 33 9 (2x ) . 33 10(3x) , 33 11 
(6x) , 33 1 2 , 33 1 3 , 37 5, 43 1, 49 1, 
49 2 ( 4 x ) , 5 0 10(2x) 

Gevoelen - 49 2 , 50 26 
Gevoelsmatig — 19 2 
Gevoclsmatigheid — 55 9 
Gevoclstegenstelling — 49 3 
Gewaarworden - 4 2 , 10 2 , 36 12, 37 2 , 

43 2 (2x) , 50 7 
Gewaarwording - 24 4 , 24 5, 28 2 , 60 2 
Gezicht - 26 3 
God - 23 3 , 26 3 , 36 3(2x) , 36 8 , 45 1, 

45 2 (4x ) , 45 3 , 47 2 (5x ) , 47 3(2x) , 
47 4, 47 5, 48 l(2x), 48 3,49 1, 49 5 
(7x), 49 7(5x), 50 1(2x), 50 3, 50 5 
(3x), 50 8, 50 9, 50 15, 50 23, 50 25, 

50 31(2x), 50 32(2x), 52 7(2x), 52 8, 
53 1, 56 1, 56 4(2x), 57 1, 57 2(3x), 
57 3(2x), 58 1(2x) 58 2(6x), 58 3 
(3x), 58 4(3x), 59 1(4x), 59 2(5x), 
60 1, 60 3, 604(2x), 61 2(3x), 61 5 
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(2x) , 61 6 (3x ) , 61 7(3x), 61 8 ( 2 x ) , 
61 10(4x) , 6 1 1 1 ( 4 x ) , 6 1 1 2 , 6 1 1 5 , 
61 1 6 ( 4 x ) , 6 1 1 7 ( 2 x ) , 6 1 18 (3x ) ,61 23 

Goddelijk - 49 5(3x) , 50 l ( 2 x ) , 61 16(2x) 
God d i n g - 6 1 2 
Goden - 32 6 (2x ) , 36 10, 37 5, 38 l ( 3 x ) 
Godenvorst - 50 12 
Godenwereld - 32 6 
Godheid - 50 9 
God-bet - 61 10 
G o d l o o s - 4 5 3 , 5 0 3 0 , 5 9 1 
Godsbeeld - 61 16 
Godsdienst — 61 3 
Godsdienstoefening — 61 8 
Godshuis - 36 8 
Godsnaam — 45 1 
God-zuchng - 61 10 
Goed - 12 2 , 18 2 , 19 2 , 23 3, 33 7, 36 5, 

43 l ( 3 x ) , 50 1 4 , 5 8 l ( 2 x ) , 58 2 
Goedheid - 11 3 , 2 2 1 
Grens - 16 1, 18 1, 21 2, 22 1, 23 5, 28 2 , 

35 3(4x) , 36 5, 41 2 , 41 3 , 50 10(3x) . 
53 2 , 5 9 1 ,61 l ( 2 x ) , 6 1 9 

Grensbegrip — 50 17 
Grenskarakter - 14 2 , 4 6 5 
Grenswoord — 50 13 
Grenzeloos - 50 15 , 59 1 
Grenzen — 5 l ( 3 x ) 
Grijpen - 10 8 , 2 7 5 , 6 1 15 
Grond - 4 4 , 28 3 , 29 3 , 39 2 (2x) , 39 15, 

47 2 , 5 2 3 
Grondbeweging — 61 12 
Gronden - 4 3 , 14 2 , 27 6, 4 6 5, 50 5, 

50 1 8 , 5 0 25 
G r o n d i g - 30 6 , 3 9 1 5 , 5 9 1 ,61 23 
Grondinstelling — 4 9 3 
Grondpnvilege — 30 5 
G r o n d s l a g - 35 1, 36 10 
Grondverhoudmg — 31 3 
Grondwaarheid - 28 2 , 28 3 
Grondwoord - 1 2 , 1 3 , 1 4 , 1 5 (2x) , 1 7 

(2x ) , 2 1, 2 2 , 2 3 , 2 6, 2 7, 3 l ( 2 x ) , 
3 2 , 3 3, 3 4 , 8 1, 8 2 , 9 4 , 9 5 , 11 1, 
11 6 , 1 2 1, 12 2 , 1 4 1 ,14 3 , 17 2 , 18 3 , 
20 1, 21 2(2x) , 24 1(3x), 24 4 , 24 5 
(2x) , 25 3 , 27 1, 27 2 (3x) , 27 6, 28 2 
(2x) , 30 5, 33 3, 34 1, 39 3(2x) , 39 4 , 
39 5 , 4 0 1 , 4 0 9 , 4 1 2 4 4 2 , 4 9 8 , 5 4 5 , 
56 1 ,61 8 

Handelen - 9 4 , 27 4 , 50 18, 59 2(2x) 
H a n d e l i n g - 29 2 , 32 1 , 3 2 8 
Handehngsgewaarwording — 14 2 4 6 5 
Hebben - 4 1 , 4 4 , 5 1, 5 2 (2x ) , 9 2 . 10 5, 

10 7, 10 1 3 , 17 2(2x) 19 2 ( 2 x ) , 2 3 5, 
24 4 , 25 3 , 27 4 , 29 2, 29 3(4x) , 30 1, 
30 2 , 32 8 (3x ) , 33 9 , 3 3 1 1 , 3 5 2 , 3 5 3 
(2x) , 36 12 , 37 5(4x) , 41 2 (2x ) , 41 4 
(2x) , 4 3 1 , 4 6 7 4 6 8 4 8 1 ,49 2 , 4 9 5, 
50 18 , 52 1, 52 2 (2x) , 54 1, 54 2 , 

54 3 , 57 2 , 57 3 (2x) , 58 2 , 58 4 ( 2 x ) , 

59 2 , 60 1(2x) , 60 2 ( 2 x ) . 6 0 4 , 6 1 4 , 
61 5 ( 2 x ) , 6 1 11 

Heel - 2 6 , 2 7, 12 2 , 14 2 , 14 3(2x) , 21 2 
(2x) , 23 2 (3x ) , 31 2 , 32 1, 36 3 , 36 6 , 
36 8 , 37 4 , 3 9 2 , 4 3 1 , 4 5 3 , 4 6 5 , 4 6 6 
(2x) , 4 7 3 , 50 15 , 50 16 , 50 29 (2x) , 
52 2 , 59 2 , 60 2 , 6 1 1 4 . 61 15(2x) . 
61 1 6 , 6 1 17 

Heelheid - 15 1, 4 6 6 (3x) 
Heelwording — 36 5 
H e e n w e n d i n g - 54 5 , 6 1 l l ( 2 x ) 
Heil - 23 3 , 50 8 , 5 0 1 8 , 6 0 3 
Heilig - 11 6, 20 1 , 4 0 9 , 4 9 8 , 50 14(2x) , 

5 5 9 , 6 1 8 
Heiligdom — 36 4 
H e i l i g e n - 4 5 1 , 4 7 5 , 4 8 2 
Heilloosheid - 4 1 5 , 5 0 9 
Heilsleven - 50 18(4x) , 61 9 
Helemaal - 12 3 , 27 5, 33 12(2x) , 37 5 , 

39 19(2x) , 41 4 . 43 1, 43 2(2x) , 47 4 
( 3 x ) , 4 8 2 , 50 1, 50 12, 50 30 , 52 1 

H e l p e n - 19 2 , 2 9 3 ( 2 x ) , 3 3 1 0 , 3 7 5 , 3 9 17 , 
4 7 2 ( 2 x ) , 4 8 1 , 5 0 9 

Helper - 49 6 
Hemel - 11 5 , 2 3 5 , 3 6 8 , 4 7 2 
Hemelbestormend — 33 8 
Hemelrond - 11 2 , 4 7 1 
H e m e l s - 36 8 , 5 0 9 
Herinneren - 28 2 , 39 2 , 4 9 3 
Herinnering - 15 1, 23 4 , 23 5(2x)> 28 .2 , 

50 13 50 17 
Hennnenngsloos — 52 4 
Hennneringsspoor — 23 5 
Herkennen - 37 1 
Het (znw) - 1 5, 3 2 , 4 3 , 5 l ( 2 x ) , 6 4 (4x ) , 

6 8 (3x) , 10 8 , 1 1 4 , 1 1 7 ( 2 x ) , 12 4 , 
16 l ( 2 x ) , 19 1, 22 1, 22 3 , 24 2 , 28 2 
(3x) , 30 3 , 30 4 , 30 5, 30 7, 32 3 . 32 5 
(4x) 33 3 , 3 3 9 , 3 5 1 , 3 5 2 35 3 , 3 6 1, 
3 6 4 , 39 2(3x) 39 1 7 , 4 1 l ( 2 x ) , 4 1 2 , 
41 3 , 45 1, 52 8 58 2 , 61 2 , 61 6, 
61 1 3 , 6 1 17 

Het gebied - 3 3 3 
Het mensen — 18 3 
Het praat - 4 7 2(2x) , 53 3 
itet-spraak - 45 1 , 5 0 17 
Het verhouding - 50 28 6 1 8 
Het vorm - 32 5 
Het^uoor zich - 28 2(2x) 
H í í w e r e l d - 12 2 30 1, 30 5(2x) , 3 1 1 , 

31 2 (4x) , 31 3(2x) , 32 2 , 32 4 . 34 1, 
35 1, 35 3(2x) , 35 4 (2x ) , 36 2 (2x ) , 
36 6, 36 7, 36 8 , 36 10 , 36 12(2x) , 
37 1 , 3 9 1 , 4 6 7 50 1 8 , 5 0 3 1 , 5 2 3 , 
52 4 , 52 5, 53 3, 54 1, 54 4 ( 2 x ) , 58 2 

Het wereld continuum — 36 1 
Hei-worden - 48 1, 52 4 
Ηη - 1 5 , 6 4 ( 2 x ) , 11 2(2x) , 11 4 , 22 1, 

2 3 4 , 3 5 l ( 3 x ) , 5 2 8 , 6 1 1 
Hoedanigheid - 6 2, 10 7, 11 2 , 22 1, 32 5, 

61 15 
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Houding - 1.1: 1 2 , 2 9 . 1 , 4 6 . 7 , 5 0 . 3 0 , 5 4 5 
Huiver - 43.3 
Huiveren - 4 3 . 1 ( 2 x ) , 4 3 . 2 ( 2 x ) ; 43.3 
Huivering - 4 2 . 2 , 6 1 . 2 2 
Huiveringwekkend — 23.5 
Hulp - 4 3 . 1 

I d e e - 18.1; 18 .3,46.7 
Idceen-аапЬоил — 18.2 
Ideeën-wereld — 18.1 
Identifikatie - 50.2 
Identiteit - 50.1 
Iets - 2 .2 , 4 . 1 ; 4.2<6x); 5.1(4x); 5.2, 6.5, 

6 .7, 23 .4 (2x) , 23 .5 , 27 .5 , 31 .5 , 33 12 
(2x) , 3 5 1 ; 4 0 . 5 , 4 0 9 (2x) , 42 2 , 43 .1 , 
4 6 . 2 , 4 8 . 1 , 48 .3 (2x ) , 49 7; 50 .3 , 50.5; 
50 .8 (2x) , 50 .17(3x) , 50 18, 52 2, 52.6 
(2x) , 58.2; 60.1 (2x); 61 .2 , 61 .5 , 61 .10 

Ik - 1.6, 1.7, 2 .4; 2 5, 3 1(3x); 3 2 (4x) , 
3 .3(3x); 10 11 , 11 3, 11.4, 15.1(2x) , 
16 1, 17 2 (2x) ; 18 .1 , 19 .2(3x) , 22.2 , 
23 .5 , 23 6 (4x ) , 24 .1(2x) , 24 2 (2x) . 
24 .3(3x) , 24 4 , 24 .5(2x) , 28 .1(2x) , 
28 .2(4x) , 32.1(2x); 33 3, 33.9, 33 .12 , 
34 .1 , 35 1, 35.2; 3 6 2 , 37 .2(2x) , 
37 4 , 37 6, 39 .1(3x) , 39 .2(3x) . 39 3 , 
39 4 , 39 5, 39 .12 , 39 13(3x) . 39.19; 

39 .20 , 4 0 1, 40 2 (2x ) , 4 0 . 4 , 40 .5 , 40.6 
(3x); 40 .7(2x) ; 4 0 9 (6x ) , 41 4(5x); 
41 .5 (3x ) , 42 .2; 43 .1 (2x ) , 43 .2(7x) , 
46 .8 (4x ) , 47 4 ; 4 9 . 2 , 4 9 . 5 , 50.1(2x); 
50.5 , 50 .9 , 50.10<3x); 50 .15 , 50 16, 
50 .21 , 50 2 9 , 50 .32 , 52 .2 , 52 .6 , 54.4, 
5 6 . 1 , 5 9 . 1 , 6 1 7 , 6 1 . 1 0 , 6 1 . 2 2 ( 3 x ) 

ft-akt - 24.5 
/¿-betrokken - 2 4 . 4 , 2 4 . 5 
/¿-betrokkenheid — 33.12 
Ik -bewustzijn - 23.6 , 28.1 
/¿-drager - 50 1 
/¿-gebied - 33.3 
Ik-het - 1.5, 1.7; 2.5, 2.7, 3 .1 , 8 .1 , 17.2, 

24 1, 24 .4 , 24 .5 (2x) , 27 2, 28 .2 , 34 1, 
3 9 . 3 : 3 9 . 4 

/¿-fcci-verhouding — 59 1 
lk-jij - 1.4, 1.7; 2.4, 2 6; 3 .1, 8 2, 11 .1 , 

1 4 . 3 ; 2 4 1 ,27 2 , 3 9 . 3 , 3 9 5 , 4 0 1 
/¿kig - 2 8 . 2 , 5 0 . 1 
/¿kigheid - 24 4; 24.5; 50.29 
/¿-ledig - 50.1 
/¿-loos - 52.2 
/¿-werkend7i; - 23.6 
/¿-worden — 27.5 
/¿-zeggen - 4 0 . 2 , 4 0 8 ; 4 0 9 , 4 1 . 1 . 4 1 4(2x) 
Inbeelden - 52.2 
In bezit nemen 39 17(2x) 
Individu 27 7, 31 2 
Individualiteit — 39.17 
Individuatie — 53 2 
I n d o e n - 61.8 

Ineen - 10 8 , 14 2 , 4 6 . 5 , 51 2 
Ingaan - 27 .7 , 50 .8 :60 .1 

Ingang - 55.11 
Ingeboren - 2 7 . 5 , 27 6, 27 .7 , 36 .10 , 42 .2 , 

4 4 2 
Ingeven - 35 .3(2x) , 50.20 
Ingrijpen - 37 .4 , 37.5 
lngren¿cn — 29.2 
Inhoud - 17 .2 , 19 2; 28 .3 ; 33 .13; 60 .2 ; 

61.3 
Inkeer - 5 0 . 1 , 50.17 
Inkeren 32.3 
Innerlijk - 6 .6(2x); 12 .3 , 50.15 
Innerlijkheid — 50.5 
Innig - 36 4 
Inperking - 49 .4 
Inrichting - 33 3, 33 4; 33 5, 33.6; 33.7, 

33 .9(2x) , 33 .10 , 33.1 l ( 2 x ) , 33.12, 
33 1 3 , 3 5 . 4 

Inperken 36 2 , 4 0 9 , 4 5 . 2 , 4 5 . 3 . 4 9 4 
Insluiten - 19 1, 21 .2 , 2 4 . 3 ; 2 4 . 4 , 32 .5 , 

33 1 1 , 4 5 . 2 , 4 7 . 2 , 4 9 . 2 , 50.23 
Insluitendheid - 47 .2 ; 53.1 
Intreden - 1 4 2 , 19 .1 . 2 1 2 , 27 .4 , 2 8 . 1 , 

3 5 . 3 , 3 9 . 7 , 4 6 . 5 , 4 7 . 2 ( 2 x ) 
Invormcn — 31 3 
Inwerken - 35.4, 3 6 . 1 , 4 9 . 7 
Inzicht 3 0 . 5 , 3 6 . 1 0 , 5 0 22 
Inzien - 50 18, 52.4 
Isoleren - 23 .5; 28 2; 31.2; 54.4 

Jij (znw) - 2 4 , 3.2, 4 .4 , 5 .1(3x) , 5.2, 9 .3 , 
9 4 (2x ) , 9 6 (2x) , 11 .1 , 11.2; 11.3(2x); 
11 4 ( 2 x ) , 11.5, 1 1 6 , 11 7(3x) , 13 .1 , 
13 3, 14.1, 14.2 , 14 .3(2x) , 15.1(3x) , 
16 .1(2x) . 17 .1 , 17.2 , 18 .3 , 19.1, 19.2 
<4x), 20 1, 21 .2 , 22 I (2x) , 22 2(2x) , 
2 2 . 3 , 23 .4; 23 5(2x) , 24 2, 24 5, 27 3, 
27 5(2x) , 27.6 , 27 7(2x) , 28 l ( 4 x ) , 
28 .2(7x) ; 29 .3(3x) , 30 3; 30 4; 30 5 
<5x), 30.7, 32 .1(4x) , 32 .2(4x) , 32 8 
<3x), 33 .12(2x) , 33 13(2x) . 35 l<5x), 
35 .3(5x); 36 2(2x) , 36 4 , 36.6, 36.8 
(2x) , 36 .12(2x) , 37 1, 37 4 , 37 .5(2x) , 
39 .2(4x) , 39 .10(3x) , 39 1 1 , 4 0 6 , 4 0 . 7 , 
40 .9 (4x) , 41 l ( 2 x ) . 41 2 (6x) , 42 2 , 
44 1, 44 .2 (5x ) , 45 1(3x), 45 .2(2x) , 
45 .3 (2x ) , 46 .5 , 46 .8 , 47 1(2x) , 47 2 
<2x), 4 7 . 3 ; 48 l ( 2 x ) , 48 2, 4 9 . 2 , 4 9 . 5 , 

49 8, 50 .1(3x) , 50 5(2x) , 50 9, 50 10 
(4x) , 50 .15 , 50 2 1 , 50 2 3 , 50 .24 , 
50 32, 52.4(2x), 52 5, 52 6(2x); 52.7 
(2x), 52.8, 53 2, 53 3(3x), 54 3, 55 5 
(2x), 56 1(2x), 57 2, 58 3(4x), 59 1, 
60 2, 61 l(2x). 61 2, 61 7. 61.8(2x), 
61 1 0 , 6 1 . 1 3 ; 6 1 I7 (2x) 

Vy-momcnt — 30 5 
./7-verhouding - 50.28 
Ji/vvnc — 11 6 
Vy-wereld - 30 2, 31.2 , 32 8, 36.7, 52 3, 

54 2 ; 5 4 . 4 ( 2 x ) 
7i/-werkend-í¿ 23 6 
Jy-worden - 3 9 . 1 , 6 1 . 8 

596 



β] zeggen - 9 2, 27 5, 35 3, 35 4 ( 2 χ ) , 

50 1 ( 2 χ ) , 50 1 1 , 50 2 2 ( 2 χ ) , 50 23 

( 2 χ ) , 5 0 3 2 , 5 8 2 , 5 9 2 , 6 1 7 

Jtj-nn - 4 8 1 , 4 8 2 

Kausaliteit - 23 5 , 3 6 1 

Keerpunt - 61 14 
Kenakt - 32 5 

Kenbaar - 2 8 1 
Kenfunkae — 23 6 

Kennen - 6 8, 19 2 , 2 4 4 28 2 , 32 5, 33 9 
<2x), 33 1 2 , 36 2 , 36 4 , 36 8, 36 10, 
36 12(2x) , 37 5(3x) , 39 14(3x) , 39 15, 
39 17, 41 1, 41 2 , 41 4 , 4 6 1, 50 1 2 , 
50 23(2x) , 50 2 9 , 52 1, 52 7 ( 2 x ) , 53 2 
(5x) , 56 1(2x) , 59 1(2x) , 6 0 3, 6 1 4 , 
61 6 , 6 1 18 

Kennis - 23 5, 24 1,27 1 , 2 8 3 ,31 2 , 3 1 3, 
32 2, 32 5(4x) , 32 8, 39 15(2x) , 
4 6 7, 50 5, 6 0 3 

Kentheoretisch — 2 4 5 

Keren - 30 5 

Keuze - 36 10(2x) 

Kiezen - 14 2(2x) , 21 1 , 3 6 3(3x) , 4 6 5(2x) 

Kijken - 23 2, 27 4, 35 1, 36 5, 4 3 2(2x) , 
52 2 

Komen - 9 2 , 12 l ( 2 x ) , 12 4, 18 2, 19 1, 
1 9 3 , 23 2 ( 2 x ) , 23 4 , 24 1 , 2 8 1 ,28 3, 
2 9 3(3x) , 30 5 32 l ( 2 x ) , 32 3, 32 6, 
32 8, 32 1 1 , 33 8, 33 1 1 , 35 3 35 4, 
36 8, 37 4(2x) , 4 0 4 ( 3 x ) , 41 4, 4 3 3, 
4 4 2 , 4 6 5, 47 2, 47 5, 50 12, 50 2 4 , 
57 1 , 5 7 2 61 3 , 6 1 6 , 6 1 1 5 , 6 1 22 

Kontakt-dnft - 27 7 

Kontmuiteit — 61 5, 61 8 

Kontinuiteitsdorst — 61 7 
Kontinuiteitsdnft - 61 6 
Kosmisch - 24 3 , 2 7 7 , 5 2 1 
Kosmos - 36 8 ( 4 x ) 55 9 ( 2 x ) , 6 1 9 61 18 
Kracht - ! 0 5, 12 l ( 2 x ) , 23 5(3x) , 27 4 

2 8 3(2x) , 31 4 , 35 3, 35 4, 36 3, 3 6 8 , 
36 1 0 , 3 7 1 , 4 8 1 , 5 0 8 50 1 5 , 5 0 16, 
50 17, 50 18, 52 1, 57 2 , 59 l ( 2 x ) , 

6 0 1, 6 0 2 ( 2 x ) , 61 3(2x), 61 7, 61 8, 
61 16 

Krachtbron — 6 0 4 
Kracht ig- 10 5 , 2 8 1 ,39 1 5 , 4 9 7 
Kreatief - 4 9 4 

Kreatuur - 9 2, 19 3(2x), 52 1, 55 10 

Kreatuurgevoel — 4 9 1 

Kreatuurlijk — 49 4 

Kultus - 61 7(2x) , 61 17(2x) 

Kuituur - 31 2 ( 8 x ) , 36 8 ( 3 x ) , 36 9 , 36 10 
Kunnen-gebruiken — 37 5(2x) 

Kunst - 12 1, 19 1, 32 1 32 6 , 3 2 8 4 3 1, 
50 30, 58 1 

Kunstenaar — 32 6 
Kunstgreep — 51 2 
Kunstig — 37 3 
Kunstvaardig — 4 3 1 
Kwaliteit - 32 6 

Latentie - 22 1 ,52 6 , 5 2 7 , 5 3 3 ( 2 x ) , 6 1 6 
Leer - 32 8, 5 0 2 , 50 3(2x) , 50 12, 50 13 

( 2 x ) , 5 0 17 
Leerling - 2 0 1, 50 12, 50 2 3 ( 2 x ) 
Leiden - 35 l ( 3 x ) , 35 2, 4 3 1, 5 0 3, 58 2 
L e i d e r - 35 1 ,35 2 
Leren - 24 4 , 2 9 3, 32 8, 33 1 0 , 3 6 4 , 3 6 8 

(2x), 39 17, 50 1 2 , 5 0 1 8 , 5 0 2 3 , 5 8 4 , 
6 0 3 , 6 1 4 

Lering — 4 9 5 
Leven (znw) - 4 1, 9 2, 9 3, 9 4 , 11 7, 14 4 , 

18 1, 18 2 ( 2 x ) , 19 2 , 19 3, 22 2 23 2 , 
2 3 4 , 2 3 5 , 2 5 1 25 2 , 2 7 1,27 3 , 2 7 4 , 
29 2 , 2 9 3, 30 6, 31 2 , 31 3(2x) , 32 8 
(3x) 33 3, 33 8 ( 2 x ) , 33 9 ( 2 x ) , 33 10 
(2x) , 33 1 1 , 33 1 2 , 33 13(2x) , 35 1 
<3x), 35 3(5x) , 35 4 ( 4 x ) , 36 4 ( 2 x ) , 
36 6, 36 8(5x) , 36 10(3x) 39 9, 39 10, 
4 2 2, 4 3 l ( 3 x ) , 45 2 45 3, 4 6 4 4 7 5 
(2x), 4 8 1, 48 2 , 4 9 5, 50 3(2x), 50 9, 
50 10, 50 13, 50 1 9 , 5 0 2 1 , 5 0 30(6x) , 
50 3 1 , 5 1 1,55 2 , 5 5 3 , 5 5 4 , 5 5 9(3x) , 
55 1 1 , 56 1, 57 3, 58 2 , 58 3(2x), 
59 l ( 2 x ) , 6 0 2(7x), 61 5, 61 7, 61 8 
(2x) 61 1 7 ( 2 x ) , 6 1 2 0 

Leven ^ww) - 10 1 1 , 11 2, 1 2 4 , 17 2(2x) , 
1 7 4 , 1 8 3 , 1 9 3 2 0 1 ,23 2 , 2 7 , 4 , 2 7 5 
(3x), 28 2, 30 5(2x) , 30 6 30 7(2x) , 
3 2 1 , 3 2 2 , 3 2 3 32 8 ( 4 x ) , 33 5 , 3 3 11 
(7x), 35 3(2x) , 36 7, 36 8, 37 2 37 5, 
39 1, 39 13, 39 19, 4 0 6(2x) , 4 1 4 , 

4 6 2 , 4 6 4 , 4 7 l , 4 7 5 , 5 0 9 ( 2 x ) , 5 0 13 
(2x) , 50 15 50 16, 50 17(2x) , 50 18, 
50 2 1 , 51 l ( 3 x ) , 51 2(3x) , 52 6, 54 4 
(2x) , 56 1, 57 2, 58 3, 6 0 3(3x) , 

61 2 , 6 1 7 , 6 1 1 0 , 6 1 2 7 ( 5 x ) 
Levenshonzon — 27 3 
Levenslang — 19 2 
Levensritme — 61 6 
Levensstruktuur — 61 7 
Levensverhoging — 61 2 
Levenswijze — 10 4 

Lichaam - 19 1, 23 4 23 5, 23 6 ( 2 x ) , 24 4 
(2x), 24 5, 27 5, 28 2, 50 18(2x) , 
50 2 2 ( 2 x ) 

Lichamelijk - 27 7, 32 8 

Licht - 1 0 2 , 11 2 , 16 1, 24 1, 35 1, 36 5. 

47 1 , 5 2 4 , 5 9 1 
Lichten - 50 9 
L i c h t s c h i j f - 2 3 4 
Lief - 50 30(2x) 

Liefde - 19 2(8x) , 21 1, 21 2, 21 3, 22 1, 
33 12 4 9 2 , 5 0 5 , 5 0 2 3 , 5 0 2 4 , 5 2 6, 
59 2 

Liefdesgemeente - 33 l l ( 2 x ) 
Liefdesgevoel — 33 12 

Liefdesverantwoording — 59 2 

Liefdevol - 27 5 , 5 9 2 
Liefhebben - 19 2(2x) , 55 10 
Lievelingsleerling — 19 2 

1 ijf - 10 1 1 , 12 4 , 17 2 , 18 3, 28 2, 35 3, 

597 



58 3 
Lijfelijk - 23 3 , 2 3 4 , 2 3 5 , 2 7 3 , 2 7 4 , 2 7 7 
Losgemaakthtul - 39 1 3(2x), 4 0 9 
Losmaken - 19 2 ( 2 x ) , 23 4 ( 2 x ) , 35 5 ( 2 \ ) , 

24 5, 27 4, 27 5, 28 1, 28 2 , 35 3(2x), 
3 7 2 , 4 7 1 , 5 0 1 , 50 2 8 , 57 2 , 59 2, 

61 4 
Losmaking 24 1, 27 4 
Losser maken — 3 3 1 1 , 3 5 3 
L o t - 25 1, 52 4 ( 2 x ) 
Lotsbeschikking - 22 1, 32 2, 36 4, 36 5 

<5x), 36 8(2x) , 36 10(3x), 37 3(2x), 
41 5 , 4 9 5 , 5 4 5 , 5 8 3 

Lotsvoltrekking - 41 5(2x) 

Maat 22 1 , 2 8 1 , 2 8 2 , 2 9 3 , 3 5 3 , 6 1 1 
( 2 x ) , 6 1 8 

Maatschappelijk — 31 2 
Macht - 10 8, 23 5, 36 8, 36 10(3x), 37 1, 

37 2 , 4 8 1 , 5 4 4 , 5 8 1 
M a c h t i g - 28 2, 32 2 ( 2 x ) , 4 0 9, 50 8 , 5 2 5 
Machtsdrang 41 5 
Machtsverlening 23 3 
Machtswellust — 41 5 
Mithtswerking - 4 6 7 
Materie - 31 3 , 3 4 l ( 2 x ) , 36 3 , 6 1 8 
Mededelen - 50 12, 52 1, 57 10 
Mededeling — 6 0 1 
Medewerking — 52 1 
Medezijn - 39 14 
Medemens — 33 3 
Meedelen 32 5 
Meedoen — 31 2 
Meespreken - 2 4 , 2 5 
Meetbaar - 29 2 
Meetbaarheid — 28 2 
Mengafgod — 36 10 
Mengsel - 36 10(2x) 
Mens - 1 1 , 1 2 , 1 6 , 3 2 , 6 1 , 6 2 6 3 , 9 3 

1 1 1 , 1 1 3 , 1 1 4 11 6, 11 7, 12 l ( 2 x ) , 
12 2, 17 2 , 18 1(2x) . 18 3(2x), 19 2 
(5x), 21 1, 21 2, 22 1. 24 3(2x) , 25 2 
27 3, 27 4 ( 2 x ) , 28 1, 28 2(2x) , 28 3 
(2x) , 29 1, 29 3, 30 5 30 7(2x) , 3 1 1 , 

31 3(3x), 3 1 4 ( 2 x ) , 32 l ( 7 x ) , 32 2, 
32 3(2x), 32 4, 32 5, 32 6(4x), 32 8 
(3x). 33 1, 33 2, 33 9, 33 10(2x), 

33 ll(3x), 33 12, 34 1, 35 l(2x), 35 3 
(4x), 35 4(2x), 36 2(2x), 36 4 36 5, 
36 6,36 7, 36 8(4x),36 10(4x),36 11, 

37 1 37 4, 37 5(4x), 37 6, 39 1, 
39 18, 39 19(3x), 39 20(2x) 40 1, 
40 2, 40 6(2x), 40 7, 40 9 411,412, 
41 5(2x), 42 2(2x). 43 1(4x), 43 2 
(2x), 43 3, 45 l(2x), 45 2 46 1 46 6 
(4x), 46 8(2x), 48 1, 49 5(2x), 50 5 
(4x), 50 8(4x) 50 9, 50 10, 50 13, 
50 15, 50 16(2x), 50 23, 50 24 50 25 
<5x), 51 1, 52 1, 52 2(2x), 54 4, 55 3, 
55 9(2x), 55 10, 56 1 56 4. 57 3, 
58 1, 58 2(2x), 59](4x), 49 2(4x) 

60 l(3x), 60 2, 60 4, 61 3, 61 4,61 5, 
61 6, 61 7(2x), 61 8(2x), 61 9, 61 10 
(4x), 61 14, 61 16, 61 17(3x). 61 18 
(2x) 

Mensdom - 39 18 
Menselijk - 4 1, 4 2, 6 6, 21 2, 23 5, 24 4 , 

2 5 2 , 28 2, 28 3, 31 1, 31 3, 32 1, 
33 1 3 , 35 3(2x), 4 0 1, 4 6 7, 49 5, 
5 0 1 , 50 2 5 , 5 4 5 , 5 7 2 , 6 1 9 , 61 12 
( 2 x ) , 6 1 16(2x) 

Mensen-bcwustzijn — 24 5 
Mensendaad - 37 4 
Mensendood — 37 4 
Mensengeest - 3 7 4 , 6 1 15 
Mensenhoofden — 33 4 
Mensenhuis — 36 8 
Mensen-ife - 24 5 
Mensen-/!/ - 19 2 
Mensenkind — 27 4 ( 2 x ) 
Mensenledemaat — 33 4 
Mensenleven - 37 4, 39 9 , 61 8(2x) 
Mensenmoeder — 27 3 
Mensenoog — 32 6 
Mensentijd - 61 14 
Mensenwereld - 36 1 0 , 4 0 6 
Mensenwoord — 45 2 
Mensenziel — 50 3 
Mensheid - 26 1, 35 1, 39 2 0 ( 2 x ) , 4 0 2, 

41 5 
Menszijn — 21 2 
Metafysisch - 19 2 , 33 1 2 , 4 9 2 
Metdkosmisch - 27 7, 54 5, 61 12 
Metapsychisch - 1 9 2 33 12, 49 2 
Middel - 15 l ( 2 x ) . 22 1, 33 1 1 . 37 5(5x) 
Middelaarschap — 44 2 
Middel l i jk- 16 1 ,23 3 , 3 1 2 , 3 1 3 
Middelpunt 23 5 , 3 6 8 
Midden - 4 1 , 32 2, 33 1 l ( 2 x ) , 35 3 43 1 

(2x), 4 8 1, 54 3, 54 4 57 3 61 8(2x) , 
61 9 , 6 1 23 

Misbruiken - 36 1 0 , 4 5 2 
Misverstaan — 31 5(2x) 
Moeten - 1 0 9 , 11 3(2x), 11 4, 12 2, 14 2, 

18 2, 21 2 ( 2 x ) . 22 1 23 5, 27 4(3x) , 
27 7, 29 3 30 3, 30 5, 31 3(2x), 32 3, 
32 5(4x) , 32 8 33 П ( З х ) , 36 3, 36 4 
(2x) 36 9, 36 10(2x), 36 12, 37 1, 
37 2, 37 4 ( 3 x ) , 37 5 4 0 4 , 4 1 3 ( 2 x ) , 
41 4 ( 2 x ) 4 2 2 4 3 1 (3x), 4 6 5, 4 6 7, 
48 2, 49 7 50 9(2x) , 5 0 1 3 , 5 0 1 6 

50 1 7 , 5 0 2 1 , 5 0 22 50 24 50 25(2x) , 
51 2(2x) , 53 3 55 11, 58 3(3x), 59 2 
( 3 x ) , 6 0 2 , 6 0 3(3x) 61 8 , 6 1 17 

Mysterie 36 10, 50 30 
Mysterium — 47 4 
Mystiek - 4 3 1, 4 6 8, 50 6, 50 7 
Mythe - 27 3 45 1 50 3(2x) 

N a a m - 18 3 , 2 5 3 , 3 6 1 0 , 3 7 1,37 2 , 3 7 5, 
45 l ( 2 x ) , 4 5 3 , 5 0 2 4 , 5 5 9, 58 2 

N a a m l o o s - 25 3, 36 9, 59 1 

598 



Naast elkaar - 24 4 , 28 2 
Nabij - 21 3 , 23 4 , 2 7 4 , 37 1 , 4 3 3 , 4 7 . 4 , 

5 0 1 4 , 6 0 3 , 6 1 6 , 6 1 1 7 , 6 1 18 
Nabijheid - 52 6 , 6 1 11 
N a c h t m e r r i e - 34 1, 37 1, 37 2 , 39 1 
N a d e r e n - 59 2 , 6 1 23(2x) 
Naderkomen - 6 0 3 , 61 23 
Na-iAkig - 24 2 
Naspreken — 41 5 
Natuur - 9 2 , 21 2 , 22 1 , 2 5 2 , 27 3 , 31 2 , 

3 6 2 , 3 6 6 , 4 0 7 , 4 8 3 , 52 1, 55 2 , 
5 5 9 , 6 1 3 

Natuurlijk - 23 5, 24 1, 24 4 , 24 5, 27 2 
(3x) , 27 3 , 2 7 4 , 35 3 , 39 8 (2x ) , 52 1, 
61 14 

Natuurmens — 23 4 
Natuurvolk — 23 5 
Neerdrukken - 36 2 , 36 4 , 36 6, 36 7, 36 8 , 

61 23 
Nemen - 28 1, 29 2 , 3 1 2 (2x) , 36 1 0 , 3 7 5 , 

39 1 1 , 39 17, 40 9 , 4 9 6, 50 8, 50 10, 
51 2 , 6 0 1 ,61 5 ( 2 x ) , 6 1 16(2x) 

Nietdoen - 4 6 6 , 5 9 2 
Niet-eindigheid — 31 2 
Niet-gekozen — 36 3 
Nietig - 50 1, 52 4 
Niets - 5 2 . 6 6 , 6 8 , 7 2(3x) , 1 0 9 , 11 2 , 

12 2 (2x) , 1 3 2 , 1 3 4 , 1 7 2 , 18 1, 18 3 , 
26 3 , 27 5(2x) , 29 2 , 29 3 , 30 5 , 
39 17, 46 6 (3x) , 4 6 7, 47 1, 47 2 (4x) , 
47 5, 48 1, 49 7, 5 0 9 , 50 1 3 , 50 30 , 
50 3 1 , 52 6, 60 2(2x) , 6 0 4 (2x ) , 61 6 
( 2 x ) , 6 1 1 0 . 6 1 14 

Nodig - 10 9, 28 3 , 32 7, 32 8, 33 13(2x) , 
37 4 (2x ) , 46 7(5x) , 49 5(5x) , 49 7, 
50 3 1 , 5 2 1 , 5 7 2 , 5 7 3(2x) , 59 2 , 6 0 2 

Noemen - 27 5, 36 3 , 36 9 , 37 5, 37 6 , 
39 19, 4 0 9 , 45 1, 4 6 4 , 49 1, 50 10, 
50 3 1 , 5 2 1 , 5 8 4 , 6 0 1 

Noodlot - 11 5, 36 7, 36 8 , 36 10, 36 11 
(2x) , 36 12 , 37 3(2x) , 37 5 , 4 1 2 , 
61 2 2 , 6 1 23 

Noodlottig - 41 2 
Noodlottigheid — 41 4 
Noodzaak — 41 5 
Noodzakelijkheid - 35 1, 39 2 , 39 1 5 , 4 1 4 , 

50 9 , 5 0 2 2 , 5 2 6 , 5 8 1 ,61 3 
Noodzakelijkheid - 36 1 , 3 6 4 , 3 6 6 , 3 6 8 , 

51 2 (2x) 
Nu - 10 5, 10 8 , 22 l ( 3 x ) , 23 4 , 24 5 (2x) , 

27 5, 28 2 (6x) , 28 3 , 29 3 , 30 5, 32 2 , 
3 2 4 , 32 5, 32 6, 33 8 , 35 2 , 3 5 4 , 
36 3(2x) , 36 6, 36 8 ( 4 x ) , 36 10, 37 5, 
39 l ( 2 x ) , 41 4 (3x) , 42 2 , 43 1, 4 8 1, 
4 9 7 , 5 0 1 , 5 0 8 , 5 0 2 1 , 52 1, 52 2 , 
5 2 3 , 5 2 8 , 5 5 9 , 5 8 4 , 60 1, 6 0 4 , 
61 7 , 6 1 10 

Nut - 50 12 
Nuttig - 30 5 

Objekt - 16 1 , 2 4 5 , 5 0 1 7 , 6 1 7 

Objekt i e f - 35 1 
Objektiveren - 28 2 (2x) 
Objektivisme - 61 17 
Objektivum - 61 17(2x) 
Oerakt - 50 32 
Oerbelevenis - 23 6, 27 5 
Oerbetekenis — 23 5 
Oerbetrekking — 50 5 
Oereenvoudig — 4 6 7 
Oerfenomeen - 6 0 1 , 6 0 4 , 6 1 4 
Oergeest — 38 1 
Oergeheim - 50 8 , 5 4 5 
Oergeschiedenis — 25 1, 25 2 
Oergrond - 50 2 3 , 54 5(2x) , 6 1 1 1 
Oermens - 26 3 , 2 7 1 
Oerpresentie — 61 6 
Oertijd - 2 6 1 , 2 7 3 
Oervoorwaarde — 50 18 
O e r v o r m - 23 2 , 5 4 5 
Oervreemd — 29 2 
Oerwereld - 27 4 , 2 7 7 
Oerwerkelijkheid — 50 5 
Oerwoord — 23 6 
Oer-zijnde - 18 2 
Offer - 11 4 ( 2 x ) , 12 2(2x) , 36 10, 37 5 

( 2 x ) , 4 3 1 , 4 9 7 , 4 9 8 , 5 8 2 
Offeraar - 49 7 
Offeren - 12 2 , 5 5 9 
Offergave - 38 1 
Offerkracht - 35 3 
Offervaardigheid - 59 2 
Ogenblik - 17 2 , 28 1, 28 3(2x) , 30 6 , 

32 6, 33 9 , 35 2 (2x) , 35 3 , 43 3 , 
50 8 , 5 0 9 ( 2 x ) , 5 0 10, 50 16 

Omkeer - 36 9 , 36 10(5x) , 36 1 1 , 37 6, 
43 1, 46 8 , 54 4 , 58 2 , 61 12(3x) , 
61 23(3x) 

O m k e r e n - 11 4 , 3 6 1 0 ( 2 x ) , 6 1 18 
Omvangen — 56 2 
Omvatten - 12 2 , 3 1 3 , 36 8, 50 32(2x) , 

53 2 , 5 7 3 
Onaangetast — 36 3 
Onaantastbaar - 47 1 
Onafhankelijk — 35 4 
Onbegrensbaar - 50 23 
Onbegrensd — 61 1 
Onbegrijpelijk - 49 7, 54 5 
Onbeperkt - 35 1, 36 1, 36 2 , 36 10 , 53 2 
Onbespreekbaar — 50 32 
Onbestemd - 27 5(2x) 
Onbetrouwbaar - 29 3 , 4 6 8 
Onbewust - 36 8 
Onderaards- 35 1, 39 20 
Onderbewustzijn — 60 1 
Ondergronds - 61 15 
O n d e r k e n n e n - 21 2 , 2 4 1 ,31 2 , 5 0 17 
Onderwereld - 36 9 
Ondoorgrondelijk - 20 1, 50 9 
Oneeuwig — 6 6 
Oneindig - 10 3 , 12 2 , 19 l ( 3 x ) . 31 2 , 4 0 6, 

4 8 2 , 5 9 1 , 5 9 2 , 6 1 1 ,61 17 
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Oneindigheid — il Ζ 
Onervaarbaar — 23 4 , 35 1 
Ongeldig - 39 2 0 
Ongeloof - 37 5 
Ongelovig - 37 5 
Ongeschapen — 50 18 
Ongescheiden - 27 4, 27 7, 32 2, 6 0 2 

Ongesproken — 18 3 
Ongevoelig - 32 8 
Ongevormd - 32 2, 50 18 
Ongeweten — 23 4 
Ongeworden — 50 18 
Onheilig - 36 4 
Onlcerbaar — 4 6 7 
Onmetelijk - 29 3 , 4 1 2 , 5 8 3 , 6 1 1 
Onmiddellijk - 14 2 , 15 1, 19 1, 21 3, 22 1 

(2x), 31 2, 31 3, 39 11, 4 4 2 , 4 6 5 , 
4 8 3, 50 1, 50 2 3 , 52 3, 52 6(2x) , 
61 7 , 6 1 10 

Onmiddellijkheid - 16 1, 19 2 , 35 1, 35 3 
Onnatuurlijk — 4 2 2 
Onsplitsbaar — 36 3 
Onsterfelijk - 2 8 3 , 5 0 12 
Ontbinden - 35 3 
Ontbinding - 61 2 , 6 1 19 
Ontleden - 10 13, 22 1, 32 5 
Ontmengen — 10 5 
Ontsluiten - 22 1, 27 1, 27 4, 29 3, 32 5 

(2x) , 32 6, 35 4, 50 22 
Ontstaan - 12 1, 17 1, 19 2 , 2 3 2 , 2 4 2(2x) . 

24 5, 27 4, 27 7, 33 l l ( 2 x ) , 33 12, 
4 2 2 , 5 0 1 0 , 5 0 2 6 . 5 0 3 0 , 6 1 9 ( 2 x ) 

Ontvangen - 9 3 ,27 1,28 2, 31 2 , 3 2 4 ( 3 x ) , 

33 13, 52 2, 6 0 l ( 3 x ) , 6 0 2(4x) , 6 0 3, 
61 3 

Ontvanger - 61 14 
Ontvankelijk - 12 4, 6 0 1 
Ontwerkehjken - 34 1, 35 4, 37 2, 37 6, 

39 1 , 4 0 9 , 4 9 9 
Ontwerkelijkmg - 22 1, 50 5 , 54 4, 61 22 
Onuitsprekelijk - 6 0 2, 61 5 
Onverbonden — 28 2 
Onverbrekelijk — 49 5 
Onvergankelijk - 45 2, 50 21 
Onverlost - 34 1, 37 3 
Onvermoed — 35 3, 57 1 
Onvervuld — 42 2 
Onvervuldheid — 4 4 2 
Onvolkomen — 27 3 
Onvoorwaardelijk - 39 1 3, 4 0 9 ( 3 x ) , 47 2 

( 2 x ) , 5 3 l ( 2 x ) , 5 9 2 
Onvrij - 37 4 
Onvrijheid - 36 12 
Onwerkelijk - 26 2, 37 5, 39 17, 39 19, 

59 1 
Onwerkelijkheid - 3 3 10, 39 20, 41 4 
Onwezen — 58 3 
Onzichtbaar — 61 9 
Onzinnelijk - 23 5 
Onzinnig - 23 5, 36 8 
O o r s p r o n g - 12 1,27 7 , 4 8 2 , 6 0 1 

Oorspronkelijk - 23 2, 23 3, 23 4, 23 6, 
24 1,27 5 , 3 6 8 , 4 8 2 , 5 2 2 6 1 6 , 6 1 7 

Oorzakel i jk- 28 2 , 3 6 6 
Oorzakelijkheid - 1 1 5 , 36 1, 3 6 2 ( 2 x ) . 

36 4 , 3 6 7 , 3 6 8(2x) , 36 1 0 , 6 0 1 
Opbouw 36 10 
Opbouwen - 2 0 1, 23 2, 33 9, 33 1 1 , 

33 1 2 , 4 3 1,55 1,59 1,61 8 
Opdeling - 35 4 
O p e n b a a r - 33 8, 33 9 33 10, 33 1 1 , 3 3 13 
Openbaren - 9 4 , 20 1, 27 4, 28 2, 33 12, 

36 5(2x) , 40 7. 50 1, 50 2 1 , 52 1, 
56 4,60 2,60 4(2x),61 10 

Openbaring - 36 10, 55 9, 60 1, 60 4(2x), 

61 3(3x), 61 10, 61 14(4x), 61 15, 

61 1 6 , 6 1 2 0 
Openbaringsrei igie — 61 3 
Openen - 27 1, 27 5 , 2 9 2, 32 8 , 4 8 1, 52 1 

(2x), 57 1 ,58 2 
Opening - 56 2 
Openlijk - 6 8 , 9 3 
Opcnsmelten - 28 3, 39 1 
Opofferen - 37 4 . 4 9 7 , 5 8 3 
Oproepen - 39 2 0 , 61 16 
Orde - 30 5 
Ordenen - 28 2(2x) , 28 3(3), 29 2, 29 3, 

33 4, 3 6 2 , 3 6 12 
Overgeven - 35 4 36 8 45 3, 52 1 
Overkomen - 11 7, 21 2, 27 4, 29 3, 43 1, 

4 6 2(2x) , 4 8 1, 52 4, 61 6 , 6 1 1 0 
Overstijgen - 59 1 
Overstijging - 50 10 
Overwegen — 4 3 1 
Overweging 4 3 1 

Passief - 36 8 
Passiviteit 14 2(2x) , 46 5(2x) 
Persomfiering — 27 7 
Persoon - 23 2, 23 4, 27 5, 32 8, 36 10, 

39 5, 39 7(2x) , 39 9, 39 13, 39 14(3x), 
39 15, 39 16, 39 19(3x), 39 2 0 , 4 0 8 , 
41 1,41 2 , 4 9 3 , 4 9 5 , 5 0 3(2x), 50 16, 
61 7 

Persoonlijk - 27 4 , 33 8, 33 9, 33 10, 
33 12, 33 13, 35 3, 3 5 4 , 4 0 1, 41 2, 
61 7 

Pereoonsbceld - 23 4 

Plaats 10 7, 18 3 , 28 2, 32 4 ( 3 x ) , 33 10, 
35 1, 3 5 4 , 3 6 8 , 39 13, 42 2, 46 7, 
49 2, 50 10, 50 17, 57 3, 61 6, 61 7, 
61 1 0 ( 4 x ) , 6 1 1 4 ( 2 x ) , 6 1 16 

Plaatsen 1 1 4 , 22 1 , 4 7 2 5 8 1 , 6 1 1 , 
61 5 , 6 1 10 

Plicht - 50 8 , 5 9 2(2x) 
Polair - 49 2 
Pool - 39 1 8 , 4 9 3 
Potentie - 23 5(2x) . 36 3 
Present - 53 3 
Presentatie — 35 3 
Presenteren - 27 1 
Presentie 17 2 , 3 5 3 , 5 1 1 , 5 5 10 
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Presentieloosheid - 17 3, 52 7 
Primitief - 23 2 , 23 5(5x) , 23 6, 24 1, 

24 3 , 2 4 5 , 2 7 1 , 2 7 4 
Primitiviteit — 31 2 
Proces - 29 2(6x) , 31 2 , 32 5(2x) , 36 1 

(2x) , 36 10 
P s y c h i s c h - 36 1 , 3 6 1 0 , 5 5 9 , 6 1 4 
Psychologie - 32 8, 49 2 
P u n t - 11 2 , 6 1 5 
P u n t a c h t i g - 17 1, 39 17 
Puntachtigheid - 28 2 

Raken - 32 8 , 35 3 , 39 10, 4 0 9 , 4 1 5 , 
46 7 

Realiseren - 27 4 , 6 1 9 
Realisering — 27 6 
Realiteit - 27 2 , 4 1 2 , 52 2 
Redden - 36 8 , 3 6 9 , 5 8 2 , 6 1 17 
Reëel - 37 4 (2x) 
Relatie - 28 1 
Relatief - 49 2 

Relativeren - 49 2 , 51 1, 51 2 
Relativiteit - 21 2 
Religie - 61 2 , 61 4 , 61 12 , 61 14, 61 17 

( 2 x ) , 6 1 18 
Religieus - 4 2 2 , 4 9 3 , 50 1, 5 1 1 , 5 1 2 , 

58 1, 59 1, 59 2(2x) 
Richten - 36 3 ( 2 x ) , 3 7 5 
R i c h t i n g - 4 3 l ( 2 x ) 
Richtingloos — 43 1 
Rijk - 4 3 , 4 4 , 21 2, 31 2 , 4 0 9 , 52 1, 

61 23 
Roepen - 30 5, 37 2 , 43 1, 57 1 
R o e p i n g - 61 10 
Ruimte - 11 2 , 11 4 (2x ) , 19 1, 27 5, 28 2 , 

30 1, 36 8 , 36 10(2x) , 54 1, 6 1 5 , 
61 7 , 6 1 8 , 6 1 9 

Ruimtelijk - 28 2 , 6 1 5 , 6 1 7 
Ruimtenet - 29 2 

Samenhang - 23 5 , 27 1, 28 2, 30 1, 30 2 , 
30 5 54 1, 54 2 , 5 4 3 , 6 1 7 

Samenhangen - 27 7, 36 1, 50 30 
Samenleving - 36 10 
Samenstellen — 11 3 
Samenvoegen - 23 3 , 2 8 2 (2x) , 33 13 
Samenwerken — 36 10 
Samenzijn — 56 3 
Scheidbaarheid - 50 18 
Schelden - 33 3 , 50 3 1 , 59 1 
S c h e i d i n g - 6 6 , 2 7 5 
Scheppen - 12 4 (2x ) , 33 13(2x) , 35 1, 

36 8 (2x ) , 39 1 6 , 4 9 6 , 5 9 2 , 6 1 8 
Schepper - 23 6 , 4 8 3 , 5 0 12 
Schepperdrift — 27 7 
Schepping - 25 3, 27 4 (2x ) , 28 3 , 35 1, 

35 3 , 4 9 6 ( 2 x ) , 5 4 5 , 5 9 2 
Schepsel - 35 3 ( 2 x ) , 4 3 l ( 2 x ) 
Schikking - 36 8 
Schouwen - 12 3 , 12 4 , 19 2 , 28 3 , 31 2 , 

32 3, 32 5 (5x) . 32 6, 39 16, 4 0 7, 

47 2 , 50 5, 50 18, 52 8 , 56 1(2x) , 
57 1 , 5 8 3 , 6 1 16(3x) 

Sfeer - 9 1, 9 6 (2x ) , 27 7, 25 3 , 3 6 8 , 4 1 2 , 
55 1, 55 5 (2x) , 55 6, 56 1, 61 16, 
61 23 

S o c i a a l - 36 1 0 , 5 9 l ( 2 x ) 
Socialiteit — 59 1 
S p l i t s i n g - 23 6 , 2 4 5 , 2 7 5 , 3 3 3 , 3 7 5 
S p o o k - 34 l , 3 7 2 (2x) 
Spookachtig - 23 5, 26 3 
Spraak - 9 2 (2x) , 9 3 , 9 5 22 2 (2x) , 

23 2 (2x) , 27 3 , 32 l ( 4 x ) , 50 2 1 , 50 32 
(2x) , 52 l ( 2 x ) , 52 2 , 52 4 , 52 6 , 55 2 , 
55 3 , 5 5 4 . 5 6 1 (3x) , 56 4 , 6 0 1(2x) 

Spraakloos - 9 4 , 52 4 , 55 4 
Spraakorgaan — 30 5 
Spraakverwekkend — 9 4 
Spreekbuis — 61 14 
Spreken - 1 2 , 2 2 , 2 3, 2 4 , 2 5, 2 6 , 2 7, 

3 2 (3x ) . 3 3(3x) 3 4 , 5 l ( 2 x ) , 5 2 . 
9 4 , 9 6 , 11 1, 11 3 , 12 1, 12 2 , 14 1, 
14 3(2x) , 18 1, 18 3 21 1, 21 2 , 24 1, 
24 5, 28 3 , 30 5, 31 3(2x) , 32 l ( 2 x ) , 
32 8 (2x ) , 35 2 (2x) , 39 2 (3x) , 39 13, 
40 5, 4 0 7 (2x) , 4 0 9 ( 3 x ) , 41 4 ( 5 x ) , 
41 5 (2x) , 45 l ( 2 x ) , 45 2 (2x ) , 46 2 , 
46 7, 49 7 (2x) , 49 8, 50 7, 50 16 , 
50 18, 50 2 1 , 50 26 , 52 l ( 4 x ) , 52 2 , 
52 8 (3x ) , 55 10, 57 2 , 57 3(3x) , 59 1, 
61 1 0 , 6 1 11 

S p r e k e r - 35 2(2x) 
Spreuk - 50 2 , 50 3(2x) , 59 2 
Staan - 10 5, 11 1, 12 1, 12 4 , 15 l ( 2 x ) 

17 2 , 18 1, 21 2, 23 5, 28 1, 29 2 (2x) , 
29 3, 3 0 5 , 31 2 , 32 1, 32 2 , 3 2 6 , 
32 8(3x) 33 3 , 33 11(2x) , 35 3(2x) , 
35 4 , 36 2 , 37 4 , 39 11 , 40 6 , 4 0 7, 
41 1, 41 2 , 41 5, 43 l ( 2 x ) , 45 2 , 46 5, 

47 2 , 49 2, 50 1. 50 8 , 50 9 , 50 10, 
50 13 , 50 18, 50 2 3 , 51 2 . 52 6 , 54 4 , 
56 1, 57 1, 57 3 , 59 1, 59 2 , 60 2 , 
60 3 , 6 1 1 0 , 6 1 1 4 , 6 1 22 

Stadium - 27 5, 31 2, 59 1, 59 2 
Stellen - 28 2 , 32 4 , 32 5, 35 4 , 36 7, 37 5, 

43 2(3x) 
Sterfelijk - 36 4 , 5 2 8 
Sterveling — 61 16 
Sterven - 29 2 , 32 8 , 39 9 , 4 0 7, 61 21 
S t r a a l - 58 3 , 6 1 8(2x) 
Stralen - 12 3 , 2 8 3 , 5 5 7 , 6 1 8 
Straling - 36 8 
Streven - 10 3 , 4 8 l ( 2 x ) , 6 0 1 
Streving - 35 1 
Strevingscentrale — 35 1 
Stromen - 12 1, 20 1, 36 6, 42 2 . 52 2 

( 2 x ) , 6 0 4 
Stroom - 28 2 , 36 7, 50 3 , 5 4 4 , 5 9 l ( 3 x ) 
Subjekt - 23 6, 24 5, 28 2, 39 4 , 39 17, 

41 4 , 4 8 3 , 5 0 1 , 5 0 1 7 ( 2 x ) , 5 0 29 
Subjektiveren — 50 22 
Subjektivismc - 61 17(2x) 
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Subjcktivitcit - 39 5, 39 1 3 ( 3 x ) , 4 1 4(2x) 
Substantie - 28 2, 36 8, 39 13, 39 17(2x). 

50 23 
Substantieel 28 2 
Substantivering — 23 6 
Substantivisch - 23 2 
Symbool - 27 5 
Systeem - 24 3 , 2 8 3 

Taktiel 27 7 
Tasten - 27 4 , 4 2 2 
Tederheid - 27 7 
Tegemoet komen — 46 1 
Tegemoet treden - 1 2 3 , 3 7 1 
Tegenbhjven - 17 3 
Tegenflits - 27 4 
Tegengesteld - 49 2 , 50 3 
Tegcngestcldheid 10 7, 16 1, 17 2(2x) , 

17 3, 19 2 , 22 l ( 2 x ) , 23 2, 24 5(2x) , 
27 4 , 27 5(2x) , 28 2(2x) , 29 2(2x), 
29 3, 31 2 , 32 2, 32 5(3x) , 33 9, 36 7, 
42 2 , 46 3 , 50 17, 50 18, 58 1, 58 2 
( 2 x ) , 6 1 1 1 , 6 1 17(2x) 

Tegengesteldheidsbeeld — 23 5 
Tegenheffen - 27 4 
Tegeninnig — 33 11 (4x) 
Tegemnmgheid 10 12, 20 1, 27 7, 29 3, 

60 2 
Tegenkomen 10 13, 14 1, 14 2, 23 3, 

27 6, 29 2 , 29 3(3x) , 36 5(2x) , 36 10, 
3 7 4 , 37 5(2x) , 42 2 , 46 1, 47 5, 48 1, 
49 6 , 4 9 7, 50 3 0 , 5 6 1 ,61 7 

Tcgenkomst 14 4 , 1 5 1 , 1 7 1 , 1 9 1 , 2 7 4 
(2x) , 29 3(2x) , 32 6, 36 6, 37 5, 46 1, 
46 2 (2x) . 46 6, 46 7, 50 8 50 19, 
55 1 1 , 60 l ( 2 x ) , 60 2(2x) , 61 7, 61 8, 
61 10 

Tegenkomstbelcvcnis 26 3 
legenkomstgebcuren - 36 8 
Tegenover - 9 2 , 1 0 5 , 1 0 1 1 , l l l ( 2 x ) , 

12 1, 1 2 2 , 12 3, 1 2 4 , 1 7 2 , 19 l ( 2 x ) , 
19 2 (2x ) , 21 2 , 23 4 (2x) , 24 3 , 26 3, 
27 4 , 27 5(3x) , 27 6, 28 1(3x), 28 2 
(2x) , 29 3 , 30 5, 32 5(2x) , 32 6, 35 3 
(3x) , 35 4 , 36 2, 43 1, 45 1. 46 6, 

4 7 1, 48 1, 48 3 , 5 0 9 , 50 10, 50 18, 
50 23 , 51 2 , 56 1, 57 1, 60 4 , 61 10 

Tegenovergesteld - 50 1 
Tegenpool 49 2 
Tegenspraak - 35 4 , 4 0 4 (2x ) , 41 5, 50 28 
Tegenspraak-met ¿ichzelf — 42 1, 42 2 
Tegenstelbaar - 3 1 2 , 3 2 3 , 3 2 5 
Tegenstelbaarheid 12 3 , 17 4 , 30 5, 36,12 

( 2 x ) , 6 1 17 
Tegenstellcn - 4 1 , 5 1 ,22 2 ( 2 x ) , 2 3 4 , 2 3 5 
Tegenstel l ing- 18 1 , 2 5 3 , 6 1 2 
Tegenstrijdigheid 51 1, 51 2 
Tegenwoordig - 9 6, 12 3(2x) , 17 1(2x), 

22 l ( 2 x ) , 23 5, 29 3 , 32 3 , 32 5(2x) 
33 12 , 35 l ( 2 x ) . 36 12 , 4 0 9 , 46 7, 
47 4 . 48 2 , 55 5, 58 3 , 59 2 , 6 0 1, 

6 0 3 , 6 0 4 , 6 1 22 
Tegenwoordigheid - 16 1, 17 1(2x) , 17 2, 

17 3 , 1 7 4 , 19 1, 23 2, 28 3 . 29 3(3x), 
30 6, 32 3 , 32 5 . 3 3 9 . 3 3 1 3 ( 2 x ) , 3 5 3 
(2x) , 3 6 2 , 3 6 6 , 36 7, 36 12, 37 5, 
39 2 , 4 1 2 , 4 2 2 , 4 6 3 , 4 6 7 , 4 7 1 ,47 2, 
4 8 2 , 5 5 7 , 5 5 8 , 58 3 , 5 8 4 , 5 9 2 , 

60 2(4x) , 60 3, 61 2 , 61 3(2x) , 61 6, 
61 1 1 , 6 1 17 

Tegenwordig — 17 3 
Terugbuigen - 50 2 5 ( 2 x ) , 6 1 10 
Terugbuiging — 61 10 61 11 
Terugkeren - 25 2 , 30 5, 36 6 , 40 7, 50 8 , 

50 9, 50 12, 58 1 
Terugverlangen — 27 3 
Terugzien — 49 3 
terugzinken — 52 4 
Tevoorschijn breken — 37 3 
Tevoorschijn halen — 29 3 
Τ evoorschijn komen - 24 5(2x) , 6 0 1 
Tevoorschijn rij/en — 52 6 
Thcofanie - 61 1 6 , 6 1 23 
I heologisch — 51 2 
T h e o l o o g - 57 1 
Tijd - 1 1 2 , 11 4 ( 2 x ) , 17 1, 25 2, 25 3, 

2 6 2 , 27 4, 27 5, 28 2, 30 1, 32 8(2x) , 
33 12, 35 3(2x) , 36 6, 36 7, 36 8 
(3x) , 36 10, 39 9, 39 20, 4 0 8 , 41 2, 
41 4 , 43 1, 4 6 7, 49 1, 49 7, 50 3, 
50 2 1 , 54 1, 54 5 , 6 1 5 , 6 1 6(2x) , 61 8 
( 2 x ) , 6 1 9 , 6 1 1 4 , 6 1 1 5 , 6 1 22(3x) 

Tijdelijk - 27 1 ,28 2 , 6 1 5 
Tijdgenoot - 36 10 
lijdloos - 19 1,25 2, 32 6 , 5 4 5 

Tijdnet 29 2 
Tijdperk - 31 2 , 33 10, 36 9, 41 2, 41 5, 

61 15 
Tijdsbestek - 10 7 
Tijdsdimensie — 50 21 
Toccigcnen 39 11 
Toenadering - 61 23 
Toeroepen 37 1 
Toetreden 12 1, 18 3 , 2 8 2 
Toevloeien — 27 3 
Toewenden - 52 2, 54 4, 57 3 
Toewending — 46 7 
Transcendentie 61 1 
Transparantie — 55 9 
Trouw - 50 1 9 , 6 0 1,61 11 
Tunen - 7 1, 15 1(2x) , 16 l ( 5 x ) , 19 2, 

21 1, 24 1, 24 5(2x), 25 3, 27 4, 29 3, 
32 1, 32 5, 36 4, 36 10, 39 19, 41 2, 
4 3 l ( 2 x ) , 4 6 8 . 49 2 , 5 0 5 , 5 0 8 , 
50 10, 50 2 5 , 51 2, 52 1, 52 4, 52 6, 
57 3, 58 1, 59 l ( 2 x ) , 59 2(4x) , 61 15, 
61 2 2 ( 2 x ) , 6 1 23 

Twee 24 1 , 2 4 3 , 2 5 3 , 3 0 5 , 3 3 3 , 3 3 11, 
33 12, 33 13, 35 l ( 2 x ) , 36 3, 43 1, 
4 9 7, 50 5(2x), 50 9 ( 2 x ) , 5 1 2 , 58 3, 
61 4 

Tweespraak - 50 32, 57 3 
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Tweeërlei - 39 18(2x) , 50 7, 50 18 , 57 2 , 
57 3 , 5 9 1 

Tweeheid - 37 4 , 50 l<2x) , 50 6 , 50 7 
Tweespraak - 50 5, 50 32 , 57 . 3 
Tweevoud - 1 2 , 2 2 3 4 0 1, 54 3(3x) 
Tweevoudig - 1 l ( 2 x ) , 1 2, 1 6, 29 l ( 2 x ) , 

39 1 9 , 4 6 7 (2x) 
Tweevoudigheid — 18 1 

Uiteindelijk - 36 8 
Uiterlijk - 6 6 (2x) 
Uitgaan - 23 5, 33 10 , 36 10 , 36 12 , 37 4 , 

4 0 6, 4 6 2 , 46 3 , 46 6, 4 6 7, 4 7 3 (2x ) . 
50 8 , 50 31(3x) , 61 7, 61 8 . 61 13 

Uitroepen — 23 3 
Uitsluiten - 22 1, 28 2 . 4 6 7, 4 7 l ( 2 x ) , 

53 1 
Uitsluitend - 32 5 
Uitsluitendheid - 1 0 8 , 1 2 2 , 19 2 , 24 3 , 

27 6 , 2 8 2 , 4 7 1 , 4 7 2 , 5 3 1 
Uitsluiting - 53 1 
Uitspraak - 50 13 , 50 17, 50 18(3x) 
Uitspreken - 23 8 , 24 5, 32 2 , 41 4 , 4 9 7, 

50 1 8 ( 2 x ) , 6 1 3 
Uitstralen - 52 3 
U i t t r e d e n - 11 6, 23 6, 28 2 , 6 0 1. 61 6 
Uitwerken - 2 2 1 , 2 7 7 , 4 2 2 , 6 1 10 
U i t w e r k i n g - 16 1, 36 8 
Uitzeggen — 2 2 , 4 8 3 
U i t z e n d e n - 61 1 1 , 6 1 16 
Uitzicht - 58 2 
Uitzichtloos - 36 10, 59 2 
Uitzien - 19 3 , 28 2 , 32 2 , 4 6 3 , 60 1, 

61 15 
Uniciteit - 6 0 2 (2x) 
Uniek - 27 3 

Vader - 30 5, 4 0 9 (2x ) 50 2 . 50 5(2x) 
Vanzelfsprekend — 4 0 9 , 4 7 4 
Vastgesteldheid - 17 3 
Vaststellen - 24 5, 32 5, 50 1 3 , 6 1 3 
Vaststelling — 41 4 
Vatten - 2 7 6 , 4 7 2 , 5 0 1 , 6 1 1 ,61 18 
Veel - 23 5(2x) , 25 3 , 31 3 , 32 1. 33 4 , 

33 1 2 , 3 6 3 39 1 7 ( 3 x ) , 4 3 1 
Veelheid - 11 3 . 17 2 
Veelvoudigheid — 23 2 
Velerlei - 22 1, 23 5. 36 8 , 36 10 
Verafgoden - 58 2 
Veranderen - 6 6 , 6 8 , 15 l ( 2 x ) , 28 2 , 

29 3 , 32 3 . 35 4 (2x ) , 36 8 , 36 10 (2x) , 
50 3 , 5 4 4 , 57 1 ,61 6 

Verander ing- 1 5 , 3 2 3 , 5 8 2 , 6 1 2 , 6 1 16 
Verantwoording - 19 2 , 59 2(4x) 
Verbeelding - 12 3 , 36 10 
Verbegrippelijking — 61 2 
Veibijzondcnng — 1 5 1 
Verbinden - 27 5, 28 2, 29 3, 35 3 , 4 0 8 . 

50 28 52 6, 54 4 56 1, 57 2 (2x) , 
57 3 , 6 0 2 (3x) > 61 7 

Verbinding — 37 3 

Verbondenheid - 27 2 . 27 3(3x) , 27 4 , 
29 3 , 33 1 1 , 36 12 , 37 4 , 37 5, 39 8 , 
39 1 3 , 40 9, 41 1, 41 2 54 4 , 58 2 , 
61 1 2 , 6 1 22 

Verbouwen — 36 6 , 4 3 1 
Vereenzamen — 36 8 
Vereeuwigen — 10 6 
Verenen - 50 9 
Verenigen - 1 0 9 , 55 1 1 , 6 1 7 , 6 1 9 , 6 1 17 
Vereniging - 49 3 50 1, 50 10(2x) 
Verenigingsextase — 50 9 
Vergaan - 4 9 6 , 5 0 2 1 
Vergankelijk - 28 3 , 32 8 , 50 21 
Vergankelijkheid — 52 4 
Vergoddelijking - 50 9 
Verhouding - 2 1, 11 4 , 33 1 2 , 4 1 1, 50 5, 

54 5 . 5 8 2 ( 3 x ) , 6 1 12 
Verlangen - 27 7 (2x) , 36 8 , 39 13 , 41 1, 

49 7. 50 2 1 , 56 3 , 59 1. 60 2 , 6 1 5 
( 2 x ) , 6 1 6 , 6 1 7 

Verlaten - 36 4 , 4 0 6 
Verlatenheid - 40 6 
Verleden - 17 2 (2x) , 17 4 , 30 6 , 33 9 
Verlichten - 50 9 , 59 2 , 6 0 2 
Ver l i ch t ing - 31 3 , 6 1 2 
Verlossen - 19 2 , 35 3 , 35 4 , 41 4 , 50 30, 

54 5 
Verlossing - 36 8 , 36 10, 50 2 1 , 50 2 2 , 

60 3 , 6 1 23 
Vermengen - 32 8 , 50 7 
Vermenging - 61 12 61 1 6 , 6 1 17 
Vermoeden - 23 3 , 23 4 , 29 3 , 4 1 5. 50 8 , 

50 10 
Vernietigen — 29 3 , 35 1 
Vernietiging - 50 12, 50 13 
Vernieuwen - 33 11 33 12(3x) , 36 8 (2x ) . 

37 5 , 5 4 4 , 6 1 6 , 6 1 22 
Vernieuwing — 61 2 
Veroorzaken — 36 l ( 2 x ) , 36 5 
Veroorzaking — 28 2 
Verplaatsen — 29 3 
Verplichten - 59 2 
Verschijnen - 12 1, 22 2 , 23 5, 25 2 , 2 8 1, 

28 2 (3x) , 29 3(2x) , 30 5 32 1, 32 8 , 
39 4 39 5, 39 6 , 39 7. 41 4 ( 2 x ) , 
4 6 7, 47 1, 47 4 , 50 9 , 52 4 , 61 15, 
61 22 

Verschijning - 12 1, 15 1, 23 5(2x) , 32 5 
50 1 0 , 5 1 2 52 5 

Versmelten - 50 1 0 , 6 1 14 
Versmelting — 14 3 
Verstaan - 19 2 , 29 2 , 29 3 , 39 13 , 41 5. 

4 9 2 , 4 9 9 , 5 0 9 . 5 2 2 
Verstand - 35 1, 35 3(2x) 
Vertegenwoordigen — 33 12, 58 3 
Vertegenwoordiging — 41 1, 57 2 
Vertrouwen — 59 2 
Vtrvreemden - 39 1, 50 31 
Vervreemding - 37 1, 43 1, 43 2(2x)> 54 4 , 

61 22 
Vtrvuldheid - 4 4 2 
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Venrullen - 17 1, 22 1, 28 2 , 32 5, 32 8 , 
4 8 . 1 , 5 0 1 0 , 5 0 2 4 , 6 1 8 , 6 1 II 

Vervu l l ing - 19 1, 3 2 4 , 32 8 , 4 2 2 , 6 1 11 
Verwachten - 2 3 2 , 3 7 4 , 48 l ( 2 x ) , 50 24 
Verwerkelijken - 12 3, 12 4 , 35 3 , 3 6 5 , 

37 4 ( 2 x ) , 4 2 2 , 4 4 2 , 6 1 8 
V e r w e r k e l i j k i n g - 2 2 1, 36 3 , 6 1 10 
Verzelfstandigen — 23 5 
Verzielen - 50 25 
Verzinken - 50 9 
Verzinking - 4 6 7, 50 1, 50 13 , 50 16(2x) , 

50 1 7 , 5 0 18 
Verzmkingsleer - 50 1, 50 2 , 50 1 1 , 50 17, 

50 22 
Verzwijgen — 40 4 
Vinden - 12 4 , 14 1, 18 2 , 2 8 2 . 36 1 , 3 6 8 

(2x) , 47 3(3x) , 48 l ( 3 x ) , 48 2(2x) , 
50 1 2 , 6 1 1 , 6 1 1 2 , 6 1 14 

Vloed - 19 1 
V l o e i e n - 10 3 , 5 2 4 , 5 9 1 
Voegen - 6 6, 6 8 , 11 2, 23 5, 28 2 36 8, 

59 2 
Voeging — 59 2 
Voelen - 4 2, 9 4 , 49 4 (2x ) , 50 10 
Vol - 24 3, 26 2 , 35 3 , 36 5, 37 5, 4 0 7, 

41 4 , 5 0 30, 56 1 
Voleinde - 50 18 
Voleinden - 44 2 (2x) , 56 1 
V o l e i n d c r - 50 18 
Voleinding - 49 2 , 4 9 8 , 5 0 1, 50 18 
Volheid - 27 5, 28 2 , 35 3, 37 1, 49 5, 

59 2 , 6 0 2 , 6 1 8 
Volk - 23 2 , 36 6 36 8 50 24 , 58 3 
Volkomen - 39 1 1 , 39 12 , 39 13, 4 6 2 , 

46 7, 47 2 , 49 1, 49 3, 50 8, 53 2(2x) , 
55 11 

Volledig - 23 5, 27 l ( 2 x ) , 2 7 5 , 2 7 7 , 3 5 4 , 
61 6 

Volledigheid - 36 1 
Volmaakt - 35 1 
Voor-gestalte - 27 5 
Voor gestaltehjk - 24 1, 27 4 , 27 7 
Voor-ifckig — 24 2 
Voorstellen - 4 2 , 2 3 4 
Voorstelling - 10 1 1 , 23 4 (3x ) , 43 1, 

50 28 50 2 9 , 6 1 7 
Voorstellingsvrij — 50 17 
Voortijd - 49 7 
Voortleven — 61 17 
Vooruitgrijpen - 1 5 1, 4 0 9 5 0 1 7 
Voorwaardelijkheid - 28 2, 47 5(2x) , 58 1 
Voorwereldlijk — 36 3 
Voorweten — 15 1 
Voorzien - 30 5, 51 1 
Vorm 10 5, 10 10, 22 1. 22 3 24 5, 

27 5(2x) , 33 13, 35 3 , 36 8, 36 10, 
39 2 , 6 1 9 

Vormen - 9 4 , 20 1, 27 4 , 35 1, 39 13 
( 2 x ) , 5 6 1 ,61 8 , 6 1 16 

Vreemd - 31 2, 35 1 , 3 6 8 , 5 0 23 
Vreemdeling — 59 2 

Vrij - 31 2 , 33 1 1 , 33 12 , 35 4 (2x) , 36 2 
(2x) , 36 5, 36 8 (2x ) , 36 10, 36.12, 
37 4 , 37 5 ( 2 x ) , 4 1 2 , 4 9 4 

Vrijgave — 54 5 
Vrijheid - 33 1 1 , 36 .3 , 36 4 , 36 5 (5x) . 

36 8, 36 10(4x) , 36 12 , 37 2, 37 3(2x) , 
51 2 

Vrijworden — 36 12 
V u l l e n - 11 2 , 3 0 6 . 3 6 8 , 4 7 1 

Waagstuk - 12 2 (2x) , 35 3, 4 6 8 , 52 l ( 2 x ) , 
61 17 

Waan - 36 3 , 4 1 4 , 4 5 2 , 5 0 25 
Waanbeeld - 50 1 
Waanzinnig — 42 2 
Waar - 23 2 , 27 3 , 32 1, 33 11 , 33 12 , 

33 13(2x) , 36 4 , 39 19, 4 0 2 , 40 8 , 
4 5 . 2 , 5 0 1 , 5 0 13(2x) , 50 27 (2x) , 57 2 , 
57 3 , 6 1 8 , 6 1 17(3x) 

Waarachtig - 18 3 , 2 1 2 , 35 4 , 39 2 (2x) , 
50 18, 50 31(2x) , 56 4 (2x) , 59 1, 59 2 

Waarborg - 36 6, 60 2, 61 8 (3x) 
Waarborgen - 29 3 36 2, 36 4 , 39 1, 60 2 . 

61 8 
W a a r d e - 46 7, 58 1 
Waardeloos - 59 2 
Waardeloosheid - 18 2 , 59 2 
Waardenwereld — 16 1 
Waardetroon — 58 2 
Waardig - 57 1 
Waarheid - 25 3, 29 2 , 30 7, 32 1, 32 7, 

35 3 , 36 12(2x) , 37 5, 39 13 , 45 2 , 
47 2,48 1,49 7 50 l(2x), 50 3, 50 5, 
50 14, 50 18, 50 19, 50 20, 50 25, 
52 8, 55 9, 58 3, 61 8, 61 10, 61 11 
(2x) 61 17,61 18 

Waarheidsgehalte - 50 1 3 
Waarheidsgetrouw — 33 11 
Waarlijk - 52 2, 61 17 
Waarmaken - 35 3 36 4 , 4 2 2 , 5 7 3 , 6 0 2 

( 3 x ) , 6 0 3 , 6 1 8 61 10 
Waarneembaar — 36 1 
Waarnemen - 4 2 , 27 5(2x) , 28 2 , 29 2 (3x) , 

37 5 , 6 1 10 
Waarneming - 24 5. 61 10 
Wagen - 19 2 , 35 3 , 4 1 5, 50 18, 50 30 
Wanen - 50 9 , 5 7 3 
Wederkeer - 50 21(3x) 
Wederkerig - 50 28 
Wedervaren — 7 2 
Wederwoord — 56 1 
Weerwoord - 56 1 

Weg - 23 5 26 3 27 7, 36 9 (3x) , 37 4 , 
37 5, 40 6, 46 l ( 2 x ) , 46 2, 46 4 , 
48 l ( 5 x ) , 50 3(2x) , 50 4 , 50 8 50 18 
(3x) , 50 20 , 50 22 , 50 26 , 50 30, 58 2 , 
59 2 , 60 2 , 61 2(2x) 61 16, 61 17, 
61 23 

Wegzinken - 35 4 , 37 6 
Welbespraakt — 37 3 
Wens - 48 1 
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Wensbeeld - 27 3 
W e n s e n - 23 2 , 4 8 1 
Wereld - 1.1, 6 1,6 3, 64, 7 l(2x), 7 2, 

81,82,91,95, 12 3,124, 18 l(2x), 
18 2, 19 1. 19 2, 22 1, 22 2(2x), 23 5, 
24 3, 24 4, 24 5(2x), 25 3, 27 4(2x), 
27 7, 28 2(3x), 28 3(3x), 29 1, 
29 2(3x), 29 3(3x), 30 5(2x), 312 
(3x), 32 4, 32 5(2x), 32 6, 35 1, 

35 4(2x), 36 1, 36 2, 36 7, 36 8, 
36 12, 37 4, 37 5(3x), 42.2, 43 l(2x), 
43 2(7x), 46 6, 46 7(3x), 46 8, 47 1 
(2x), 47 2(8x), 47 3(3x), 48 2, 49 5 
(2x), 50 9(2x), 50 17, 50 22, 50 25, 
50 26(4x), 50 28(2x), 50 29(3x), 
50 30(9x), 50 31(2x), 51 2(3x), 

52 6(2x), 52 8, 53 1, 53 2, 53 3. 
54 4(3x), 54 5(2x), 55 1, 55 9(3x), 
59 l(4x), 59 2(10x), 60 2(3x), 611, 
61 7, 61 8, 61 9, 61 10(2x), 61 12, 
61 14, 61 15, 61 16(3x), 61 22(3x), 
61 23 

Wereldas - 52 3 
Wcreldaspekt - 54 5 
Wereldbeeld - 23 5(2x) , 31 2 , 4 3 l ( 2 x ) 
Wereldbehuizing — 61 9 
Wcrcldbestek - 36 8 
Wereldbeweging - 61 1 1 , 6 1 12 
Wereldboog - 50 1 
Wereldbouw - 27 5 
Wereldgebeuren - 36 12, 59 2 
Wereldgeest - 40 5 
Wereldgeschiedenis — 43 1 
Were ldhuis - 61 18 
Wereldleven - 50 31 
Wereldlijkheid - 50 29 
Wereldmassa — 36 8 
Wereldnachtmemc — 37 3 
Wereldnet - 11 2 
Wereldomspannendheid - 47 l ( 2 x ) 
Wereld-openend 32 8 
Wereldordening - 28 3(2x) , 29 3 
Wereldoriëntatie — 6 0 1 
Wereldstof - 61 9 
Wereldtijd - 50 10 
Wereldtijdperk - 50 24 
Wereldverkleefd - 19 2 
Wereldvervuld - 25 2 , 27 3(2x) . 29 3 
Wcreldvloed - 43 2 
Werk - 12 l ( 2 x ) , 12 2 (2x) , 12 4 , 19 1, 

22 1, 32 2, 32 7, 35 3 , 3 6 8 , 5 0 8 , 
50 3 0 ( 2 x ) . 5 5 9 , 5 9 1 

W e r k b a a s - 35 2 
Werkelijk - 1 1 7 , 12 3, 14 4 , 17 1, 18 1 

(2x) , 19 2 , 22 2 , 27 1, 32 5, 3 3 9 , 
3 5 4 , 36 3 , 37 1, 3 7 6 , 39 l ( 2 x ) , 
39 12(2x) , 39 15, 39 19, 4 0 7, 40 9 , 
41 1, 45 2 47 1, 48 2, 50 3 , 5 0 5 , 
50 16, 50 30(4x) , 52 2, 52 4 , 53 1, 
53 2, 53 3, 55 1 1 , 59 l ( 2 x ) , 6 0 l ( 2 x ) , 
6 0 2 , 6 1 16 

Werkelijkheid - 1 1 4 , 19 2 , 27 4 , 29 3 , 
35 4 , 36 12, 37 4 , 39 11(4x) , 39 12 , 
39 13 . 39 17, 4 0 6 (2x ) , 4 0 7, 4 0 9 , 
41 .2 (2x ) , 4 1 4 , 48 2 , 4 9 2 , 50 3 , 
50 10(2x) , 50 11 , 50 13(2x) , 50 14, 
50 15(4x) , 50 16, 50 17(3x) , 50 18, 
50 19, 50 20 , 5 1 2 , 56 l ( 2 x ) , 57 2, 
59 2 , 6 0 l < 2 x ) , 6 1 8 , 6 1 17(2x) 

Werken - 12 l ( 2 x ) , 12 3(2x) , 19 2 (2x) , 
19 2(3x) , 19 3(2x) , 20 l ( 3 x ) , 23 4 , 
23 5(3x) , 27 5(3x) , 27 7, 28 2 , 32 5, 
3 2 8 , 33 1 1 , 35 3, 3 5 4 , 39 1 1 , 45 2 , 
4 6 6 ( 2 x ) , 4 9 7, 49 8, 50 5, 50 15(2x) , 

59 l ( 2 x ) , 6 1 1 6 , 6 1 2 0 , 6 1 22 
Werking - 23 4 , 23 5(2x) , 28 2, 59 2 
W e r k t u i g - 23 6 , 6 1 14 
Werkwoord — 4 1 
Werkzaamheid - 30 5, 46 6 
Wet - 10 5 (3x) , 10 9, 32 5, 32 8 ( 2 x ) , 36 8 , 

36 1 0 ( 5 x ) , 6 1 7 , 6 1 14 
Weten - 6 2 , 10 9, 11 7(2x) , 13 3, 13 4 . 

19 2 (2x) . 23 6, 27 3, 32 5, 32 8 , 35 2 , 
35 3(2x) , 36 2 , 36 3 , 36 4 , 37 4 ( 2 x ) , 
37 5, 41 5, 43 l ( 4 x ) , 4 6 2 (2x) , 4 6 4 , 
49 5 (2x) , 4 9 7 (3x) , 50 7, 50 9 . 50 10 , 
50 12 , 50 20 , 50 21(2x) , 50 22 , 50 3 1 , 
51 2 (2x) , 52 1, 52 8 , 5 4 5, 55 11 , 58 1, 
6 0 l ( 2 x ) , 6 0 2 (3x) , 60 3, 60 4 , 61 3 , 
61 10 

Wetenschap - 23 5 
Wetenschappelijk - 32 7, 36 2 , 6 0 1 
Wetmatigheid - 50 21 
Wetskrmg - 22 1 
Wezen - 2 3 , 2 6 , 2 7 , 4 1 , 4 2 , 9 4 , 1 2 1 , 

12 2 , 14 1, 14 2 , 14 3(2x) , 19 2 (2x) , 
19 3 , 21 2 (4x) , 22 1, 22 2 , 23 4 . 24 3 , 
26 3 , 27 3(3x) , 2 7 4 , 27 5 , 27 7 (2x) , 
29 2 , 32 1 32 5(2x) , 33 2 , 35 3(2x) , 
3 5 4 , 3 6 2 , 3 6 4 , 3 6 1 2 , 3 7 1 , 37 2 
(2x) , 37 4 (2x ) , 39 2 , 39 10, 41 2 (2x) , 
41 3 , 41 5, 44 2(2x) , 45 2 , 45 3 , 
46 5, 4 7 l ( 2 x ) , 4 7 2 , 47 3(2x) , 48 3 , 
50 1, 50 8 . 5 0 1 2 , 5 0 1 7 , 5 0 1 8 , 5 0 2 2 , 
50 23(2x) , 52 4 , 52 6 (2x) , 52 7, 53 2 , 
53 3(2x) , 55 9 , 57 l ( 2 x ) , 57 2 (2x) , 
58 2 (2x) , 5 9 . 1 , 59 2 , 60 1, 60 2, 61 1 
(3x) , 61 2, 61 8, 61 14, 61 17, 61 2 0 , 
61 2 2 , 6 1 23 

Wezenheid - 9 4 , 17 4 , 29 3(2x) , 4 7 , 1 , 
55 4 , 5 5 9 , 5 9 2 

Wezenlijk - 18 1, 23 5 (2x) , 3 1 2 , 33 12 , 
49 1, 50 1 , 5 0 18, 51 1 

Wezensakt - 19 2, 36 8 ( 3 x ) , 6 0 1 
Wezensbeweging — 61 6 
Wezensdaad - 12 1, 14 1, 16 1, 19 1, 54 4 , 

61 7 
Wezensgehjk - 50 5(2x) 
Wezensvreemd — 33 11 
Wil - 10 8, 33 7, 35 3 (4x) , 36 10, 37 4 , 

37 5 ( 2 x ) , 4 6 3 , 4 9 7 (2x) , 50 29 
Willekeur - 32 8, 37 2 , 37 3(2x) , 37 4 , 
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37 5(3x),61 2,61 13 
Willekeurig - 37 5(2x) 41 2 
Willen - 4 2 . 1 0 1 3 , 1 2 1 , 1 2 2 , 2 1 2 , 2 3 6 

(3x), 29 2, 29 3(2x), 32 6, 33 11, 
33 12(2x),35 1,36 3,36 10, 37 4(5x), 
37 5,39 15,43 l(2x),45 2,49 1,49 8, 
49 9(2x), 50 8, 50 11, 50 14, 50 16 
(3x), 50 18, 50 30, 5 1 1 , 52 2 58 2 
(3x) 58 3(3x), 59 1, 59 2, 60 2(3x), 
61 5(2x),61 10,61 17 

Wisselwerken - 27 4 
Wisselwerking - 22 1, 27 3, 28 2(2x) 36 2, 

41 2,42 2,49 8, 50 15 
Woord - 1 3,1 5(2x), 3 4, 11 3, 19 3,22 1, 

24 5, 29 3, 32 1(3x), 32 2, 32 8(2x), 
35 2, 39 2, 39 13, 4 0 2 , 41 4, 41 5, 
45 2(2x), 50 3, 50 32, 52 2, 52 8, 
55 10, 56 1(2x), 6 0 4 , 6 1 3 , 6112, 
61 19,61 20,61 21,61 22(3x) 

Woordcnpaar — 2 4 , 2 5 
Woordloos - 27 5 
Woordpaar- 1 3, 1 4, 1 5 
Woordsoort - 23 2 
Worden - 9 6, 12 1, 14 3(2x), 16 l(2x), 

17 1, 19 l(2x), 19 2, 19 3, 20 1, 22 1 
(4x), 22 2, 23 4,24 2,24 3,24 5,25 1 
(4x), 25 2(2x), 27 2, 27 3, 27 4(2x), 

27 5. 28 l(3x), 28 2(5x), 29 3(2x), 
30 3, 30 4, 32 2(3x), 32 5, 32 8(2x), 
33 1 3, 35 4(2x), 36 3(2x), 36 7, 36 8 
(2x), 36 10(2x), 36 11, 36 12(4x), 
37 4, 37 5, 39 12, 40 7, 41 1, 41 2, 
41 5, 43 2, 44 2, 46 6(2x), 46 7(2x), 
47 l,48 2,49 5(2x), 50 1, 50 8, 50 9, 

50 21, 50 23, 50 30, 52 1, 52 6(2x), 
53 1,54 5, 55 5, 55 9(3x), 56 4 58 1, 
59 1, 59 2,60 3,61 1, 61 3, 61 6, 61 7 
(2x), 61 8, 61 15, 61 16, 61 17(2x), 
61 22,61 23 

Zaak - 33 4(2x), 35 3, 41 l(2x), 4 1 2 , 
41 3,41 4, 59 1 

Zakelijk- 33 7,41 5 
Zeggen - 2 2, 6 1, 9 4, 11 3, 11 4, 116, 

11 7, 17 2, 21 2(2x), 22 2, 23 2(2x), 
28 2, 29 3(4x), 30 5(2x), 32 1, 33 12, 
33 13. 35 2, 37 4(3x), 37 5(3x), 38 1, 
39 l(2x), 39 2(3x), 39 14, 39 15, 
39 20, 40 2, 40 6, 40 9, 43 1, 46 7, 
49 2,49 5(2x), 50 1 , 5 0 5 , 5 0 8 , 5 0 2 5 , 
52 1, 52 8(2x), 58 3(2x), 59 2(2x), 
60 3,61 1,61 17 

Zelf - 10 3, 15.1(2x), 22 1, 23 5(2x), 24 3, 
28 2. 32 5, 32 8(3x), 35 l(2x), 36 5. 
36 8(2x), 37 4, 39 14, 39 15, 39 16 
40 9, 41 2(2x), 41 4, 48 3, 50 l(2x), 
50 2, 50 3(4x), 50 5, 50 12(3x), 50 16, 
50 30(2x), 50 32,53 2,55 6 

Zelfaanduiding — 52 2 
Zelfbehoud- 23 5,46 8 
Zelfbenoemmg — 60 4 

Zelfbepaling - 60 4 
Zelfbeschouwing — 50 1 
Zelfbewustzijn - 39 1, 39 2(2x),39 13,41 4 
Zclfcrvanng - 36 1 
Zelfgenoegzaam — 50 5 
Zelfhandhavingsdnft — 23 6 
Zelfstandig - 35 4(2x), 52 1 
Zelfstandigheid - 23 2 
Zelftoeeigening — 39 11 
Zelfvernietiging - 37 6, 39 15 
Zelfverschijning — 39 15 
Zelfwezen - 50 11 
Zelfzeker - 6 8 
Zelfzm - 50 29 
Zending - 41 1, 41 5 50 5 , 6 1 1 0 , 6 1 1 1 

(2x) 
Zichtbaar 46 7 
Ziel - 10 13, 12 1, 27 5, 27 7, 29 2. 29 3 

(3x), 30 5, 36 3, 36 8(2x), 36 10(2x), 
43 1,49 2(2x),49 3, 50 8, 50 9, 50 16, 
50 18(2x), 50 22, 50 30(2x), 57 3, 
60 1,61 3,61 10 

Ziele-apparaat — 60 1 
Ziclehouding - 50 30(2x) 
Zielespook — 37 3 
Zieletoestand — 43 1 
Zielevogel - 33 9 
Zielcwaan — 50 25 
Zielsmhoud - 61 17 
Zielsmodel - 27 5 
Zien - 10 9, 19 3, 21 2(2x), 23 3, 23 4, 

2 4 5 , 27 3, 324, 32 6, 35 1, 35 2, 
35 3, 36 12, 37 5(2x), 39 l(3x), 41 3 
(2x), 43 l(2x), 43 2(3x), 43 3, 47 2, 
49 7,58 3.60 4,61 5,61 16,61 19 

Zienswijze — 18 3 
A] (znw) - 1 5, 6 4(2x), 11 2(2x), 11 4, 

22 1,234 
Zijn - 3 1, 3 2, 3 3(3x), 5 l(3x), 7 1,112, 

114, И 7(2x), 17 1(2x), 17 2, 18 1, 
192, 23 1, 2 3 6 , 24 3, 25 1, 2 5 2 . 
27 4, 27 5(2x), 28 1, 28 3 29 2(2x), 
29 3(3x), 30 7, 32 l(6x), 32 2, 32 5, 
32 6(2x), 32 8(3x), 33 4 33 5, 33 9, 
33 10, 33 l l (2x) , 33 13, 34 l(3x), 
35 1, 35 4(2x), 36 2, 36 3(2x), 36 5, 
36 10, 37 3(2x), 37 4, 37 5, 37 6, 
39 1,39 2(2x), 39 3,39 10, 39 l l (4x), 
39 12, 39 13, 39 14(4x), 39 15(5x), 
39 19(3x), 40 2, 40 6, 40 7, 40 9(4x), 
41 2(2x), 41 3, 42 1, 42 2, 43 l(2x), 
45 2, 49 5(6x), 50 l(4x), 50 2(4x), 
509, 50 10, 50 13(2x), 50 15, 50 16 
<2x), 50 18(6x), 50 30(2x), 50 32(2x). 
512 52 2(5x), 53 2 54 5, 59 2(2x) 
60 3(2x), 60 4(4x), 61 l(2x), 61 17 

Zijnswereld 16 1 
Zijnszin - 50 29 
Zin - 10 12, 22 l(2x), 23 2(3x), 24 5, 27 4, 

32 3, 32 4, 32 5, 36 4(2x), 36 5(2x), 
36 8, 37 3, 39 2(4x), 414, 46 7(2x), 
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49 5(2x), 50 25, 50 29, 51 l(5x), 52 8, 
55 9 ,60 2(9x),61 5,61 10 

Zinloos - 27 5, 36 8, 37 3, 60 2 
Zinnelijk - 50 16 
Zinnen - 4 6 7,60 2,61 7 
Zintuig — 27 4 
Zintuigehjk - 27 5, 36 1, 46 7, 50 22 
Zinvol - 35 1,39 15 
Zinvolheid - 36 8 
Zoeken - 10 12, 14 1, 27 5, 33 10 47 3, 

48 1 (4x), 48 2 
Zo-en-anders - 50 18 
Zo-en-niet anders — 39 14 
Zo zijn - 39 14, 39 15, 39 17, 41 4, 61 14 
Zoon - 40 9(3x). 50 5(2x) 
Zuiver - 10 6, 22 3, 24 4, 27 3, 28 2, 32 8, 

35 3, 39 19(2x)1 40 7, 40 8, 47 2, 
49 3, 49 4, 49 9, 50 1, 50 5, 50 16. 
50 17, 53 3, 54 4, 60 1, 61 6, 61 7, 
61 8(2x), 61 16 

Zwijgen - 28 3, 32 2(3x), 40 6, 50 18, 
50 23, 55 10,61 22 
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C U R R I C U L U M VII AI' 

Kees Waaijman werd 20 juni 1942 geboren te Haarlemmermeer Van 1961 tot 1964 
studeerde hij filosofie aan het filosoficum van de Karmelieten te Dordrecht en van 
1964 tot 1967 theologie aan het theologicum te Merkelbeek In 1969 volgde het 
kandidaatsexamen in de theologie aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen In 
1974 behaalde hij aan diezelfde universiteit het doktoraal examen cum laude in de 
theologie, meer speciaal in de dogmatiek en de spiritualiteit In 1975 verrichtte hij 
onderzoek aan het Martin Buber Institut te Keulen en op het Martin Buber Archief 
te Jerusalem Vanaf 1969 is hij redakteur van het tijdschrift Speling Vanaf 1974 is 
hij als wetenschappelijk medewerker, m η voor Joodse mystiek en bijbelse spiritua
liteit, verbonden aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen 

Ge/et uit 'Journal Roman' en gedrukt door Drukkerij W van bsch te Zwolle 
Bindwerk W Baltus en Zn В V te Badhoevedorp 
I ypografische ver/orgmg Antoon Ricimann 
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S T E L L I N G E N 

1 
De verschillende interpretaties van de naam Jahweh sluiten elkaar niet uit, maar 
werpen samen een licht op de rijkdom van zijn betekenis: het geheim van het leven 
dat in ieder gebeuren aanwezig is (hajah) en waarop de mens met heel zijn persoon 
is betrokken (jahoe), kan, juist omdat zijn aanwezigheid onvoorwaardelijk is, met 
geen enkele verschijningsvorm worden vereenzelvigd (ejeh asjer ejeh) De psalmen 
(tehillim) stralen deze rijkdom van zijn betekenis uit (halal). 

2 
In de christelijke geloofsbeleving van God als 'Vader' zijn drie belangrijke ervarings
momenten van het evangelische 'Abba' verloren gegaan· de totaalsfeer van het oud-
oosterse vaderhuis met zijn eenheid van leven en werken, de intimiteit van het leer
proces waann de zoon wordt ingewijd in belangrijke levensgebieden, en de oor
spronkelijke kontekst van het alledaagse leven. 

3 
Een spiritualiteit die konsekwent ingaat op de vragen van de eigen tijd, realiseert 
daardoor alleen reeds het wezen van de joods-christelijke spiritualiteit. Haar plaats 
binnen die traditie ontdekt zij, wanneer zij in een voortdurend vertaalproces de ei
gen tijd bevraagd vanuit de traditie en omgekeerd de traditie opnieuw leest vanuit 
de eigen tijd. 

4 
Inhoudelijk schiet een spiritualiteit die de vragen van onze tijd herleidt tot enkel 
maatschappelijke, enkel affektieve of enkel religieuze vragen, tekort. Zij blijft een
zijdig en komt niet verder dan een deeloplossing. 

5 
Belangrijke elementen voor een methodische opbouw van een eigentijdse spirituali
teit zijn: bezinning met de zinnen open, ontwikkeling van alternatieven, daadwerke
lijke inzet en dialogische leef- en werkwijzen. 

6 
Men werpt een onjuist licht op de karmclitaanse spiritualiteit, wanneer men deze 
met een beroep op de Regel enkel beschrijft als een eremietenleefwijze, bestaande 
uit stilte, eenzaamheid en gebed. Even bepalend voor haar spiritualiteit is de men-
dikantenleefwijze waarin onderlinge broederschap en solidariteit met het volk cen
traal staan De spanningseenheid tussen beide bepaalt haar wezen 

7 
Het promotieritueel mist de belangrijkste kenmerken van een dialogisch gebeuren, 
te weten de verrassing van de ontmoeting, het ongedwongen aanwezig zijn, het over 
en weer van de wederkerigheid, terwijl het Gegenüber eenzijdig versmald is tot op
positie. 

Stellingen bij het proefschrift van C.J. Waaijman 
De mystiek van ik en ¡ij 
Nijmegen 22 oktober 1976 








