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Voorwoord
Sinds het begin van mijn theologiestudie werd ik geïntrigeerd door de
spanning tussen de theologie als een corpus van weten (dat je tot je moet
nemen en moet 'kennen') en de theologie als een wetenschap die zich
steeds vaker bekommerde om de vraag hoe die schat aan kennis en feiten,
teksten en dogma's geïnterpreteerd moeten worden. Via Hermann
Haring - mijn latere promotor - kwam ik in contact met de filosofische
en theologische 'methode' van de hermeneutiek, dat wil zeggen met de
filosofie van het interpreteren. Dat de beschreven spanning zo op de voorgrond trad, had veel te maken met de in de late twintigste eeuw in WestEuropa gegroeide kloof tussen geloof en moderniteit. Ik was ervan overtuigd dat die kloof niet gebagatelliseerd moest worden door er louter een
communicatieprobleem in te zien, met de hermeneutiek als therapie voor
in zichzelf opgesloten systemen die niet meer tot communicatie in staat
zijn. Ook al kunnen hermeneutische reflecties helpen bij het 'vertalen'
van oude, in verval of onmin geraakte teksten, het fundamentele probleem
van het spreken over God vandaag de dag leek me daarmee nog niet in
haar kern geraakt - zoals ook de toekomst van de muziek niet alleen gebaat is bij nieuwere interpretaties van de klassieken.
Gaandeweg in mijn promotieonderzoek ontdekte ik dat de vraag naar
de spanning tussen het 'spreken over God' - dat is in dit geval een
beknopte aanduiding voor het gelovige èn het theologische discours, voor
zowel de eigenaardigheden als het kenmerkende ervan - en de moderniteit de theologie steeds meer was gaan bezig houden. In de laatste decennia is er een toename van theologische literatuur die zich expliciet concentreert op het vraagstuk van die spanning. Niet dàt de theologie zich om
die kwestie bekommert, lijkt me verbazingwekkend of vreemd; want elk
spreken, hoe specifiek, wetenschappelijk of van zichzelf overtuigd ook, wil
gehoord en begrepen worden. Wat me wel verbaasde was dat deze vragen
vaak op een manier aan de orde gesteld werden dat het leek alsof twee
vaststaande grootheden door een bemiddelaar of rechter - de theoloog tegenover elkaar geplaatst worden. Wanneer men het bestaande materiaal, de bronnen van geloof en theologie, interpreteert met de bedoeling de
betekenis en zin ervan duidelijk te maken voor een publiek dat er ver van
verwijderd is geraakt, dreigt men die basisteksten te vestigen als vaste
punten waar men niet omheen kan. Bovendien blijft men zelf, als inter-
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preet, op deze manier buiten schot. Men presenteert zich als 'slechts' de
vertaler, de overbrenger van de betekenis en wekt daarmee de indruk dat
die betekenis er al is, dat die als het ware ergens in zichzelf rust en slechts
nog op overdracht ligt te wachten. En daarmee dreigt men te suggereren
dat het belang en de waarheid van wat men interpreteert van meet af aan
buiten kijf staat. Er komt zo nauwelijks een dialoog tot stand tussen de
beide polen van de spanning, want zowel de moderne tijd als het spreken
over God worden behandeld als op zich al grootheden die af zijn.
Bovendien kan geloof, op deze manier benaderd, nauwelijks nog het
woord zijn voor een nieuwe houding die zich ontwikkeld heeft in reactie
op en in dialoog met een nieuwe tijd. Deze vraag is in dit onderzoek dan
ook niet empirisch-theologisch benaderd, maar systematisch-theologisch.
'Hard' in de zin van onomstotelijk, bewijsbaar, is er in de systematische
theologie niet veel. Dat lijkt me haar zwakte, maar ook haar kracht. Ik heb
in dit onderzoek de vraag naar de mogelijke betekenis en plaats van spreken over God in een moderne maatschappij getracht naar de binnenkamers van de theologie te vertalen, naar een laboratoriumopstelling als het
ware, waarin ik het denken over die twee polen 'geloof en 'moderniteit'
als een constellatie heb beschouwd waarmee men al denkend kan experimenteren.
Dit boek is de verdichting van een onderzoek dat ik vanaf eind 1996 heb
uitgevoerd. De onderzoeksopdracht hield het verrichten in van systematisch-theologisch onderzoek naar de mogelijkheid van spreken over God
in de moderne tijd, met behulp van de notie 'symbool'. Gekozen werd
voor het symboolbegrip van twee auteurs, namelijk voor dat van de Franse
filosoof Paul Ricoeur en de Duitse filosoof Ernst Bloch. In de twintigste
eeuw is Paul Ricoeur een van de weinige filosofen die zich met het klassieke symboolbegrip bezig heeft gehouden, op een voor de theologie interessante manier. Bovendien was ook het feit dat Ricoeurs filosofie zich
voortdurend op de scheidslijn van filosofie en theologie beweegt een
reden om het werk van Ricoeur te onderzoeken. Van een heel andere orde,
als het gaat om de manier van filosoferen en de manier van schrijven, is
het werk van Ernst Bloch. In zijn werk nemen beelden (metaforen, symbolen, allegorieën) een eminente plaats in. De keuze voor Ricoeur en
Bloch was daarmee ook de keuze voor twee volstrekt verschillende denkers: een precies en zorgvuldig redenerend analyticus aan de ene kant en
een wild, grenzen overschrijdend denker aan de andere kant. Bloch, met
zijn 'Prinzip Hoffnung' een peetvader van de op praktijk en politiek

8

VOORWOORD

gerichte theologieën in West-Europa en van de bevrijdingstheologieën in
Latijnsamerika, was bovendien een voor de hand liggende keuze gezien
mijn studieverblijf in 1995 in San Salvador (El Salvador) en de echte, niet
enkel intellectuele, kennismaking aldaar met de bevrijdingstheologie.
'Symbolisering' was het trefwoord dat in het onderzoek van de afdeling
'systematische theologie' in die tijd centraal stond.
Ik heb in dit boek geprobeerd de onderzoeksvraag in haar diepte te ontvouwen. Uit respect voor teksten en auteurs is dit boek geen lijvige en
wijdlopige studie geworden, met vele panorama's naar verschillende kanten. Hoe kan men daadwerkelijk recht doen in een dialoog aan zoveel
gesprekspartners? Men zal er geen talrijke uiteenzettingen van verschillende auteurs over dit onderwerp vinden. In plaats daarvan heb ik
geprobeerd het verhaal van een relatie te vertellen, de relatie tussen geloof
en cultuur. De manier waarop ik het heb verteld is in de trant van een
muzikale compositie. Ik heb een thema gepresenteerd en de variaties erop
met name naar de diepte toe trachten te ontwikkelen. Het geheel bestaat
conform de klassieke sonatevorm uit vier delen, waarin soms de link met
de centrale vraag ver verwijderd lijkt, om in het slot alsnog terug te keren.
Het schrijven van een proefschrift is voor een niet onbelangrijk deel het
doormaken van een geschiedenis. Ik doel om te beginnen op de geschiedenis van ergernis en vreugde met de twee auteurs die al die jaren twee
van mijn belangrijkste geestelijke gesprekspartners vormden. Het is mij
opgevallen dat veel publicaties met geen enkel woord reppen over de geschiedenis van de verstandhouding die de auteur met zijn schrijver(s)
heeft opgebouwd. Terwijl die geschiedenis er niet zelden een is van 'je ergeren aan', dan weer 'dieper doordringen in' en 'begeesterd worden door'
en vervolgens weer 'niets begrijpen van'. Die lange toenaderingsroute en
de vaak moeizame en haarspeldbochtige geschiedenis daarvan wordt
meestal gewoonweg niet vermeld. Het lijkt alsof alleen het moment telt
waarop de tekst(en) of de auteur als een bastion gevallen zijn voor de
bestormingen van de analyserende en interpreterende lezer. Daarmee
wordt uit het besef dat interpretatie dialoog is alle concreetheid en materialiteit (ik bedoel: hardheid, conflictgeladenheid, maar ook vreugde, kortom: ontwikkeling) weggefilterd. En wat dan overblijft, is een gladde weergave van een interpretatiegeschiedenis die de lezer vaak de indruk lijkt te
willen geven dat het toenaderingsproces tussen tekst en lezer zo continu,
consequent en harmonieus verlopen is, als het strikt opgebouwde en in
conclusies culminerende betoog doet vermoeden. Onze zogeheten 'verwe-
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tenschappelijkte' cultuur is daar ongetwijfeld debet aan. Ze lijkt van tevoren al de blauwdruk te willen zien van een zorgvuldig uitgetekende route
waarop ontdekkingen gedaan moeten worden. Op die blauwdruk moet te
lezen zijn wanneer welk inzicht opgedaan wordt en met welke 'verrassende' gevolgen. Ik meen dat daarmee de weergave van de leeservaring
beknot wordt en verkort weergegeven. Van Bloch heb ik geleerd hoe belangrijk die geschiedenis van toenadering is. Zo brengt Bloch zelf herhaaldelijk ogenschijnlijke nevenzaken ter sprake in zijn filosofiegeschiedenis.
Bijvoorbeeld wanneer hij Kant behandelt, een filosoof die doorgaans geen
aandacht krijgt van filosofen als het gaat om zijn biografie. Vandaar de
aandacht in dit boek voor de biografie van de auteurs in kwestie en voor
een totaalbeeld van hun werk.
Een proefschrift schrijven is ook in een nog ander opzicht een kwestie
van het door- en meemaken van een geschiedenis. Ik doel dan op dat
aspect waar meestal de clichés om de hoek komen kijken. Clichés zijn het
ook hier helaas, maar dan alleen de formuleringen. Om te beginnen mijn
promotor, professor Hermann Haring, dank ik voor de vele inspirerende
gesprekken waarin jij me altijd weer liet zien wat er nog meer mogelijk is
in het rijk van denken en interpretatie. Halverwege het traject ben je directeur van het Heyendaal Instituut geworden. Ik ben je gevolgd. Hoezeer
mij ook intussen het 'Heyendaal' na aan het hart ligt, ik heb het jammer
gevonden dat de contacten met de afdeling systematische theologie daardoor zo verwaterd en soms verslechterd zijn. Ik dank ook professor David
Tracy, bij wie ik een semester mocht studeren aan de University of Chicago, voor de enthousiasmerende gesprekken. Het waren echte dialogen,
wat verre van vanzelfsprekend is in een leven. Erik Borgman dank ik voor
de begeleiding in het laatste jaar en voor het feit dat ik je creativiteit heb
mogen meemaken. Anton van Harskamp dank ik voor de accuratesse en
precisie, zo broodnodig wanneer creativiteit benen krijgt, en voor de
ethiek van zijn denken. Verder dank ik Vaughn Fayle, voor de fantastische
gesprekken over filosofie, theologie en muziek in Chicago en voor de
vriendschap die zich daar zo snel ontwikkelde. Gian Ackermans dank ik
voor de etentjes en de gesprekken, waarin we vaak ons hart moesten luchten over de 'eigenaardigheden' van de theologische wereld en voor zijn
bereidheid om de tekst in de laatste fase enkele malen precies te herlezen.
Geheel los van dit alles staat mijn dank aan mijn ouders, voor hun steun.
In het eerste jaar van mijn aanstelling als promovendus stierf mijn vader.
Het doet pijn dat je er niet nog wat langer hebt kunnen zijn. Dank ook aan
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Edith en Rutger, mijn zus en haar man, voor jullie belangstelling.
Noemen kan ik hier slechts nog Frans Jespers, voor zijn commentaar,
Mare Kamp, mijn vrienden van Ganymedes en mijn collega's van het
Heyendaal Instituut.
Dank ten slotte aan jou Kim. Zelfs in het voorwoord dient men zich van
een taal te bedienen die wij met zijn tweeën niet hanteren. Toch zal ik me
daar maar aan houden. Hoewel jij mijn 'dissertatietraject' pas binnengekomen bent in de laatste, en meest tumultueuze fase, voelt het alsof je
er altijd al was. Dank voor je immense betrokkenheid, je intellectuele
kracht en je liefde, kortom voor wie je bent.

II

Inleiding
Sinds enkele decennia wordt in velerlei toonaarden verwoord dat onze
West-Europese maatschappij geseculariseerd is. In veel analyses kan men
lezen dat geloof in de christelijke God geen algemeen draagvlak meer
heeft in onze maatschappij, maar hoogstens privé en voor (enkele) mensen nog van belang is. Dat is een probleem voor de theologie, voor haar
voortbestaan en haar werkwijze.
Als men er vanuit gaat dat de christelijke God verwoord wordt in teksten, dan kan men zich tegen de achtergrond van de in West-Europa ontstane situatie de vraag stellen hoe men die teksten moet interpreteren nu
het algemene draagvlak voor God is weggevallen en als ook sommige
theologen aangeven soms niet meer te weten wat of wie met God bedoeld
is. In de theologische hermeneutiek van enkele decennia geleden draaide
het nog om de spanning tussen hoe men het evangelie aan de ene kant creatief en aan de andere kant ook evangelie-getrouw kon interpreteren. 1
Maar dat is onze situatie niet meer. Als het waar is dat wij in een 'areligieuze beschaving'2 leven en als we ervan uitgaan dat interpretatie van de
teksten die over God gaan de levendige verhouding tot de 'zaak'3 veronderstelt, dan ligt het voor de hand om de vraag te stellen waarover theologische hermeneutiek dan nog gaat. En: wat precies wordt er dan betreurd
wanneer men de ondergang van geloof betreurt? Kan men missen wat
men niet kent en kan men naar iets zoeken zonder enig besef van wat
men zoekt? En hoe zinvol is de in de theologie veelvuldig gestelde vraag
naar de toekomst van het spreken over God dan nog? Over deze vragen
gaat dit onderzoek.
1

Of zoals Toine van den Hoogen het heeft geformuleerd: 'Een theologische interesse in
het idioom van onze samenleving en cultuur kan men koesteren vanuit een hermeneutische vraag. De vraag luidt dan of de teksten en de boodschappen van de bijbelse bronnen
op een creatieve wijze kunnen worden geactualiseerd in de kaders van een hedendaags idioom. Je tracht dan als het ware de bronnen die in ons verleden zijn ontstaan, opnieuw te
ontsluiten voor ons en voor onze toekomst.' Hij zelf kiest overigens niet voor die weg. (T.
VAN DEN HOOGEN, Emstige lichtzinnigheid. Een theologisch essay over hedendaagse cultuur als
idioom van taal van God, io).
2

M. NEUSCH, God vandaag, n.

3 Rudolf Bultmann spreekt van de 'Lebensverhältnis des Interpreten zu der Sache'. (R.
BULTMANN, 'Das Problem der Hermeneutik', in: IDEM, Glauben und Verstehen, Band II., 217).
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Plaats van dit onderzoek
In september 1996 is dit onderzoek gestart onder de titel 'Symbolisering en
spreken over God. Een theologische vergelijking van Paul Ricoeur en Ernst
Bloch'. Het maakte deel uit van het onderzoeksprogramma 'Symbolisering
en bevrijding' van de afdeling systematische theologie van de faculteit der
Godgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Nijmegen.
In de Nijmeegse systematische theologie zijn sinds de jaren zestig twee
begrippen van fundamenteel belang geweest: secularisatie en hermeneutiek.4 Secularisatie is, kort gezegd, de benaming voor de situatie van het
christelijke geloof in West-Europa en duidt op de afgenomen vanzelfsprekendheid van geloof in de West-Europese samenleving.5 Dat maatschappelijke gegeven is in dit boek de achtergrond waartegen ik de vraag naar
de toekomst van het spreken over God plaats. Het gaat in dit boek voorts
en meer in het bijzonder over de vraag welke inzichten wij kunnen ontlenen aan de confrontatie tussen de opvattingen en praktijken betreffende
symbool van Paul Ricoeur en Ernst Bloch met het oog op het theologisch
denken over het spreken over God in een moderne samenleving. Zoals de
term 'symbolisering' laat zien, zal het onderzoek niet gaan om de beschrijvende analyse van de betekenis van bepaalde symbolen of om de vraag wat
de status en functie van een symbool is. 6 Veeleer gaat het om de ontdekking van een kracht die in taal en spreken zelf huist en waarvan de
gestolde symbolen van een cultuur getuigen.
Een ander belangrijk bestanddeeel van de Nijmeegse systematische
theologie was de 'hermeneutiek'. Theologie werd meer en meer begrepen
4 Vgl E. SCHILLEBEECKX, 'Kerk en mensdom', in- Concilium 1 (1965) 1, 63-86, Iwashima
duidt 'secularisering' bi) Schillebeeckx aan als paradigma van het probleem De door
Schillebeeckx aangegeven 'huidige problemen van geloof en theologie' zijn volgens
Iwashima 'de incompetentie van de geloofstaal' (88) en het 'pluralisme van de geloofsinterpretatie' (p 89) Vervolgens presenteert Iwashima 'seculansenng' als de diepere wortel
en de innerlijke structuur van het hele probleem (T IWASHIMA, Menschheitsgeschichte und
Hellserfahrung, 90) Zie ook G ESSEN, H HARING & A VAN DEN HOOGEN, 'Geleitwort zur

Reihe', in H. HARING (Hrsg), Gottesglaube m einer multikulturellen und säkularisierten
Gesellschaft, 5
5 De term 'secularisatie' duidt nog niet per definitie aan dat geloof in God ook verdwenen
is of afgenomen. 'Secularisatie' is een sociologisch begrip dat de maatschappij betreft
° Ook de filosoof Heinz Paetzold heeft gewezen op het grote belang van het symbolische
denken 'Dit symbolische denken is met in de eerste plaats het uitvinden van stabiele betekenissen van symbolen ' (H PAETZOLD, 'Het belang van het symbolische voor een filosofie
van de cultuur', 151-166)
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als een hermeneutische bezigheid. Dat komt kort gezegd hierop neer dat
men de waarheid waar het in de theologie om gaat, ging zien naar het
model van de ontsluiting van teksten. De gevolgen van die keuze voor hermeneutiek als basisactiviteit voor de theologie zijn groot. Theologie is
immers uiteindelijk interpretatie, van normatieve theologische basisteksten en van de werkelijkheid zelf die onderwerp is van de theologie.
Waarheid is niet een statisch gegeven, geen 'adaequatio intellectus ad
rem', maar een proces waarin subject, taal en context met elkaar verweven
zijn. Zo wordt 'afscheid genomen van een vorm van waarheid die op zichzelf bestaat en die men zich kan voorstellen als iets dat onveranderlijk rust
in zichzelf.'7 Waarheid is kortom geen resultaat, maar iets wat in de
tussenruimte tussen object en subject bestaat en ontstaat. Volgens de door
Edward Schillebeeckx gegrondveste hermeneutische traditie is hermeneutiek echter meer dan dit interne proces van een op harmonie gerichte dialoog ('horizonversmelting'). Uiteindelijk wordt het zoeken naar waarheid
in zijn ogen gestuurd door een praktijk die oproept tot een kritische houding. Schillebeeckx achtte voor de hermeneutiek daarom een 'kritische
verruiming' nodig. 8 Dit boek staat in die traditie van hermeneutisch denken.
Waarom Ricoeur en Bloch?
Met de keuze voor een combinatie van Ricoeur en Bloch is gekozen voor
aan de ene kant een hermeneutisch extreem bereflecteerd en op individualiteit betrokken denken (Ricoeur) en aan de andere kant een denken dat juist daarop kritiek heeft en deze kritiek op veel gebieden tracht te
verwerkelijken (Bloch). Op de vraag of Bloch voor een theologische vraagstelling als deze nog relevant kan zijn kom ik in het derde hoofdstuk uitvoeriger terug. Voorlopig kan gezegd worden dat de combinatie van
Ricoeur en Bloch uiteindelijk neer zal komen op de confrontatie tussen
enerzijds een symbooltheorie die - zoals we in het hoofdstuk over Ricoeur
zullen zien - door steeds verdere reflectie zichzelf 'oplost' en anderzijds
een welbewuste symboolpraktijk die de werkelijkheid zelf tracht te benoemen door de taal en het spreken zelf aan de uiterste grens te brengen. Taal
7 D. SOLLE, De waarheid is concreet, 5.
° Zie daarvoor: E. SCHILLEBEECKX, Geloofiverstaan: interpretatie en kritiek: sertie III is getiteld
'Naar een politieke verruiming van de hermeneutiek' en voert in het negende hoofdstuk
een confrontatie uit tussen kritische theorie en theologische hermeneutiek.
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en spreken zijn bij Bloch ingebed in de steeds wisselende praktijken en
ervaring van een gemeenschap. Daardoor veranderen ze steeds, kunnen
ze slechts met en vanuit maatschappelijke en historische contexten begrepen worden en zijn ze - anders dan een abstracte taal die haar macht
om te definiëren voortdurend in stelling brengt - nauwelijks te vertalen.
Gezien tegen deze achtergrond wordt de keuze voor de combinatie van
Ricoeur en Bloch door twee vooronderstellingen geleid: de ene heeft te
maken met het voorkomen en het gebruik van het woord 'symbool' in hun
werk, de andere met beider kritische houding ten opzichte van de moderniteit en, gecombineerd daarmee, beider ontvankelijke houding ten opzichte van wat gezien kan worden als het 'andere' van de moderniteit: het
christendom of de religie in het algemeen.
Om te beginnen met de plaats van het woord symbool in het werk van
beiden: Ricoeur en Bloch kan men naast elkaar plaatsen als voorbeelden
van respectievelijk een 'symboolbegrip' en 'symboolgebruik'. In het vorige hoofdstuk is aan de orde geweest dat Ricoeur een betrekkelijk uitgewerkte theorie over het symbool heeft. Hij ontwikkelt een symboolbegrip
dat afgebakend is van andere, traditioneel ermee verwante begrippen als
de allegorie en de metafoor. Daarentegen is in Blochs werk de theorievorming over symbolen niet erg uitvoerig. Analytische taal en benadering van
een problematiek treft men in zijn werk weinig aan. Hanne Gekle, filosofe en ooit studente van Bloch, heeft 'Blochs talent' beschreven als 'minder
in de gedetailleerde analyse van individuele gevallen' gesitueerd, maar
'meer in zijn vermogen om de analyse uit te breiden tot alle sferen van de
ervaring.'9 Bij Bloch loopt de praktijk van het feitelijke gebruik van symbolen in zijn werk vooruit op de theorievorming. Vanaf het begin en
steeds weer vinden we bij hem een zeer beeldend taalgebruik. Metaforen,
paradoxen, allegorieën en symbolen vormen de ruimte waarin zijn denken zich beweegt.10 Rüdiger Safranski heeft Blochs 'Geist der Utopie' in
dit opzicht getypeerd als 'verslaafd-aan-beelden' ('bildersùchtig') en 'verliefd-op-beelden' ('bilderverliebt').11 Het vermoeden bij het begin van dit
9 H GEKLE, 'The Wish and the Phenomenology of the Wish in t h e Principle of Hope', 5580
10
W BAUER, I DÜMOTZ & S GOLOWIN (Hrsg ), texikon der Symbole Mythen, Symbole und
Zeichen m Kultur, Religion, Kunst und Alltag, 9 aan het einde van de inleiding is een lijst
opgenomen met 'aanbevolen literatuur, lexica, syllabi en samenvattende uiteenzettingen'
Daarin (16) wordt ook Blochs Dos Prinzip Hoffnung vermeld.
11
R SAFRANSKI, Em Meister aus Deutschland Heidegger und seme Zeit, 123
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onderzoek was dat Ricoeurs theoretische, bereflecteerde visie op symbolen aan de ene kant en Blochs praktische omgang ermee aan de andere
kant op een voor de symboolthematiek en voor de systematische vraagstelling vruchtbare manier met elkaar in gesprek gebracht kunnen worden.
De tweede reden om Ricoeur en Bloch in één en hetzelfde onderzoek
met elkaar in verband te brengen heeft te maken met een meer algemene
signatuur van hun denken. Het betreft zowel hun filosofisch kritische
houding ten opzichte van de moderniteit als de nieuwsgierig-ontvankelijke houding tegenover (christelijke) religie. Hoewel zelf geen theologen
kan men Ricoeur en Bloch beschouwen als representanten van twee belangrijke tendensen in de twintigste eeuwse West-Europese theologie.
Voor zover het in die theologie ging om kritiek op de moderniteit en om
het plausibiliteitsverlies van christelijk geloof hebben met name twee
aspecten veel aandacht gekregen. Het eerste is de belangrijke plaats en
functie van taal - haar creativiteit, gegevenheid en prioriteit - ten opzichte van denken. Het tweede is de relatie tussen theorie en praktijk en de prioriteit van de laatste op de eerste. Tot degene die het eerste aspect benadrukten, kunnen de theologische hermeneutiek en de woordtheologie van
protestantse theologen als Gerhard Ebeling en Ernst Fuchs gerekend worden. Bij het tweede aspect valt te denken aan, in West-Europa, politieke
theologieën van o.a. Johann Baptist Metz en Jürgen Moltmann en, in
Latijns Amerika, aan de verschillende bevrijdingstheologieën.
Ricoeur en Bloch zijn belangrijke stimulators van deze twee richtingen
in de theologie geweest. Paul Ricoeur heeft een grote invloed uitgeoefend
op en is op zijn beurt weer beïnvloed door de woordtheologie en de hermeneutische theologieën. Ernst Bloch geldt als de peetvader van de theologie van de hoop 12 , van de politieke theologie^ en van de bevrijdingstheologieën van de jaren '60 en 'yoM Dit lijkt misschien vreemd gezien
Blochs reputatie als atheïst. Maar Bloch is niet uit op de ontkenning van
12

J. MOLTMANN, Theologie der Hoffiiung. Untersuchungen zur Begründung und zu den Konsequenzen einer christlichen Eschatologie, München: Kaiser 1964.
'3 J.-B. METZ, Zum Begriff der neuen politischen Theologie; H. PEUKERT, Diskussion zur 'politischen Theologie'; D. SOLLE, Politische Theologie; J. MOLTMANN, Politische Theologie - Politische
Ethik.
'4 Iring Fetscher heeft het in 1967 'een van de grote paradoxen van de werkingsgeschiedenis van Bloch genoemd, dat hij 'vandaag de dag meer en langer op de theologie in schijnt
te werken dan op het marxistische denken.' (I. FETSCHER, 'Ein grosser Einzelgänger',
107/8).
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religieus geloof, maar op een positieve beërving van religie. Door religie te
bekritiseren erft hij er een impuls van die zijn eigen kritiek bezielt.^ Dit
brengt zijn filosofie dicht in de buurt van een belangrijke stroming binnen de moderne West-Europese theologie.
Opbouw van dit boek
Het boek is als volgt opgebouwd. Het boek kent vier hoofdstukken. In het
eerste hoofdstuk wordt de maatschappelijke en culturele context van
geloof en theologie in West-Europa in de twintigste eeuw beschreven. De
belangrijkste interpretatieve modellen16 worden uitgestald en toegelicht.
Doel daarvan is duidelijk te maken hoezeer het nadenken over de toekomst van het spreken over God in de Westerse samenleving doordesemd
is van deze moderne, geseculariseerde cultuur. De beschrijving van de
situatie dient een tweeledig doel: om te beginnen worden de belangrijkste
terminologische spelers voorgesteld waarmee de theologie in dit onderzoek in dialoog of discussie dient te gaan. Tevens wordt duidelijk gemaakt
dat met 'context' veel meer dan een randverschijnsel bedoeld is. Deze
beschrijving van de situatie is al theologisch van karakter. Het is geen sociologische analyse van 'de situatie' inzake geloof, maar een analyse waarin
theologisch relevante vragen een sturende rol spelen. Ook wordt in het
eerste hoofdstuk op de keuze voor het symboolbegrip en voor de auteurs
Ricoeur en Bloch nader ingegaan. Duidelijk zal nog worden gemaakt dat
deze monografie geen uitputtende Ricoeur-, noch een Bloch-studie wil
zijn. Ricoeur en Bloch worden geanalyseerd in het kader van en met het
oog op het onderzoeksthema. Verder wordt in het eerste hoofdstuk de
manier nader besproken waarop Ricoeur en Bloch gelezen en geanalyseerd worden.
De middelste twee hoofdstukken, de hoofdstukken twee en drie, horen
bij elkaar, omdat ze de twee auteurs die in dit boek centraal staan behandelen. Het tweede hoofdstuk stelt in een achtereenvolgens interpreterende en een deconstructieve lezing het symboolbegrip en de symboolanalyse van Paul Ricoeur aan de orde, waarbij uiteraard ook de kritiek op zijn
visie wordt verdisconteerd. Het derde hoofdstuk handelt over Ernst Blochs
'5 G. RAULET, 'Critique of Religion and Religion as Critique: The Secularized Hope of Ernst
Bloch', 71; zie ook: R. M. GREEN, 'Ernst Bloch's Revision of Atheism', 128.
' " De term 'interpretatief model' ontleen ik aan Jon Sobrino (J. SOBRINO, 'Theologisches
Erkennen in der europaischen und der lateinamerikanischen Theologie', 130).
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symboolbegrip en symboolgebruik tegen de achtergrond van zijn denken
over mens en toekomst. Het hoofdstuk over Ricoeur heeft tot doel een
begrip en een bredere, hermeneutische, context van 'symbool' te presenteren. In het hoofdstuk over Bloch wordt zijn omgang met symbolen
gebruikt om kritisch te reageren op enkele centrale elementen uit het
symboolbegrip van Ricoeur.
In het vierde en laatste hoofdstuk worden de conclusies uit de twee
daaraan voorafgaande hoofdstukken verbonden met de centrale vraagstelling zoals die in het eerste hoofdstuk ontvouwd en ontwikkeld is.
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ι. God, de actuele tijd en het probleem van de
theologie
i.i. De vraagstelling
'God als symbool, als voorstelling, als beeld van het absolute wordt in onze
cultuurkring voor steeds meer mensen twijfelachtig.'1 'De vanzelfspre
kendheid waarmee mensen in God geloven is, althans in de westerse
wereld en door haar beïnvloede sectoren in andere werelddelen, nu verdwenen.' 2 'In Europa lopen de kerken leeg; atheïsme is niet langer meer
de pijnlijk verkregen ideologie van een paar intellectuele pioniers maar
een overheersende stemming. (...) Nu lijkt het zijn inherente relatie tot het
theïsme verloren te hebben en een automatisch antwoord geworden op de
ervaring van het leven in een geseculariseerde samenleving.'3
Moeiteloos zou men deze opmerkingen met vele andere citaten van soortgelijke strekking kunnen aanvullen. Steeds komt de inhoud daarvan hierop neer: dat christelijk geloof in onze samenleving niet meer de belangrijke positie inneemt die het daar eeuwenlang heeft ingenomen. Het lijkt
deel uit te maken van het algemene bewustzijn van de West-Europeaan
dat christelijk geloof hier aan publieke betekenis en relevantie heeft ingeboet en dat het in onze cultuur haar omvattende, ooit zo vanzelfsprekende positie kwijt geraakt is. Blijkbaar is onze West-Europese cultuur in een
belangrijk opzicht veranderd. Al sinds enkele decennia is zij een geseculariseerde cultuur, waarvoor God dood is.4
In dit systematisch-theologisch onderzoek draait het om de vraag wat
het spreken over en het noemen van God in een dergelijke cultuur nog
kan betekenen. Die vraag wordt niet ontologisch, maar hermeneutisch opgevat. Het gaat hier noch om de theologische of metafysische vraag of het
1
2

A KÜNZLI, Gottesknse Fragen zu Hiob Lob des Agnostizismus, 9
E SCHILLEBEECKX, Mensen als verhaal van God, 65

3 Κ ARMSTRONG, A History of God,

432

4 De uitspraak dat God dood is, is van veel oudere datum. Ze is o a beroemd geworden
door Nietzsche, maar komt daarvoor ook al voor bij Hegel Zie daarover o a E JÜNGEL,
Gott als Geheimnis der Welt, 55-138 Stnkt genomen zegt het begrip 'secularisatie' nog niets
over geloof in God en over het bestaan van God
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begrip 'God' nog denkbaar is, noch om de communicatietheoretische en
communicatiepraktische vraag of het spreken van gelovigen en van theologen over God buiten de wereld van geloof en theologie nog verstaan
wordt, maar om de cultuur- of godsdienstsociologische vraag of het spreken over God daadwerkelijk nog plausibel is. Ik ga in dit onderzoek na wat
de theologie, als een publiek discours, daarover kan zeggen. Het gaat erom hoe spreken over God in de situatie van onze moderne, geseculariseerde cultuur, geïnterpreteerd kan of moet worden, op een dergelijke manier
dat dat spreken mensen iets te zeggen heeft.5 Daarbij kan het niet anders
dan ook gaan over de vraag wat de theologie, als de discipline die deze
vraag aan de orde stelt, in deze te zeggen heeft en hoe ze de kwestie aanpakt. Al aan het begin van de twintigste eeuw (1925) stelde de Duitse theoloog Rudolf Bultmann in een beroemd artikel de vraag 'welke zin het heeft
om over God te spreken'.^ Maar terwijl hij die vraag hoofdzakelijk stelde
tegen de achtergrond van het bijna zwijgzaam makende christelijke besef
dat de mens zondaar is, verdisconteer ik in dit onderzoek explicieter het
feit dat het woord 'God' in onze moderne en geseculariseerde maatschappij zijn vanzelfsprekendheid verloren heeft. Daarmee wordt - dat
moet hier van meet af aan gezegd worden - een groot gewicht toegekend
aan wat er met de 'zaak' van geloof en theologie 'daarbuiten' gebeurt, dat
wil zeggen in onze maatschappij. Eveneens staat hier ter discussie wat er
daardoor nog aan eigenheid voor de theologie overblijft.7

1.2. Drie foei en vier hoekstenen
1.2.1. Drie foei

Dit onderzoek wordt door drie foei gemarkeerd, te weten: symbolisering,
spreken over God en moderne maatschappij. Onderzocht wordt wat het

5 Voor mijn begrip van 'hermeneutiek' sluit ik me voorlopig aan bij Edward Schillebeeckx'
omschrijving van de nieuwe hermeneutiek als: 'de behoefte aan een doeltreffende verkondiging van de evangelische boodschap, dat wil zeggen een verkondiging die enerzijds
trouw wil blijven aan Gods woord maar dit anderzijds zo wil laten klinken dat het niet voorbijgaat aan de levenswerkelijkheid van de mens van de twintigste eeuw.' (E. SCHILLEBEECKX,
Geloofiverstaan. Interpretatie en kritiek, 11).
^ R. BULTMANN, 'Welchen Sinn hat es, von Gott zu reden?', in: IDEM, Glauben und
Verstehen, Band I., 26-37.
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rendement is van 'symbolisering' wanneer men het als invalshoek
gebruikt bij een beantwoording van de vraag naar de mogelijke betekenis
van spreken over God in een cultuur waarvoor dat spreken als zodanig
niet meer vanzelfsprekend is. 'Symbolisering' is een betrekkelijk jonge
term die als technische term en als onderzoeksobject in de theologie zelden voorkomt. Veel vaker komt het begrip 'symbool' voor. Bovendien wijst
het woord 'symbolisering', wanneer we het voorlopig verstaan als het
'kunnen omgaan met symbolen', terug naar 'symbool'.
Het symbool kent een lange geschiedenis in religie en theologie. In dit
onderzoek worden aan dat spreekwoordelijk omvangrijke boek over symbolen twee hoofdstukken toegevoegd die het symboolbegrip in het werk
van Paul Ricoeur en Ernst Bloch behandelen. Onderzocht wordt de betekenis van beider symboolbegrippen en van een confrontatie van die
begrippen met elkaar om tot een antwoord te komen op de vraag naar de
betekenis van spreken over God in een moderne maatschappij.
Uiteindelijk draait het in dit onderzoek om de tweede en derde focus.
Tegenover elkaar staan de moderne maatschappij, als de benaming voor
de context, en het spreken over God, als dat wat blijkbaar 'van gisteren' is.
De taak om beide met elkaar in gesprek of discussie te brengen ligt in dit
boek in handen van de systematische theologie en daarbinnen van de fundamentele theologie.
Betreffende het spreken over God kan om meerdere redenen geen objectief antwoord verwacht worden. De theologie kan de vraag of spreken
over God nog betekenis zou kunnen hebben in een moderne maatschappij niet met een eenduidig ja of nee beantwoorden. Om te beginnen
kan dat niet vanwege het toekomstige karakter van de vraag - in die zin is
de vraag zoals hier aan de orde niet eens een 'wetenschappelijke' vraag in
empirische zin. Het onbetreden land van de toekomst is geen object van
wetenschappelijk onderzoek. Bovendien kan het niet wegens de thematiek van het spreken over God zelf. In een autoritair institutioneel of pedagogisch discours past wellicht een moralistische of didactische aansporing, dat het goed is God weer ter sprake te brengen. En vanuit een ondialectisch en positivistisch atheïstisch perspectief, waar vastomlijnde opvattingen gelden over wat wetenschap is, is het woord God geen zinnig discours waard. Afgezien dus van die gevallen is een eenduidig antwoord op
onze vraag niet mogelijk. Dat is bovendien zo omdat in dit onderzoek het
spreken over God niet als een stelling met een bepaalde inhoud behandeld
wordt, die juist of onjuist, waar of onwaar, geloofwaardig of ongeloof22
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waardig is. 'Spreken over God' wordt niet als een op zichzelf staande,
welomlijnde factor beschouwd en dan vervolgens met de factor 'moderne
tijd' vergeleken. Iets dergelijks had wellicht in een godsdienstwetenschappelijk of sociologisch onderzoek over de eventuele compatibiliteit of adaptabiliteit van spreken over God en moderne maatschappij gepast. De sys
tematische theologie stelt zich echter de vraag wat nog de betekenis van
die tekst vandaag de dag zou kunnen zijn. Enerzijds gebeurt dat vanuit het
besef dat vandaag de dag het - nog her en der gebezigde - spontane spre
ken over God evenals de reflecties erop en de interpretaties ervan, de theo
logie zelf, in het geding zijn.* Anderzijds gebeurt het vanuit het begaanzijn met 'spreken over God'. In brede zin is het draagvlak voor dit spreken
weggevallen, maar blijkbaar bevat het iets - meer is daarover nu nog niet
te zeggen - dat de moeite van het bewaren waard is. In welke omvang en
hoe dat hier precies bedoeld is, wordt later besproken.
1.2.2. Vier hoekstenen: terminologische afbakening
Uit de genoemde drie foei - de termen van het onderzoek - en de behan
delende discipline volgen de vier hoekstenen van dit onderzoek. In deze
paragraaf definieer ik ze. Achtereenvolgens zijn het de onderzoeks
objecten: 'spreken over God', 'moderne maatschappij' en 'symbool'. Ten
slotte, ten vierde, komen de behandelende disciplines en methodes aan
bod: de 'fundamentele theologie' en de 'hermeneutiek'. Ze worden hier
samen genomen omdat het om een fundamentele theologie gaat van her
meneutische signatuur.
1.2.2.1. Spreken over God
Om te beginnen met een formele bepaling van de term 'spreken over
God'. Dat is de letterlijke vertaling van 'theologie' ('theos' en 'legein'). Het
wordt in dit onderzoek gebruikt in de dubbele betekenis van zowel het ge
lovige, belijdende, spreken over God, als het wetenschappelijke of
bereflecteerde spreken over dit spreken. Zo opgevat houdt de bijna tot ter
minus technicus geworden term 'spreken over God' nog bij elkaar wat in de
moderne tijd uit elkaar geraakt is als geloof aan de ene kant en theologie,
als reflectie op geloof, aan de andere kant.
8 Ook Schubert Ogden heeft opgemerkt dat de systematische theologie de taak heeft te vra
gen wat het betekent om theologie te doen en hoe men geacht wordt om het te doen.
Volgens Ogden zijn ook dat theologische vragen. (S. OGDEN, 'Toward Doing Theology', ι).
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Als het gaat om de verhouding tussen de termen 'spreken over God' en
'geloof in God' is 'spreken over God' een vorm van het laatste. Maar 'spreken over God' is ook een toespitsing van geloof in God. Krachtens het
accent op het naar buiten tredende aspect dat in 'spreken' steeds zit, benadrukt de term 'spreken over God' niet zozeer het privé-aspect van geloof
in God, maar het publieke aspect dat zich door taal uit.
Inhoudelijk wordt met 'spreken over God' hier het in taal gebruiken van
het woord 'God' bedoeld. Daarbij gaat het om dat spreken waarbij de spreker deze woorden doelbewust en met een zekere houding van eerbied of
respect gebruikt. Als christelijk theoloog, opgegroeid en opgeleid in een
christelijke traditie en cultuur, heb ik het hier dan meer specifiek over de
christelijke God. Hoewel beoogd wordt ook iets te zeggen over religieus
spreken over G/god in het algemeen, kan niet verheeld worden dat dat
vanuit de traditie van de christelijke God gebeurt. Wel beschouw ik de
christelijke God als een zeer bepaald venster op - als het ware een interpretatievoorstel van - het bredere fenomeen van religieus spreken.
Zoals al kort vermeld staat 'spreken' voor het accent dat in dit onderzoek
gelegd wordt op taal. De taalbeschouwing in dit boek is fundamenteel hermeneutisch van aard. Dat betekent dat taal primair niet gezien wordt als
een instrument dat beter of minder goed functioneert, dat de mens ter beschikking staat om zichzelf en om inhouden mee te delen, maar als iets dat
ook aan de mens voorafgaat, zodat zij /hij zich met de taal moet inlaten wil
zij/hij met waarheid in aanraking komen. In het hoofdstuk over Ricoeurs
symboolbegrip (het tweede) komt dit taalaspect uitvoeriger aan bod. Een
hermeneutische taaibenadering gaat in tegen een manier van denken waarin het oordeel of het oordelende subject de plaats van de waarheid is. Voor
de hermeneutische filosofie van Hans-Georg Gadamer geldt dat er, 'wil
men een uitspraak in haar waarheid vatten, geen uitspraak is die men
alleen naar haar inhoud kan beschouwen.' 'Elke uitspraak is gemotiveerd,
elke uitspraak heeft vooronderstellingen die ze niet uitspreekt.' Wanneer
men waarheid aan een uitspraak toekent, houdt dat voor de hermeneutische filosofie in dat men 'het zelf met de vraag moet proberen waarop die
uitspraak een antwoord wil zijn.' Nu weet Gadamer dat het onmogelijk is
om de vraag te vinden waarop een uitspraak het antwoord vormt, omdat de
vraag namelijk 'niet zomaar een eerste' is, waarin we ons naar believen
zouden kunnen verplaatsen. Elke vraag is immers zelf een antwoord.9
9 H.-G. GADAMER, 'Was ist Wahrheit?', 52.
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Dat hermeneutische karakter van de benadering is ingegeven door de
vraagstelling van dit onderzoek. Om te beginnen valt, historisch gesproken, op dat hermeneutiek steeds ontstaan is op momenten waarop het
interpreteren dat zich vanzelfsprekend voltrekt problematisch werd. Voorbeelden daarvan zijn de tijd waarin de joodse traditie in contact kwam met
de hellenistische cultuur (Philo van Alexandrie), de tijd waarin de christelijke traditie de symbiose met het Hellenisme is aangegaan (Clemens van
Alexandrie) of het begin van de nieuwe tijd (Martin Luther) en ten slotte
het begin van de moderne tijd (Friedrich Schleiermacher). De vraagstelling van dit onderzoek betreft ook zo'n crisis - of men die nu positief of
negatief evalueert. Alleen lijkt de actuele crisis radicaler te zijn dan de
voorgaande. Nu staat niet alleen de aard, maar de zinvolheid van het spreken over God als zodanig ter discussie. De Duitse theoloog Heinrich
Döring heeft erop gewezen dat het 'probleem van de afwezigheid van God'
weliswaar 'geen specifiek modem probleem' is, maar dat 'het probleem
zich in verschillende tijden in onderscheiden mate stelt.'10 Als men er om
te beginnen van uitgaat dat de interpretatie van teksten alleen tot stand
kan komen wanneer interpreet en auteur beiden een levendige relatie hebben tot de zaak die ter discussie staat11 en als voorts, aan de andere kant,
geconstateerd wordt dat onze cultuur misschien wel juist die relatie met
de traditionele manieren van spreken niet meer heeft, dan vergt dat van
de onderzoeker dat hij /zij de uitspraken van de traditie en van het heden
niet voetstoots aanneemt, maar ze beschouwt als antwoorden op specifieke en uiteraard tijdgebonden vragen.
Het gaat nog steeds om de eerste pijler van dit onderzoek: spreken over
God. Plaatst men 'spreken' nadrukkelijker tegenover 'denken', dan betekent de nadruk op 'spreken' en op taal impliciet ook een nadruk op de
aspecten van vorm en activiteit. Het gaat in dit boek dan ook niet om de
vraag of God nog 'gedacht' kan worden en nog denkbaar is. Het werk van
veel hedendaagse filosofen laat zien dat dat kan of op zijn minst dat men
het noodzakelijk acht om over God na te denken. In dit boek speelt het gegeven een rol dat gedachten vorm krijgen in uitspraken en in teksten. Dat
is van meet af aan een basisnotie van de christelijke theologie geweest.
10

H. DÖRING, Abwesenheit Gottes. Fragen und Antworten heutiger Theologie, 12.
Rudolf Bultmann heeft over de 'Lebensbezug zu der in Rede bzw. in Frage stehenden
Sache' gesproken (R. BULTMANN, 'Jesus Christus und die Mythologie', in: IDEM, Glauben
und Verstehen, Band IV., 141-189, 166).
11
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Van oudsher is het daarin gegaan om de bijbel als 'schrift' en om het
'woord'. De protestantse theologie is daarvan nog wel het meest duidelijke voorbeeld.12 De nadruk op spreken is een nadruk op het uitwendige aspect van het denken. 'Vorm' begrijp ik niet, zoals in een bepaalde filosofische traditie gewoon was, als louter en alleen het uiterlijke en toevallige
aspect van 'denken'. Het is als het ware de materialiteit van denken, het
uitwendige dat in een nauwe, maar dialectische relatie staat met denken
zelf. Zo bezien behelst de nadruk op 'spreken' dus een kritiek op een puur
op het denken gerichte theologie, omdat deze de waarheid over dreigt te
laten aan de innerlijkheid. Door de nadruk op 'spreken' te leggen wordt de
aandacht verlegd naar de actieve dimensie van het vormgeven van gedachten. Het woord 'spreken' vestigt de aandacht op het publieke of intersubjectieve aspect dat met spreken gemoeid is (spreken is steeds spreken door
iemand tot iemand) en op het actieve aspect van het naar buiten treden.^
Tot slot is met spreken de aandacht gevestigd op het tijdsaspect van het
nu, want spreken is nu spreken, in deze context. H
Staat spreken aan de ene kant tegenover denken, aan de andere kant
staat het tegenover zwijgen. 'Uit vrees voor inflatie hebben sommige theologen het zwijgen aangeprezen', aldus de Franse theoloog Marcel Neusch.
Hij geeft het voorbeeld van het Jodendom dat zichzelf het verbod oplegde
de naam van God uit te spreken.^ In de theologie kennen we het voorbeeld van de lange traditie van de 'apophatische' of'negatieve' theologie.1^
12 Om slechts een van de vele voorbeelden te noemen: Peter Lengsfeld: 'Reformatorische
Theologie ist von Anfang an eine Theologie des Wortes, des Wortes Gottes, des Wortes der
Schrift, des Wortes der Predigt.' (P. LENGSFELD, 'Symbol und Wirklichkeit; die Macht der
Symbole nach Paul Tillich', 207).
13 Vgl: de Amerikaanse theoloog Schubert Ogden die gezegd heeft dat 'speech involved in
theology may very well comprise doing along with saying' en dat 'theology must be understood as not only what is thought and said about God, but what is done about God as well.'
(S. OGDEN, 'Toward doing theology', 3).
14 Dorothée Solle maakt een onderscheid tussen het 'gesprokene' en het 'gesproken worden', tussen de 'inhoud van de uitspraak' en het 'nu van het spreken'. (D. SOLLE, De waarheid is concreet, 72).
15 M. NEUSCH, God vandaag, 109.

16 De negatieve theologie of apophatische theologie 'is een theologie die God ter sprake
brengt door te zeggen wat God niet is.' 'Wat negatieve theologie is, is op een klassieke
manier duidelijk gemaakt in het tractaat 'Over de mystieke theologie'. (E. BORGMAN,
'Negatieve theologie als post-modem spreken over God', 101; 102). De kern van de negatieve theologie is kortom hierin gelegen dat God het onuitsprekelijke mysterie is (H. HARING,
'De actualiteit van de negatieve theologie', 143). Tegenover de apophatische theologie staat
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In dit onderzoek draait het expliciet om de vraag of het nog zinvol is om
over God te spreken - daar waar 'het grote publiek woorden in de eerste
plaats als 'hol', als 'niets dan woorden' ziet1? en waar het 'doen' vaak
belangrijker lijkt dan het erover spreken.
Het gaat in dit onderzoek om het spreken over God. De focus op dat
woord 'God' is voor onze tijd veelzeggend. Voor velen is het feit dat men
het over God heeft het meest significante kenmerk van religieuze taal. De
Noord-Amerikaanse theoloog Gordon Kaufman heeft het centrale probleem van het theologisch discours aangeduid als de betekenis van het
woord 'God'. Volgens Kaufman verschilt daarin het theologische van alle
andere taalspelen.1* Maar juist dit woord 'God' is vandaag de dag voor
velen leeg of betekenisloos geworden.I9 Sterker nog: volgens de Duitse
theoloog Wolfhart Pannenberg kan 'ook het woord 'God' zelfs in de ogen
van theologen een belasting voor de christelijke verkondiging zijn, omdat
het de begrijpelijkheid van die verkondiging voor de seculiere mens in de
weg schijnt te staan.' 20 In zijn 'Grundkurs des Glaubens' heeft de Duitse
theoloog Karl Rahner opgemerkt dat 'het woord 'God' de huidige mens
raadselachtig voorkomt, als een gelaat dat zijn gezicht verloren heeft.'21
Maar daar tegenover staat dat men ook kan constateren dat het woord
'God' feitelijk nog helemaal niet verdwenen is uit ons vocabulaire. Om
met Jack Miles te spreken: 'God is - welkom of niet - feitelijk een lid van
het westers gezin.' 22 En de Vlaamse filosoof Ludwig Heyde heeft in 1995
de kataphahsche of positieve theologie De apophatische theologie ontkent, deconstrueert of
fragmenteert 'onze beste positieve of kataphabsche benamingen voor God' (D TRACY,
'Form & Fragment The Recovery of the Hidden and Incomprehensible God', 9)
17 D SÖLLE, De waarheid is concreet, 71.
18 Gordon Kaufman merkt op (4) Most notable of all m this respect is the central conception
on which the whole theological program rests, the problem of 'God'. Even later (7) The central
problem of theological discourse, not shared with any other 'lanquage game', is the meaning of the
term 'God' (G. KAUFMAN, God the Problem, 4 7).
19 Treffend wordt dit verwoord door Marjoleme de Vos (in NRC Handelsblad, 7 oktober
2002,7) die de opvatting van de genebcus en NCR-colummst Piet Borst aanhaalt het feit dat
gelovigen altijd geprobeerd hebben een bewijs voor het bestaan van God te vinden en dat die
pogingen mislukt zijn maakt dat het geen zin heeft om het er verder nog over te hebben.
20 W PANNENBERG, Systematische Theologie, 74: '(. ) auch das Wort 'Gott' sogar Theologen
als eine Belastung fur die christliche Verkündigung erscheinen konnte, weil es der Verstehbarkeit dieser Verkündigung für den säkularen Menschen im Wege zu stehen
scheint '
21 K. RAHNER, Grundkurs des Glaubens, 56
22. J MILES, God. Een biografie, 12.
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een filosofische verhandeling gewijd aan de vraag naar God, uitgerekend
tegen de achtergrond van de constatering dat 'God geleidelijk aan verdwenen is in de plooien van de geschiedenis' en dat er in onze cultuur 'een
raadselachtige interesseloosheid bestaat ten aanzien van God'.23 De filosoof Herman Philipse, atheïst, acht een filosofisch nadenken over God
van groot belang - al motiveerde hij dat eerder negatief. In zijn
'Atheïstisch Manifest' heeft hij enerzijds een grote beweging van neergang van geloof sinds de Verlichting geschetst, maar anderzijds ook een
'heropleving van het religieuze moment'. Dat laatste, samen met het fenomeen van het fundamentalisme, maken het voor Philipse noodzakelijk
om filosofisch weer over God na te denken.24
De dubbele constatering indachtig, namelijk dat het woord 'God' enerzijds leeg is geworden maar anderzijds nog steeds wordt gebezigd, wordt
er hier naar gestreefd een onbevangenheid te herwinnen in het omgaan
met dit woord 'God'. Tot die onbevangenheid behoort het feit dat hier niet
naar een apologetische theologie wordt gezocht die het bestaan of de aard
van God wil bewijzen. Hier wordt geprobeerd om de theologie niet immuun te maken voor alle Godscrises, maar om het risico van de niet-identiteit aan te durven (Johann Baptist Metz).25
'Theologie' (als de tweede betekenis van 'spreken over God') wordt in
dit onderzoek in formele zin opgevat als een academische discipline die
tot taak heeft de betekenis en relevantie van het gelovige christelijke spreken over God te onderzoeken en ook naar een mogelijk nieuwe betekenis
ervan op zoek te gaan. Als er een discipline is die van oudsher de taak
heeft om dit spreken te verdedigen tegen verkeerde interpretaties, te redden van zinloosheid en te ontrukken aan de vergetelheid, dan is zij dat
wel. 26 Hierbij wordt de theologie opgevat als een wetenschappelijke re2

3 L HEYDE, Het gewicht van de eindigheid. Over de filosofische vraag naar God, 9; 11
4 Philipse constateert in zijn 'Atheïstisch Manifest' dat er sinds de Verlichting in de westerse cultuur een tendens naar ontkerkelijking en atheïsme' bestaat, maar dat er nu, honder jaar nadat Friedrich Nietzsche constateerde dat God dood is, een groeiende behoefte
aan godsdienst blijkt te zijn ' Volgens Philipse kan 'in deze omstandigheden niemand
onverschillig blijven ten opzichte van vragen als bestaat God'' (H PHILIPSE, Atheïstisch
Manifest, 17)
2
5 J Β METZ, 'Gottesknse Versuch zur 'geistigen Situation der Zeit", 78
2
" Vgl John Macquame - 'Men kan de theologie definieren als de wetenschap die door
deelname aan en bezinning op een religieus geloof de inhoud van dit geloof in de duide
lijkste en de meest samenhangende beschikbare taal tracht uit te drukken ' (J
MACQUARRIE, De beginselen van de christelijke theologie I Filosofische theologie, 9)
2
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flectie op het gelovige, betrokken, onmiddellijke spreken over God.27 Binnen de theologie moet dit onderzoek gerekend worden tot de systematische theologie en daarbinnen weer tot de discipline van de 'fundamentele theologie'. Naast een specifiek 'vakgebied' is de fundamentele theologie bovenal die modus van theologie-bedrijven waarin de ruimte en de
vrijheid bestaat om imaginatief te variëren op de grondslagen van de theologie en dus ook op de vele facetten van het vraagstuk dat in dit onderzoek
aan de orde is. Deze opvatting van fundamentele theologie houdt in dat er
geëxperimenteerd kan worden met woorden en gedachten. Bovendien
heeft de fundamentele theologie als apologetiek van oudsher de taak om
'haar zaak in een bepaalde maatschappelijke en historische situatie te ontvouwen en discursief te vertegenwoordigen.'2^ Later in dit hoofdstuk ga ik
nader in op betekenis en geschiedenis van het begrip 'fundamentele theologie'.
De relatie tussen (de praktijk van) het gewoonweg gebezigde spreken
over God en de theoretische, academische discipline van de theologie is
van bijzondere aard. Enerzijds is het spreken over en geloof in God het object van de theologie, waarmee de theologie wetenschappelijk omgaat, dat
ze bestudeerd en analyseert. Krachtens die eigenschap heeft ze haar plaats
aan een universiteit. Ze dient te werken volgens de in de wetenschap geldende principes en normen. Dat betekent onder meer dat haar uitspraken
voor iedereen toegankelijk moeten zijn, te begrijpen, toetsbaar en ook
nadien na te voltrekken. Anderzijds zit het specifieke van de theologie
hierin, dat ze een bijzondere theoretische onderneming is, die zich verhoudt tot geloof in God als theorie tot een praktijk en in die zin zelf ook
een soort van praktijk is.29
Wetenschapstheoretische studies hebben gewezen op het constructivistische karakter van theorie en reflectie: 'reflectie op' en 'theorievorming
over' zijn meer dan alleen een passief toekijken, meer dan een afstandelijk
en objectief in kaart brengen dat naast het object van bestudering blijft
staan en dit ongemoeid laat. Ook de christelijke theologie, wanneer die begrepen wordt als de discipline die eeuwenlang het christelijk spreken over
2

7 Ook volgens Max Seckler zijn 'geloofsreflectie en geloofskennis niet slechts begeleidende verschijnselen van het christelijke geloof, maar maken ze er wezenlijk deel van uit. (M.
SECKLER, 'Theologie als Glaubenswissenschaft', 179).
28

2

H. PEUKERT, 'Fundamentaltheologie', 17.

9 Vgl: S. OGDEN, 'Toward Doing Theology', 1.
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God heeft begeleid, is van invloed geweest op en nauw verweven geraakt
met dit gelovige spreken. In dit onderzoek vertrek ik vanuit het besef dat
de academische, theoretische discipline van de theologie in West-Europa
een van de dominante, bepalende epistemen geweest is van het gelovige,
ook wel genoemd 'primaire' spreken over God: in West-Europa kan men
het spreken over God in de gelovige, betrokken zin, niet los zien van dat
reflexieve discours van de theologie. Metaforisch uitgedrukt, is de WestEuropese theologie een van de belangrijkste huizen waarin het spreken
over God zijn identiteit gekregen heeft. De katholieke theoloog Johann
Baptist Metz heeft over het proces van de 'theologiewording' van het christendom gesprokene 0 Daarmee heeft hij het specifieke en dus ook het
beperkte van deze activiteit verwoord. In dit 'huis' is spreken over God
voor een groot deel gevormd. Dat men vraagt naar de toekomst en zinvolheid van het spreken over God impliceert ook dat men kritiek heeft op de
theologische rede. De discipline van de systematische theologie - en daarbinnen in het bijzonder de fundamentele theologie - wordt in dit onderzoek beschouwd als die discipline die de reflectie op zichzelf, op de theologie als een zeer bepaald discours, kan richten. De fundamentele theologie voert de 'kritiek van de theologische rede' uit. In die zin is dit onderzoek te vergelijken met de kantiaanse aandacht voor de manier waarop de
dingen in het vizier komen, in plaats van voor een directe aandacht voor
de dingen zelf, er bovendien vanuit gaande, dat "God zelf niet bestaat',
maar 'geschiedt als het woord.^1
Zou men de godsdienstwetenschap tegen de theologie willen uitspelen,
dan kan het vermoeden ontstaan dat de theologie de discipline is die een
lans breekt voor het onbereflecteerde spreken over God, dat ze als het ware
de filosofie en ideologie van dit spreken is, of anders gezegd, dat het commitment van theologen daar van meet af aan ligt en dat de expertise van
de theologie, haar intellectuele denkinspanning, bestaat in het vertalen
van dat commitment in voor onze tijd plausibele en verstaanbare woor3° Johann Baptist Metz: 'Immer wieder habe ich mich in den letzten Jahren gefragt, was
eigentlich mit dem Christentum geschah, als es (übrigens als einzige der monotheistischen Hochreligionen) zur Theologie wurde. Dabei leitete mich nicht das Interesse an
einer begnffslosen Entdifferenzierung des Christentums, es ging mir nicht um vereinfachte Verhaltnisse, sondern um die Frage, ob in der Art der Theologiewerdung nicht etwas verdrangt, vergessen oder stillgestellt wurde, was gerade für die sprachliche und moralische
Kompetenz des Christentums heute unverzichtbar ist.' (J.B. METZ, 'Gotteskrise. Versuch
zur 'geistigen Situation der Zeit", 84).
3' D. SOLLE, De waarheid is concreet, 81.
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den, categorieën en referentiekaders. Het zou tevens betekenen dat theologie hermeneutiek is, dat ze als het ware opgaat in de taak om een specifieke traditie van spreken over God te interpreteren. De richting van taal
en interpretatie zou dan van binnen naar buiten gaan. In die traditionele
voorstelling ligt het hart van de theologie en van theologen bij het spreken
over God. In theologische kringen wordt die positiekeuze zo uitgedrukt
dat het gelovige spreken over God de praktijk is waarop de theologie vanuit betrokkenheid reflecteert.32 Het is niet denkbeeldig dat zo'n theologieopvatting haar claim van objectiviteit en wetenschappelijkheid niet kan
verdedigen en dat anderen haar de bestudering en beantwoording van de
vraag naar de toekomst van het spreken over God liever niet toevertrouwen. Precies die innige relatie met het primaire, gelovige, 'onbereflecteerde' spreken over God doet immers de ideologiekritische vraag rijzen of
daarmee de openheid en in die zin 'wetenschappelijkheid' en neutraliteit
van dit onderzoek wel gegarandeerd is.33 Toegespitst op het woord 'God'
kan dan de vraag luiden of 'God' in geloof en theologie niet vaak gefunctioneerd heeft als een transcendente, buiten de geschiedenis staande,
bron van alle kritiek, die zelf voor kritiek immuun is. Ook Johann Baptist
Metz heeft zo'n functie van het woord God beschreven. Hij beweert dat de
theologie zich al lang immuun heeft gemaakt tegen alle Godscrises en dat
ze het risico van de niet-identiteit niet eens heeft aangedurfd. God komt
dan, zoals Metz het uitdrukt, 'van boven. Dan hebben we met strikte openbaringstheologie van doen en lijkt de theologische toverkring gesloten.'34
1.2.2.2. Moderniteit
Het tweede centrale begrip van dit onderzoek is het begrippenveld
'moderne maatschappij' en 'moderniteit'. Later in dit hoofdstuk zal ik nog
32 Vgl: Schubert Ogden: 'Een van de meest alom gedeelde inzichten van de hedendaagse
theologie is dat theologie gerelateerd is aan het christelijke getuigenis als een speciaal geval
van praktijk aan praxis.' (S. OGDEN, 'Toward Doing Theology', ι).
33 Vgl. de kritiek van de Duitse filosoof en socioloog Jürgen Habermas op de hermeneutiek van Hans-Georg Gadamer, te vinden in, o m te beginnen: J. HABERMAS, Zur Logik der
Sozialwissenschafien
en in: J. HABERMAS, 'Der Universalitätsanspruch der Hermeneutik',
73-103. Een conservatieve interpretatie van hermeneutiek kan m e n ook zien in de opmerking van de Amerikaanse filosoof David Michael Levin, dat 'hermeneutiek niet gereduceerd moet worden tot de ontdekking van wat al aanwezig is, tot het louter w e g n e m e n van
de verborgenheid ervan.' (D. M. LEVIN, The Philosopher's Gaze. Modernity in the Shadows of
Enlightenment, 20).
34 J.B. METZ, 'Gotteskrise. Versuch zur 'geistigen Situation der Zeit', 78.
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nader ingaan op de betekenis van deze begrippen. In deze paragraaf
beperk ik me tot een aanduiding van de functie die deze begrippen in dit
onderzoek hebben.
In de theologie van de laatste decennia wordt de vraag naar de betekenis en toekomst van geloof of God of spreken over God in een moderne
maatschappij steeds weer en op talrijke manieren gesteld.35 Omgang met
deze vraag maakt een groot deel van het theologisch bedrijf van de laatste
decennia uit. De al aangehaalde theoloog Heinrich Döring stelt dat, hoewel het probleem van de afwezigheid van God geen specifiek modem probleem is, de theologie juist vandaag - en hij volgt daarin Heinrich Zahrnt
- niet kan uitwijken voor de situatie. 'Onze tijd [is] gevormd door de ervaring van Gods afwezigheid, dat de meeste tijdgenoten Gods interventie
niet meer waarnemen en zich dus bij het woord 'God' niets meer kunnen
voorstellend Ik duid in dit boek onze situatie aan als die van de moderne tijd en de moderniteit. Onder die trefwoorden wordt hier de maatschappelijke en culturele context van de moderne theologie en van het
betekenis- en plausibiliteitsverlies ter sprake gebracht. De secularisatie is
vaak beschouwd als een uitvloeisel van deze West-Europese ontwikkeling.37
1.2.2.3. Symbool

De derde hoeksteen van dit boek is het begrip 'symbool'. In de jaren '40
van de twintigste eeuw bracht de Duitse theoloog en exegeet Rudolf Bultmann (1884-1976) een specifiek kenmerk van de Nieuwtestamentische
boodschap op de noemer van haar 'mythologische' manier van spreken.
De ontoegankelijkheid van het Nieuwe Testament voor de moderne, met
de wetenschap opgegroeide mens had voor hem te maken met haar mythologische vorm. Bultmanns hermeneutiek was gericht op een inter35 O m slechts enkele van de vele voorbeelden te n o e m e n J MOLTMANN, Gott im Projekt der
modernen Welt Beitrage zur öffentlichen Relevanz der Theologie, ] A VAN DER VEN, 'Contemporary Christian Theology in a Secularized Society', A HOUTEPEN, God, een open vraag
Theologische perspectieven m een cultuur van agnosme, Κ FECHTNER & M HASPEL (Hrsg ),
Religion m der Lebenswelt der Moderne (1998), A. SHANKS, God and modernity a new and bet
ter way to do theology (2000), M. KNAPP & Τ KOBUSCH (Hrsg),
Religion-Metaphysik(kntikjTheologie im Kontext der Moderne, Postmoderne (2001).
3" Η DÖRING, Abwesenheit Gottes Fragen und Antworten heutiger Theologie, 12
37 Met 'moderne tijd' wordt in het vervolg het tijdvak bedoeld dat volgt op de Middeleeuwen, 'moderniteit' drukt het wezen van de m o d e r n e tijd uit.
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pretatie van die vorm die hij Ontmythologisering' noemde.3* In dit boek
wordt het specifieke van het religieuze spreken onder de optiek van het
symbolische gebracht, geheel in lijn overigens met de tendens die de
Duitse theoloog Dietmar Mieth in onze eeuw heeft geconstateerd. Mieth
signaleerde dat 'zoals voor de eerste helft van de twintigste eeuw de vraag
naar de mythe tot uitdrukking van onbevredigde verlangens van de mens
geworden is, zich in de tweede helft van de twintigste eeuw in plaats daarvan steeds meer de vraag naar het symbool ontwikkelt.'39
Men kan constateren dat het symboolbegrip zich vandaag de dag op een
kruispunt bevindt. In veel wetenschappelijke disciplines wordt het in een
zeer nuchtere betekenis gebruikt. Het symbool heeft een onttovering ondergaan. Het is een teken dat enkel bij wijze van conventie is vastgelegd.
Dat sluit niet uit, dat het woord 'symbool' ook een 'zwaardere' betekenis
kan hebben. Dan fungeert het als teken dat door de natuur of de cultuur
een grote stabiliteit gekregen heeft. Zodoende is dan (bijvoorbeeld) het
bloed symbool voor leven, liefde of dood en de toren symbool voor macht
en stabiliteit. Met die laatste, 'zwaardere', betekenis is de lange traditie van
het symbool in de emphatische betekenis van het woord aangestipt. Het is
ook dat symbool dat voornamelijk kind aan huis is in religie en theologie.
In die domeinen is het de vaak weinig bereflecteerde benaming voor de inhouden en objecten (woorden, dingen, personen, handelingen) die tot het
religieuze horen. 'Symbool' wordt vooral gebruikt om de bijzondere betekenisopbouw van een object aan te duiden, de betekenisarchitectuur van
religieuze fenomenen. Religieuze woorden en fenomenen zijn in hun
betekenis op een heel bepaalde manier geconstrueerd, want enerzijds zeggen religieuze fenomenen wat ze zeggen en zijn het 'normale' fenomenen; anderzijds staat er ook weer 'niet wat er staat'. Men spreekt vaak van
een 'diepere' betekenis: religieuze woorden, personen, objecten en handelingen zouden een diepere betekenis hebben die op de een of andere
3 8 Vgl R BULTMANN, 'Das Problem der Hermeneutik' in IDEM, Glauben und Verstehen. Gesammelte Aufsatze IL, Tubingen 19613, 211-236, IDEM, 'Zum Problem der Entmythologisierung', 179-208, zie ook. P. M VAN BUREN, The Secular Meaning of the Gospel. Based on an
analysis of its language, 4-7.
39 'Vielleicht werden spatere Generationen einmal sagen, dass, so wie für die erste Hälfte
des 20 Jahrhunderts die Frage nach dem Mythos zum Ausdruck unbefriedigter
Sehnsuchte des Menschen geworden ist, in der zweiten Hälfte des 20 Jahrhunderts an
dieser Stelle sich immer mehr die Frage nach dem Symbol entwickelt ' (D MIETH,
'Symbol', 134)
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manier schuil gaat achter of vervat ligt in de eerste, letterlijke of evidente
en voor iedereen zichtbare betekenis. De diepere betekenis is als zodanig
niet zichtbaar, maar manifesteert zich alleen op verborgen wijze in de
zichtbare wereld. Het symbool is in die voorstelling een fenomeen uit
twee werelden.
Deze - vrij traditionele en in een bepaalde zin inherent religieuze opvatting van symbool roept ook het beeld op van een geheim weten, van
kennis waarin men ingewijd moet zijn, kennis waardoor alleen ingewijden in staat zijn om in de eerste, letterlijke betekenis de tweede, figuurlijke, betekenis te zien. Wanneer dit symboolbegrip in verband gebracht
wordt met religie, kan de indruk ontstaan dat religie een versleutelde tekst
is, waarvan men de code moet kennen om door te dringen tot de diepere
betekenis. Voor de hand liggende vragen die men hierbij kan stellen zijn
of het symbool daadwerkelijk een soort van geheime kennis is en vervolgens of er verband is tussen 'spreken over God' en 'symbool'. Bovendien
is het de vraag of de theologie de sleutel tot die kennis bezit en als hermeneutische onderneming die kennis voor de 'moderne' mens dient te vertalen.40 Wat doet, kortom, het symbool met de inhoud 'spreken over God'
en wat voor nieuwe perspectieven werpen Ricoeurs en Blochs symboolbegrippen op dit symbool? De nadruk ligt in dit boek op het symbool als
vorm, waarbij deze vorm begrepen moet worden als de dialectische tegenhanger van, en niet, zoals in de moderne tijd wel gebruikelijk is, als
slechts de veruiterlijking van de inhoud.41
Vooruitgrijpend op de resultaten van dit onderzoek naar Ricoeur en
Bloch zal blijken dat het bij de term 'symbool' niet meer zal gaan om een
versleuteld spreken over God en evenmin om het uitvinden van nieuwe
symbolen. Het zal er in dit boek uiteindelijk om gaan, om voorbij het niveau
te komen van interpretatie van gestolde symbolen die zich in het taalgebruik
hebben ingeschreven. Het gaat om het gebruik van symbolen, dat wil zeg4° Volgens Assen Ignatow is dat in sommige gevallen inderdaad zo 'In einigen Fallen ist
die Deutung des Symbols eine Frage der Kenntnis des 'Kodes', des 'Schlüssels' Dann hat
die hermeneutische Deutung verhältnismässig wenig zu tun.' (A IGNATOW, 'Hermeneutik
und Symbolforschung', 65)
41 David Tracy noemt de scheiding van vorm en inhoud een van de fundamentele scheidingen die de moderniteit heeft aangebracht Vorm werd daardoor begrepen als een 'extra
esthetische toevoeging aan de inhoud ' Pas theologen als Karl Barth en Hans Urs von
Balthasar schonken aandacht aan de vraag welke vormen de theologie zou moeten nemen
(D TRACY, 'Form & Fragment· The Recovery of the Hidden and Incomprehensible God',
2)
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gen om de vraag wanneer en hoe taal en spreken een symbolische dynamiek
ontwikkelen en ontvouwen en om de vraag wat het symbolische karakter
van taal zonder meer is. Met een antwoord op deze vraag hoop ik bij de kern
van een spreken over God te komen dat door de epistemologische conditie
van de modeme maatschappij niet onmogelijk wordt gemaakt.
1.2.2.4. Hermeneutische fundamentele theologie
De vierde hoeksteen van dit onderzoek wordt gevormd door de 'behandelende' discipline: de 'fundamentele theologie', die in dit onderzoek 'hermeneutisch' is. De hermeneutische fundamentele theologie is een in de
twintigste eeuw ontstane variant op de fundamentele theologie. Daarom
volgt eerst een uiteenzetting over het begrip 'fundamentele theologie' en
vervolgens over 'hermeneutiek'. Eerder in dit hoofdstuk is de fundamentele theologie al geïntroduceerd als die modus van theologie-bedrijven
waarin de ruimte en de vrijheid bestaat om imaginatief te variëren op de
grondslagen van de theologie. In deze paragraaf worden meer contouren
gegeven aan die vrije omschrijving.
Dat dit onderzoek fundamenteel-theologisch van aard is heeft te maken
met het feit, dat de crisis van het spreken over God, in de bereflecteerde zin
van het woord, het meest dat vak raakt dat zich bezig houdt met de 'aard van
de theologie' zelf.42 Als de theologie als een publiek discours aan plausibiliteit inboet, omdat de met haar verbonden centrale zaak, God, niet meer
vanzelfsprekend begrepen wordt, is het vanzelfsprekend dat de bewijslast
uiteindelijk komt te liggen bij die discipline die de eenheid, de coherentie,
consistentie en de grondslagen van de theologie onderzoekt. In ieder geval
voor de katholieke theologie geldt dat dat de fundamentele theologie is.43
4 2 Stephan van Erp spreekt over de fundamentele theologie als de theologische subdiscipline 'that usually deals with questions concerning the nature of theology'. (S. VAN ERP, The
Art of Theology. Hans Urs von Balthasar's theological aesthetics and the foundations offaith, 15).
43 Helmut Peukert zegt het aldus: 'Theologie als spreken over God - wil ze intersubjectief
begrijpelijk zijn en verantwoordbaar - moet opheldering verschaffen over hoe over God gesproken kan worden en waarom überhaupt erover gesproken moet worden. In de katholieke en de evangelische theologie schijnt er een overeenstemmende tendens te bestaan om
de opgave van de fundering van het spreken over God aan de fundamentele theologie toe
te wijzen.' (H. PEUKERT, 'Fundamentaltheologie', 16). Over het katholiek-zijn van de fundamentele theologie: Stimimann merkte nog in 1977 op dat 'tot zeer recent 'fundamentele theologie' gold als een katholiek vak.' De wending daarin werd ingeleid door Gerhard
Ebelings artikel over een evangelische fundamentele theologie uit 1970. (H. STIRNIMANN,
'Erwägungen zur Fundamentaltheologie, Problematik, Grundfragen, Konzept', 291).
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De fundamentele theologie is van betrekkelijk jonge datum.44 Zij stamt
in die benaming uit de negentiende eeuw. Haar voorgangster, de apologetìek, is veel ouder. De laatste decennia is sprake van een groeiende kritiek op de voorstelling van de fundamentele theologie als een fundamentleggende wetenschap, die op zoek is naar objectieve fundamenten en daarmee het geloof probeert te verdedigen. De fundamentele theologie is veel
nauwer verbonden geraakt met de inhouden van de theologie zelf. De
scheiding tussen beide, die lang gemaakt werd, veronderstelde dat op een
formele manier de waarheid van de inhouden te bewijzen zou zijn, door
de betrouwbaarheid en legitimiteit van de instantie te bewijzen die de
inhouden doorgaf. In dit onderzoek sluit ik aan bij recente ontwikkelingen binnen de fundamentele theologie, met name bij de keuze van
de Amerikaanse theoloog Francis Fiorenza voor het begrip 'foundational
theology'. Hij gebruikt het woord 'fundamentele theologie' voor alle traditionele concepten van het veld als een afzonderlijke en onafhankelijke discipline van de 'doctrinal theology'. Maar omdat deze oude naam sterk verbonden is met apologetìek, natuurlijke theologie of filosofische vragen
naar religie als prolegomena van de theologie, stelt hij in plaats daarvan de
term 'funderende theologie' voor.45
Bovendien is de fundamentele theologie die theologische discipline die
steeds de brug heeft moeten slaan tussen de theologie en de buitenwereld.
Enerzijds is de fundamentele theologie de meest naar 'buiten' gerichte kant
van de theologie. In de negentiende eeuw is de fundamentele theologie ontwikkeld als een zelfstandig vak, als reactie op de groeiende behoefte aan verantwoording van geloof en theologie in een tijdperk waarin rationeel en
autonoom denken steeds belangrijker werd. Anderzijds is de fundamentele theologie ook de meest naar binnen gerichte kant van de theologie. Ze
houdt zich bezig met vragen betreffende de aard van de theologie in zijn
geheel. Doordat ze gericht is op rationele verantwoording (naar buiten toe)
4 4 D e literatuur over d e g e s c h i e d e n i s van d e f u n d a m e n t e l e t h e o l o g i e is zeer omvangrijk.
M e n k a n terecht bij: H . STIRNIMANN, ' E r w ä g u n g e n z u r F u n d a m e n t a l t h e o l o g i e . Problematik, G r u n d f r a g e n , K o n z e p t ' , 291-365; H . W A G N E R , ' F u n d a m e n t a l t h e o l o g i e ' , 738-752; J.
SCHMITZ, ' D i e F u n d a m e n t a l t h e o l o g i e i m 2 0 . Jahrhundert'; H . PEUKERT, ' F u n d a m e n t a l t h e o l o g i e ' , 16-25; G. EBELING, ' E r w ä g u n g e n z u e i n e r e v a n g e l i s c h e n F u n d a m e n t a l t h e o l o g i e ' ;
H . WALDENFELS, Kontextuelle

Fundamentaltheologie;

] -B. METZ, 'Apologetik'; E. H E R M S ,

'Apologetik. VI. F u n d a m e n t a l t h e o l o g i s c h '
45 F. FIORENZA, Foundational
von Balthasar's
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en reageert op vragen van buiten, heeft ze een beschermende en zelfs ver
dedigende functie voor de theologie. Van oorsprong kwam dat het sterkst
naar voren in de voorganger van de fundamentele theologie, de apologetiek.

Excurs
Het woord 'apologie' is sinds Plato's dialoog 'Apologie van Sokrates' een
gangbaar retorisch en literair begrip. In het Nieuwe Testament kan men
het onder andere vinden in ι Petr. 3,15, een tekst die geldt als de 'magna
charta' van de fundamentele theologie.46 Over de oorspronkelijke beteke
nis van het begrip treft men verschillende opvattingen en accenten aan:
sommige theologen benadrukken sterk de oorspronkelijk juridische bete
kenis en achtergrond van het begrip. Men benadrukt dat het aanvankelijk
steeds gegaan is om een verdediging tegen aanvallen op christenen van
buitenaf, om een verdedigingsredevoering voor de rechtbank, tegen een
onterechte aanklacht. In het Nieuwe Testament herinnert het woord aan
het feit dat de christen zich in een processituatie bevindt en dat zij /hij
bereid moet zijn tot het woord, aldus Gerhard Ebeling.47 Anderen leggen
meer het accent op de herkomst van het woord uit de filosofie: 'de apolo
gie, het pleidooi van de verdediging, zou dan ook veel meer omvatten dan
de pure weerlegging van christen-vijandige aanklachten. Haar voorbeeld
was de apologie van Sokrates ten overstaan van het Atheense volk, waarin
de aangeklaagde filosoof de fundamentele redelijkheid van zijn positie laat
zien', aldus Max Seckler. 'En zo stelden zich ook de eerste apologeten de
verdergaande opdracht, te bewijzen, dat het christendom de meest edele
denkbeelden van de Griekse filosofie belichaamt, ja, zelfs de waarheid
zonder meer.' En zo kon Christus in het werk van Justinus dan ook gepre
senteerd worden als de ware Sokrates.48 Tegen het einde van de achttien
de eeuw, is uit de apologie de apologetiek voortgekomen als zelfstandig
theologisch vak. Historisch gezien gaat de apologetiek terug tot de twee
de/derde eeuw en betekent dan de verdediging van het christelijke geloof
tegen de aanvallen van buiten en van binnen.49 Later gaat het ook de
46 En ook in: Phil. 1,7; 16.
47 G. EBEUNG, 'Erwägungen', 490.
4° P. EICHER, Theologie. Eine Einfuhrung in das Studium, 76.
49 H. WALDENFELS, 'Fundamentaltheologie', 229.
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rechtvaardiging van dit geloof betekenen in de betreffende historische en
geografische situatie van het moment, waarin het geloof verbreiding
vindt. De scheidslijn tussen de termen 'apologie' en 'apologetiek' is overigens niet duidelijk te trekken. Beide begrippen gaan terug op het griekse
'apologeomai' en op 'apologia'. Het woord apologetiek is een afleiding die
pas in de moderne tijd ontstaan is.50 'Voor de wijdverbreide veronderstelling dat apologie de steeds concrete, literair uitgevoerde, methodologisch
vrije verdedigingsfunctie is en dat apologetiek daarentegen de wetenschappelijker vorm ervan of de wetenschappelijke leer erover is, is weliswaar veel te zeggen, maar zakelijk dwingend is dat onderscheid niet, noch
is er een feitelijke consensus voor zo'n taairegeling', aldus de fundamentaaltheoloog Max Seckler.
Pas in de moderne tijd, dat wil zeggen vanaf de zeventiende eeuw, raakte het begrip 'fundamentele theologie' in omloop als aanduiding van een
apart vak binnen de theologie, soms in plaats van, soms ook naast de apologetiek.51 Sommigen geven er de voorkeur aan om de apologetiek ook nu
nog te handhaven en als een zelfstandige discipline te onderscheiden van
de fundamentele theologie. Anderen wijzen die scheiding van fundamentele theologie en apologetiek, als twee afzonderlijke en qua vooronderstellingen verschillende disciplines, af. Volgens Josef Schmitz zijn apologetiek en Fundamentaltheologie voor de meeste theologen in de eerste
helft van de twintigste eeuw zakelijk gezien identiek en Heinrich Fries
merkt in een artikel uit 1954 op, dat 'binnen de katholieke theologie in
plaats van de naam 'apologetiek' steeds meer de aanduiding 'Fundamentaltheologie' is getreden.'S2
Het woord 'apologetiek' heeft vandaag de dag, zoals gezegd, vaak een
pejoratieve klank. Dat hangt nauw samen met de geschiedenis van dat
begrip, dat wil zeggen met haar verzelfstandiging \en opzichte van de
theologie zelf. De theologie kwam voort uit de apologetiek en was in haar
geheel min of meer identiek ermee - zodanig zelfs dat nog de middeleeuwse presentaties van de christelijke leer in de vorm van een 'Summa

5° Ebeling zegt dat de naam 'apologetiek' pas tegen het einde van de 18e eeuw is opgekomen (G. EBELING, 'Erwägungen', 489).
51 G. EBELING, 'Erwägungen', 302.

52 Ebeling verwijst in hetzelfde artikel ook naar het lemma 'Fundamentaltheologie' uit het
Evangelisches Kirchenlexikon, waarin 'apologetiek een wisselbegrip voor fundamentele
theologie wordt genoemd. (G. EBELING, 'Erwägungen', 483).
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contra Gentiles' gegoten konden worden.53 Maar in de moderne tijd werd
de apologetiek langzamerhand verzelfstandigd ten opzichte van de 'eigen
lijke' theologie: inhoud en verdediging van de inhoud kwamen, vakmatig
en wetenschapsorganisatorisch gezien, in verschillende handen te liggen.
Mede daarom roept het begrip de associaties op van: defensief - wat ove
rigens ook het latijnse woord is ('defensionem') waarmee het griekse 'apologian' uit ι Petr. 3, 15 vertaald is. Het woord wekt de indruk alsof het
alleen maar aankomt op het zo kundig mogelijk naar buiten brengen van
een op zich heldere inhoud en op het beheersen van de strategische mid
delen daartoe. Ook hedendaagse fundamentaaltheologen als Johann
Baptist Metz en Max Seckler brengen de negatieve pers van het begrip
'apologetiek' zo onder woorden. Ze spreken van 'tactische onoprechtheid',
van 'religieus gedrapeerde gelijkhebberij', van een 'formalisme in het
argumenteren' en van Onbekwaamheid en niet bereid-zijn tot leren en
dus van een geroutineerde vastberadenheid om te overbluffen ('Verblüfïungsfestigkeit') tegenover de spontaniteit van kritische vragen en de
uitdaging door nieuwe situaties.'54 En, om nog één voorbeeld te noemen
van de verwoording van de pejoratieve klank die aan het woord apologetiek kleeft: de protestantse fundamentaaltheoloog Gerhard Ebeling, die in
een baanbrekend artikel uit 1970 liet zien hoezeer het begrip en de zaak
' Fundamentaltheologie' ook haar geschiedenis heeft in de protestantse
theologie, wijt die pejoratieve klank van het woord 'apologetiek' aan de verschuiving van de betekenis van het woord van een rechtbank-terminologie
naar het bereik van het militair-tactische of van de propaganda. 'Men verbindt nu met apologetiek de voorstelling van de slappe terugtrekking op
de binnengelederen of van advocatenstreken om in de gunst te komen bij
de ander of tot rechtvaardiging, (pogingen) die zich afspelen in het voorveld en die niet tot de zaak zelf laten komen.'55
Een fundamentele theologie die de vraag wil beantwoorden wat nog de
betekenis kan zijn van spreken over God in een cultuur waarvoor God 'van
gisteren' lijkt, kan het spreken over God niet als een vaststaand gegeven
beschouwen. Daarom is de fundamentele theologie van dit onderzoek
zoals gezegd hermeneutisch van aard. Hermeneutiek is hierbij niet zo53 Vgl. P. EICHER, Theologie. Eine Einfìihrung in das Studium, 163.
54 J.B. METZ, Glaube in Geschichte und Gesellschaft, 24/5; M. SECKLER, 'Apologetik', 8 4 2 .
55 G. EBELING, 'Erwägungen', 4 9 1 .
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maar de 'methode' die de geesteswetenschappen tegenover de natuurwetenschappen stellen, omdat ze namelijk een volstrekt ander begrip van
waarheid hanteert.
Het is ondoenlijk om hier de betekenis van het begrip hermeneutiek
volledig uit de doeken te doen. Daarvoor zijn de geschiedenis en toepassing ervan in verschillende disciplines en betekenissen te complex. De
Duitse theoloog Heinz-Günther Stobbe heeft het een 'onduidelijk' begrip
genoemd en in zijn inleiding tot de filosofische hermeneutiek heeft de
Canadese filosoof Jean Grondin over een 'enorme vaagheid' gesproken
die het woord hermeneutiek in het huidige taalgebruik is overvallen.56
Hermeneutiek is met name in de twintigste eeuw het trefwoord geworden
voor de poging om het eigene van de geesteswetenschappen te benoemen
- tegenover die van de natuurwetenschappen. Intussen is hermeneutiek
echter allesbehalve een methode in de moderne zin van het woord gebleken. Daar staat de eenduidige opvatting tegenover dat hermeneutiek volgens anderen wel degelijk 'onvermijdelijker' is in de bestudering van religie dan in vele andere academische disciplines57 en dat er sprake is van
een 'intrinsiek hermeneutisch karakter van de theologie in elk stadium
van haar ontwikkeling'.5^
Uit de veelheid aan betekenissen licht ik er hier twee toe: om te beginnen het element van het 'gesprek'. 'Dialoog' of 'gesprek' zijn basisnoties
van de hedendaagse hermeneutiek. Centraal staat het besef dat waarheid
te maken heeft met een proces dat plaatsvindt tussen gesprekspartners
(dat kunnen mensen zijn of mensen en teksten). Dat houdt in, dat in dat
gesprek de andersheid van de gesprekspartner moet worden gerespecteerd. In die zin gaat hermeneutiek als uitleg-kunde ('Kunst der
Auslegung') dus niet slechts om een techniek die het verstaan van teksten
moet garanderen en moet verbeteren.59 De hermeneutiek 'is geen nieuw
procédé van interpretatie of uitleg', geen 'Kunstlehre' over de vraag hoe
begrijpen in zijn werk zou moeten gaan.' 'Begrijpen ('Verstehen') is juist
meer dan de kunstige toepassing van een techniek. Het is steeds ook het
verwerven van een verbreed en verdiept zelfverstaan. Maar dat betekent

56 H.-G. STOBBE, 'Hermeneutik', 319; J. GRONDIN, Einfiihrung in die philosophische
neutik, 21.
57 A. VAN HARVEY, ' H e r m e n e u t i c s ' , 280.

5° D. TRACY, 'Theology and the Hermeneutical Turn', 4 6 / 4 7 .
59 G. FIGAL, 'Hermeneutik: IV. Philosophisch', 1653.

40

Herme-

1.2. DRIE FOCI EN VIER HOEKSTENEN

dat hermeneutiek filosofie is en als filosofie praktische filosofie, dus niet
slechts gericht op een praktijk maar zelf een praktijk. 60
Een tweede aspect dat ten aanzien van hermeneutiek benadrukt moet
worden, is het ideologiekritische en subversieve. Volgens de Duitse filosoof Manfred Frank bezat reeds de twintigste eeuwse hermeneutiek van
Martin Heidegger en Hans-Georg Gadamer een kritisch en zelfs utopisch
potentieel, hoewel noch Heidegger, noch Gadamer door een specifiek progressieve geest geïnspireerd waren. Hun hermeneutiek was in Duitsland
aanleiding voor studenten om interpretaties en instituties te 'bevragen'.
Op zo'n manier konden bestaande duidingen, ordeningen en instellingen
aan hun geschiedenis herinnerd worden en dus aan hun veranderlijkheid
en aan het puur hypothetische van hun bestaan. De 'Kritische Theorie'
van met name Jürgen Habermas is een hermeneutische theorie die dit
'bevragen' als intellectuele en moreel-politieke instelling hoog in het vaandel had. De hermeneutiek heeft dus niet zozeer een nieuw object (het verstaan van teksten en van andere mensen) aan een aan de natuurwetenschappen ontleende strenge rigorositeit onderworpen, maar heeft het
tekst-karakter van alles benadrukt. Bij Gadamer komt dat onder andere
neer op de tegendraadse bewering dat er ook los van en buiten de (natuurwetenschap en haar methodisch geleide kennen een gerechtvaardigde aanspraak op waarheid bestaat. Ook de Franse theoloog Claude Geffré
heeft het subversieve karakter van het hedendaagse gebruik door de theologie van de hermeneutiek beklemtoond. Ook de Griekse logica was het
probleem van de interpretatie niet onbekend (...), maar zij berustte op de
univociteit van de uitspraken. De moderne hermeneutiek daarentegen beklemtoont de veelvoud en het onderscheid van betekenissen, de historische opeenvolging van de interpretaties en de moeilijkheden bij het
overwinnen van het conflict van de interpretaties.' 61

Excurs
Letterlijk betekent 'hermeneutiek' sinds het opduiken van dat woord in de
17e eeuw, de wetenschap respectievelijk de kunst van de uitleg. 62 Sinds
6° H.-G. GADAMER, 'Hermeneutik als praktische Philosophie', 343.
°l C. GEFFRÉ, Die neuen Wege der Theologie. Erschliessung und Überblick, 66.
6 2 J. GRONDIN, Einfiihrung in die philosophische Hermeneutik, 1.
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Gerhard Ebelings hermeneutiek-artikel in Religion in Geschichte und Ge
genwart uit 1959 onderscheidt men meestal drie betekenissen van 'hermeneuein', te weten: uitdrukken, verklaren en vertalen.^ Het woord refe
reert aan de Griekse god Hermes, die boodschappen van goden naar men
sen overbracht.64 Als zodanig is hermeneutiek een activiteit van oudere
datum. Al vroeg en vanzelfsprekend was er sprake van interpretatie. Dat
begon met de interpretatie van de Bijbel en van klassieke (men denke aan
Homerus) en juridische teksten. Tot aan de moderne tijd betekende her
meneutiek wezenlijk 'de techniek van de exegese als de kunst om de veel
voudige schriftbetekenis vast te stellen, dus de filologische arbeid in de
brede zin.'^S Met de overgang naar de moderne tijd werd de hermeneu
tiek een wetenschap of kunst van het uitleggen en begrijpen. De moderne
hermeneutiek hield zich expliciet bezig met de vraag naar de bedoeling
van de auteur van een tekst of handeling als zodanig, los van concrete tek
sten. De interpretatievraag werd een onderzoeksobject op zich. Cultureel
gezien had dit te maken met een crisis, een gevoel van culturele distantie
van de religieuze traditie, veroorzaakt door de zeventiende-eeuwse weten
schappelijke revolutie en de achttiende-eeuwse Verlichting. Dat gevoel
werd nog eens versterkt door het opduiken in de negentiende eeuw van
het historisch bewustzijn en in de twintigste eeuw door het verschijnen
van de grote bevrijdingsbewegingen en hun begeleidende hermeneutieken van de argwaan. 6 6
Als de stichters van de moderne hermeneutiek worden over het alge
meen gezien: de Duitse protestantse theoloog en filosoof Friedrich Daniel
Ernst Schleiermacher (1768-1834) en daarnaast de Duitse filosoof Wilhem
Dilthey (1863-1911). In de twintigste eeuw is de betekenis van hun bijdra
ge echter pas ten volle onderkend. Door de heruitgave in 1959 (door Heinz
Kimmerle) van Schleiermachers vroege teksten over hermeneutiek en

6

3. J GRONDIN, Emfiihrung, 24, G. EBELING, 'Hermeneutik', 243

'M De twee Gnekse woorden zijn verbonden met Hermes 'de snelle God-boodschapper,
wiens functie het was om dat wat het menselijk verstand teboven ging dusdanig vorm te
geven dat de menselijke geest het kon bevatten. (J. PUTTI, Theology as Hermeneutics Paul
Ricoeur's Theory of Text Interpretation and Method m Theology, 169) Het eerste boek in de
titel waarvan 'hermeneutiek' voorkwam is J C. Dannhauers Hermeneutica sacra sive methodus exponendum sacrarum htterarum uit 1654 (zie o a R E PALMER, Hermeneutics
Interpretation Theory m Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer, 12-13)
°5 Ρ EICHER, Theologie Eine Emfiihrung m das Studium, 200
°° D TRACY, 'Theology and the Hermeneutical turn', 47
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door de uitgave in 1966 (door Martin Redeker) van het tweede deel van
Diltheys 'Leben Schleiermachers' werd duidelijk dat de pioniers van de
moderne hermeneutiek op zoek waren naar een algemene hermeneutiek
die de verschillende specialistische typen van hermeneutiek ('regionale
hermeneutieken') moest omvatten. De centrale belangstelling gold nu het
begrijpen, maar dan niet als een mentale operatie. Volgens Paul Ricoeur
was het een met Kants revolutie in de kenleer vergelijkbare Copernicaanse revolutie toen de nadruk verschoven werd van de interpretatie van afzonderlijke teksten naar de condities die van invloed waren op het interpreteren. 'Schleiermacher verplaatste de hermeneutiek van het niveau van
regionale aangelegenheden in de exegese en de filologie naar het niveau
van een algemene theorie van het 'Verstehen'. Hij luidde een nieuw tijdperk in de hermeneutiek in door haar dichter bij de epistemologie te brengen.' Het was vervolgens Wilhelm Dilthey 'die de hermeneutiek dichter
bij het begrijpen van geschiedenis bracht en haar als de methode voor de
menswetenschappen vestigde.'*^ Toch bleef in de ogen van de latere hermeneutiek van onder meer Paul Ricoeur ook Dilthey's hermeneutiek nog
steeds zeer psychologisch georiënteerd.^ Dilthey had namelijk nooit op
een expliciete manier de problemen van het begrijpen verbonden met die
van de taal. Hermeneutiek moest zichzelf dus losmaken van de psychologische kwestie van de verplaatsing in het leven van een ander en worstelde in plaats daarvan met de meer ontologische problemen waarmee
men te maken heeft in het verstaan van het 'in-de-wereld-zijn' ('in der
Welt-sein'). Bij de vroege Heidegger, de Heidegger van 'Sein und Zeit'
(1927), was begrijpen geen psychologisch concept meer. Het werd losgemaakt van elk idee van empathie, van elk idee van de waarneming van een
ander bewustzijn.69 Volgens Jean Grondin begint met Hans-Georg Gadamer7 0 en Paul Ricoeur vervolgens de echte algemene filosofische hermeneutiek. Hierin wordt nagedacht over de vraag hoe verstaan (van teksten,
"7 J. PUTTI, Theology as Hermeneutics. Paul Ricoeur's Theory of Text Interpretation and Method
in Theology, 208.
68 Volgens Manfred Franks interpretatie geldt deze psychologische oriëntatie van de hermeneutiek overigens niet voor Schleiermachers hermeneutiek. Zie daarvoor o.a.: M.
FRANK, DOS individuelle Allgemeine. Textstrukturierung und Textinterpretation nach
Schleiermacher.
6
9 P. RICOEUR, Moin trends in philosophy, 266-7.
7° Het standaardwerk op het gebied van de hermeneutiek is: H.-G. GADAMER, Wahrheit
und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, Tübingen: Mohr i960.
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maar analoog daaraan ook van andere menselijke en culturele uitingen,
als handelingen, gebeurtenissen, kunstwerken etc.) in zijn werk gaat.
Als het meer specifiek gaat om hermeneutiek in de theologie kan men
een onderscheid maken tussen hermeneutiek als aanduiding voor een
methode binnen de theologie - naast andere methoden - en de theologie
in haar geheel als een hermeneutische onderneming. In de twintigste
eeuwse theologie is hermeneutiek niet meer slechts een deelmoment van
de theologische arbeid. De theologie in haar geheel (alhoewel niet de hele
theologie) wordt als hermeneutiek geconstitueerd.71 In de twintigste eeuw
heeft de hermeneutiek voor het eerst beseft dat ze zich er niet toe kan beperken methoden-leer te zijn voor de exegese. De hermeneutiek moest
veeleer de opdracht van de hele theologie tot uitdrukking brengen.72
Zoals gezegd was hermeneutiek als benaming voor het daadwerkelijke
interpreteren van klassieke en Bijbelse teksten al langer in zwang. 'Sinds
en met het inzicht in de onvermijdelijkheid van historisch-kritische arbeid
in de theologie hoort de reflectie op het hermeneutische probleem dan
ook tot haar voortdurende opdrachten.'73 Vandaag de dag vormt de hermeneutische vraag het hart van de theologische vraag, zegt ook Gerhard
Ebeling. 'De hermeneutische theologie wil een fundamentaal-theologische opdracht behartigen en daarmee een wezenlijke karaktereigenschap van de hele theologische arbeid tot uitdrukking brengen om zo de
wortel van de theologische problematiek en de uitgestrektheid van de
theologische opdracht bloot te leggen.'74
In het onderzoek dat in dit boek samengevat wordt, hangt veel af van de
verheldering en interpretatie van de vraag. De vraag is complex omdat verschillende factoren er een rol in spelen en omdat verschillende werelden
op elkaar botsen, werelden die ongelijktijdig zijn en toch naast elkaar
voorkomen en die uiteindelijk niet meer relateerbaar, laat staan toetsbaar,
lijken aan één laatste waarheid. Dat betekent aan de ene kant dat de theologie vandaag de dag meer dan ooit aan de rand van haar bestaan gebracht
wordt, in ieder geval in de vorm waarin ze tot nu toe bestond. Zo lijkt het
niet meer verder te kunnen gaan. Aan de andere kant betekent dit, dat ze
slechts verder kan gaan in de modus van het stellen van die vraag. Hier

71 H -G STOBBE, ' H e r m e n e u t i k ' , 319

7 2 R GIBELLINI, Handbuch der Theologie im 20 Jahrhundert, 6 7
73 H FISCHER, Systematische Theologie Konzeptionen und Probleme im 20 Jahrhundert, 171
74 R GIBELLINI, Handbuch der Theofogie im 20 Jahrhundert, 7 0
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wordt die vraag niet gesteld als de enige mogelijkheid om alle kritiek nog
het hoofd te bieden en om de pessimistische voorspellingen omtrent haar
voortbestaan in de westerse wereld nog uit te kunnen stellen, maar op
zo'n manier dat ze het hart van de zaak zelf raakt.75 Deze vraag zou, om
de woorden van Metz te gebruiken, de 'binnenste kamers van de theologie' moeten uitmaken en de manier waarop ze de vraag stelt zou het risico van de niet-identiteit moeten willen lopen.
In dit hoofdstuk is tot nu toe een eerste theologische beschrijving van de
positie van christelijk geloof in de moderne West-Europese cultuur gepresenteerd. Het algemene maatschappelijke verschijnsel van de 'secularisatie' - als een uitvloeisel van de moderniteit - wordt hier gepresenteerd.
In de tweede paragraaf is de vraag aan de orde wat de secularisatie voor de
theologie en voor de vraagstelling van dit boek betekent. In de derde paragraaf wordt een nieuw, recenter hoofdstuk over de positie van religie in
onze maatschappij toegevoegd aan het verhaal over secularisatie en moderniteit.

1.3. Situatieschets in twee stappen
In de vorige paragraaf zijn de belangrijkste terminologische pijlers van dit
onderzoek uiteengezet. De begrippen 'moderne tijd' en 'moderniteit', als
benamingen voor de situatie van spreken over God en theologie, zijn daarin slechts functioneel en formeel aangeduid. In deze paragraaf worden ze,
samen met secularisatie, inhoudelijk nader omschreven. In een tweede
stap wordt het meest recente verhaal toegevoegd aan de situatie van
moderniteit en secularisatie. Dat zijn de hoofdstukken van postmoderniteit en nieuwe religieuze belangstelling.
3.3.1. Eerste stap: secularisatie en moderniteit
In de literatuur van de laatste decennia hebben de woorden 'moderniteit'
75 Vgl: Johann Baptist Metz, die opmerkte: 'Zo mag men niet vragen, hoor ik uit de 'innerste Gemachem der Theologie'. Die heeft zich namelijk al lang en vanaf het begin tegen alle
Godscrises geïmmuniseerd en het waagstuk van de niet-identiteit nog niet eens opgepakt'.
God komt van God, strikte openbaringstheologie is aangezegd, de theologische tovercirkel
is gesloten, voordat de mens ertussentreedt.' (J.B. METZ, 'Gotteskrise. Versuch zur 'geistigen Situation der Zeit", 78).
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en 'secularisatie' een grote rol gespeeld om de situatie van christelijk
geloof, het betekenis- en plausibiliteitsverlies ervan op grote schaal, te verhelderen. De theologie kan niet om deze kwesties heen.7^ Ik begin met
het meest recente van de twee begrippen: secularisatie om vervolgens bij
de moderniteit uit te komen.
Met name vanaf het midden van de jaren '40 van de twintigste eeuw
spelen 'secularisatie' en de zogenaamde 'secularisatiethese' in sociologische en theologische discussies over de verhouding tussen de moderne
wereld en christelijk geloof een belangrijke rol. De godsdienstsocioloog
Volker Drehsen heeft het begrip secularisatie zelfs beschreven als een
begrip dat dient voor 'de ontstaanshistorische en structurele beschrijving
en beoordeling van de relatie tussen geest en gestalte van het christendom
enerzijds en de moderne wereld van de moderne tijd anderzijds.'77
Veel is al geschreven over het begrip secularisatie en over de deugdelijkheid van de secularisatiethese.78 Een hele nieuwe dissertatie zou eraan
gewijd kunnen worden om aan het fenomeen in zijn volle reikwijdte recht
te doen. In dit boek wordt het woord secularisatie in een beschrijvende zin
gebruikt.79 Met behulp van - onder meer - dat woord is getracht het theologische discours te ontwikkelen.
1.3.1.1. Secularisatie
Secularisatie wordt omschreven als 'het verminderen van betrokkenheid op
een andere, beslissende werkelijkheid; hetgeen omvat vermindering van

7° H ZAHRNT, Gott kann nicht sterben Wider die falschen Alternativen m Theologie und Gesellschaft, 18
77 V DREHSEN, 'Säkularisierung, Sakulansmus', 1108.
7° Uit de overvloed aan literatuur wordt hier slechts een kleine selectie gemaakt Een van
de standaardwerken in Nederland was lang Α Ν]|Κ, Secularisatie Over het gebruik van een
woord (1968). Verder kunnen genoemd worden A RAMMER, Säkularisierung Herausforderungfur Kirche, Theologie und Soziologie (2000), G. DEKKER / K U GABLER (red ),
Secularisatie m theologisch perspectief (1987); A VAN HARSKAMP (red ), Verborgen God of lege
kerk7 Theologen en sociologen over secularisatie (1991), U RUH, '"Säkularisierung" als Interpretationskategorie', in Christlicher Glaube m modemer Gesellschaft, Band 18, 59-100,
79 Over de secularisatie wordt hier gesproken zoals Paul van Buren dat al in de jaren '60
deed 'When we say that contemporary thought is secular, we are calling attention to certain characteristics of the way we think and speak today We have not argued that ours is a
better or worse mode of thought than that of ancient times In this sense, we mean to be
descriptive, not doctrinaire, when we call contemporary thinking secular ' (Ρ M VAN
BUREN, The Secular Meaning of the Gospel Based on an Analysis of its Language, 193)
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godsdienstigheid, beperking van reikwijdte van de godsdienst en aanpassing van de godsdienst'^ 0 of, in de woorden van de beroemde Amerikaanse
godsdienstsocioloog Peter Berger, als 'het proces waardoor sectoren van samenleving en cultuur worden onttrokken aan de overheersing van godsdienstige instituties en symbolen.'81 Het gaat bij secularisatie om een proces waarbij de godsdienst zich geleidelijk aan steeds meer terugtrekt uit terreinen van de leefwereld van mensen (economie, kunst, politiek, moraal,
wetenschap en techniek). Dit houdt ook in dat die terreinen steeds autonomer worden, dat wil zeggen vanuit hun interne logica handelen en zichzelf
evalueren. Economie, kunst, politiek, moraal etc. hebben hun eigen interne rationaliteit en zijn vaak autonome instituties geworden.
Van oorsprong stamt het woord 'secularisatie' uit een heel andere context. Het ging aanvankelijk om een beschrijvende term uit een jundischpolitieke context. Het duidde de overdracht van kerkelijke goederen in wereldlijke handen aan en de geleidelijke verdringing van de kerkelijke autoriteit uit het bereik van de wereldlijke heerschappij. De term 'seculariseren' werd vermoedelijk voor het eerst in 1648 door de Franse gezant Longueville gebruikt bij de 'Verhandlungen zum Westfälischen Frieden' ter
aanduiding van de daar besproken liquidatie van geestelijke 'Herrschaft'.
De 'angesprochene' 'Auflösung' had betrekking op katholieke 'Stifte' en
bisdommen en werd door de katholieke kerk als illegitieme inbreuk op
haar rechten begrepen. '&2
Er gebeurt iets belangrijks met die term wanneer de letterlijke beteke° 0 Aldus de werkdefinitie zoals die gehanteerd is op het symposium over secularisatie
gehouden aan de VU in Amsterdam op 1 juni 1990, aangehaald door D C MULDER in
'Woord vooraf, in A VAN HARSKAMP (red.), Verborgen God of lege kerk Theologen en sociologen over seculansahe, 7
° I Ρ BERGER, Het hemels baldakijn Bijdrage tot een theoretische godsdienstsociologie, 123.
Onlangs heeft Berger de secularisatie nog bondiger gedefinieerd als 'een proces waann reli
gie m belang afneemt, zowel m de samenleving als m het bewustzijn van individuen ' (P BERGER,
'Secularization and de-seculanzation', 291)
* 2 A RAMMER, Sakuhnsierung - HerausforderungfiirKirche, Theologie und Soziologie, 236
Hermann Lubbe heeft de oorsprong van de seculansenng in het 'Reichsdeputationshauptschluss' van 1803 gesitueerd Volgens H -H Schrey ten onterechte Luther wilde wel
iswaar met zijn leer van de twee njken de wereldlijke macht vnj maken van de geestelijke,
maar de wereldlijke geenszins ontbinden van de gehoorzaamheid tegenover Gods gebod
en opdracht Schrey 'Men kan het de tragiek van de reformatie noemen, dat de ontwikke
ling dan zo gegaan is dat de wereldlijke macht van de vorsten feitelijk onder de
'SchutzbneP van de ontclencahsenng ongestoord absolutistisch kon worden ' (aangehaald
in A RAMMER, op at,

237)
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nis 'verwereldlijking' in een geschiedfilosofische, geschiedtheologische en
sociologische zin wordt gebruikt.83 Dan wijst het begrip op het zelfstandig
worden van de wereld: de 'wereld' wordt niet meer steeds en primair in
relatie tot een transcendente instantie beschouwd, maar vanuit zichzelf als
de materiële en culturele totaliteit waarin mensen zich bewegen. Ze is op
zichzelf van belang en niet meer slechts als symbool voor iets anders, dat
wezenlijk(er) wordt geacht. Dan geldt, kortom, dat 'het christelijke geloof
niet meer de vanzelfsprekende horizon voor alle bereiken van de cultuur
is.'84 Godsdienst, i.e. de christelijke, is niet meer de instantie die alle sectoren van die wereld bij elkaar houdt en ze met elkaar verbindt. Hiermee
is ook een belangrijk gevolg van dit verschijnsel aangestipt dat men maatschappelijke differentiatie noemt: sectoren als wetenschap, kunst, ethiek,
politiek en economie ontwikkelen hun eigen dynamieken. Steeds minder
worden ze aan elkaar gerelateerd. Ze moeten uit zichzelf begrepen worden en niet meer overkoepeld door een 'hemels baldakijn' (Peter Berger).
Secularisatie in de hier gebruikte zin heeft alles met geschiedenis te maken en werkt tegelijk als interpretatie van de geschiedenis. Het geschiedfilosofische en geschiedtheologische gebruik van de term houdt in dat het
fenomeen van de secularisatie in een breed historisch kader geplaatst
wordt en niet los gezien kan worden van een bepaalde opvatting van
geschiedenis. Een lange tijd gangbaar beeld is dat er zich vanaf het ontstaan van de moderne tijd - in de zestiende eeuw - een proces voltrokken
zou hebben dat wel moest uitmonden in de secularisatie: de wereld en de
sectoren in die wereld werden steeds autonomer en het terrein waarover de
godsdienst iets te zeggen had, werd steeds kleiner. Zo kan men lezen dat
'[sjecularisering een proces aanduidt dat tot ontkerstening of ontkerkelijking leidt en dat zijn oorsprong heeft in de zich uitdrukkelijk seculier (nietchristelijk, resp. religieus) begrijpende tendensen en dat de verhouding
van de moderne mens tot zichzelf, tot de geschiedenis (...) en tot de natuur
ten diepste heeft gevormd.'^ In de secularisatie gaat het dus niet alleen om
het macro-verhaal van het wegvallen van de religieuze en metafysische
overheersing van het hele leven, maar evenzeer om een fundamentele verandering in de menselijke ervaring van het zijn in de wereld.8^

83 G. MARRAMAO, Säkularisierung', 1133.

°4 U. RUH, 'Säkularisierung, Geistesgeschichtlich', 1468.
85 J. FIGL, 'Säkularisierung', 87.
86 j . SPERNA WEILAND, Oriëntatie, 23.
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Via het fenomeen van de secularisatie komen we uiteindelijk terecht bij
het moderne karakter van onze maatschappij en bij de 'moderniteit'. In
ieder geval voor West-Europa geldt dat. Verdergaande modernisering betekent volgens de secularisatiethese per definitie toenemende secularisering.8?
I.3.I.2. Moderniteit
De begrippen 'modern' en 'moderniteit' duiden een complex, veel
beschreven en geanalyseerd, fenomeen aan. Ik beperk me tot een aanduiding in hoofdlijnen. Met het begrip van 'moderne tijd', zoals ik het hier
hanteer, heb ik het tijdvak op het oog dat volgt op de middeleeuwen. Met
'moderniteit' doel ik op het onderscheidende van deze tijd.88 De moderne
tijd wordt gekenmerkt door grote veranderingen op economisch, politiek,
sociaal en cultureel gebied. De ongelijktijdigheid van die veranderingen
maakt het uiterst moeilijk om het begin van de moderne tijd eenduidig
aan te geven. In de literatuur over de moderne tijd treft men uiteenlopende aanduidingen daarvan aan: al naar gelang het element dat men het
meest kenmerkend ervoor acht, verschilt ook het historische moment
waar men de moderne tijd laat beginnen. Sommigen spreken liever van
verschillende vormen van het modeme. 8 9 In de filosofie beschouwt men
nu eens René Descartes (1596-1650) als het begin van de moderne tijd,
dan weer Immanuel Kant (1724-1804) en de Verlichting (Habermas).9°
Het begin ervan wordt nu eens in de zestiende eeuw gesitueerd, soms ook
in de zeventiende eeuw, met de opkomst van de moderne wetenschappen.
Wie een sociologisch perspectief inneemt, lokaliseert het begin ervan
doorgaans weer wat later, in de achttiende eeuw, met de opkomst van de

°7 O.a. Gregory Baum wijst erop dat in Europa de moderniteit vergezeld ging van de secularisatie. (G. BAUM, 'Moderniteit: een sociologisch perspectief, 10).
*° In het Duits spreekt men ook wel van 'Neuzeit'.
89 Gert Scobel spreekt van een 'culturele' moderne van de twintigste eeuw (de avant-garde
bewegingen), naast een 'economische' moderne van de negentiende eeuw (industrialisering
en kapitalisme) en een 'verJiditmgs'modeme van de achttiende eeuw. (G. SCOBEL,
'Postmoderne fur Theologen? Hermeneutik des Widerstreits und Bildende Theologie')
Daarnaast is er ook nog sprake van een 'esthetische' moderne, o.a. bij H.R. Jauss. (W.
WELSCH, Unsere postmoderne Moderne, 47).
9° F. Duque laat de moderne tijd beginnen bij: 'de laatste fase van de periode, die met de
Verlichting begonnen is - met Kant als haar onbestrijdbaarfilosofischebrein en de Franse revolutie als haar politieke ferment.' (F. DUQUE, 'Moderne/Postmoderne', 859)
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industriële revolutie en de democratische revolutie.9!
De verschillen van mening over het precieze begin van de moderne tijd
hoeven ons echter nog niet te beletten om het wezen ervan aan te duiden,
zoals het beschreven wordt in veel literatuur. Het zal duidelijk zijn, dat dat
hier ook alleen maar in enkele schetsmatige aanduidingen kan gebeuren.
Bovendien is de hier gekozen benadering slechts filosofisch van aard.
Historisch gezien gaat het om het tijdvak dat volgt op de 'middeleeuwen',
al dateert de zelfaanduiding 'moderne tijd' van later.9 2 De middeleeuwse
harmonie tussen macro- en microkosmos is verstoord en een nieuw
wereldbeeld doet zijn intrede. Sinds de middeleeuwen zou zich, om met
de Duitse filosoof Hans Blumenberg te spreken, het proces hebben voorgedaan van het verdwijnen van de bestaande orde.93 Volgens de heersende idee van orde was deze de mens voorgegeven. Ze was alomvattend en
repetitief. Maar op het moment dat de verdenking opkomt dat de onverbrekelijk en alomvattend lijkende orde slechts één onder de vele andere
mogelijke ordeningen is, breekt het besef van een nieuwe vorm van ordening door die we 'modem' noemen. Die verandering van het denken over
orde betekent in eerste instantie een bevrijding en een ontketening van
nieuwe krachten. De orde blijkt niet meer kant en klaar in de dingen zelf
te liggen en blijkt evenmin ingegrift te zijn in de loop van de dingen. Dat
nodigt uit tot nieuwe vormen van bevraging en van onderzoek.
In de moderne tijd komt een nieuwe vorm van denken tot bloei en vrij91 G. BAUM, 'Moderniteit een sociologisch perspectief, io; zie ook de socioloog Anthony
Giddens die 'moderniteit' omschrijft als 'modes of social life or organisation which emerged in Europe from about the seventeenth century onwards and which subsequently became more or less worldwide in their influence' (A. GIDDENS, The Consequences of Modernity,
i)·

9 2 Anton Vergole merkt op dat 'modem' een 'breuk met de traditie' impliceert en een 'optimistische progressiviteit' en dat reeds tijdens de Middeleeuwen in het Westen een beweging
op gang komt die zich bewust ncht op een betere toekomst. 'Toch reserveert de geschiedschnjving terecht de term 'modem' voor de penode die omstreeks het einde van de i6e
eeuw begint ' (A VERGOTE, Moderniteit en Chnstendom Gesprek in vnjheid en respect,
39) Volgens Georg Essen gaat het bi] de moderne ti)d om een 'EpochenbegnfF dat pas
vanaf het verloop van de late zeventiende eeuw en vooral in het verloop van de achttiende
eeuw gebruikt wordt om de breuk rond 1500 aan te duiden (G ESSEN, '"Und diese Zeit ist
unsere Zeit, immer noch" Neuzeit als Thema katholischer Fundamentaltheologie', 23)
93 Bernhard Waidenfels spreekt, in navolging van Hans Blumenberg, van een verdwijnen
van de orde ('Ordnungsschwund') dat zich sinds de aflopende middeleeuwen zou voltrek
ken (B WALDENFELS, Der Stachel des Fremden, 17)
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heid wordt een van de meest centrale waarden.94 De andere centrale waarden van de moderne tijd - zoals wiskundige exactheid, logische strengheid, intellectuele zekerheid, morele zuiverheid en tolerantie, individuele
keuze en de politieke, democratische en emancipatorische waarden - zijn
niet denkbaar zonder de centrale moderne concepten en ideeën van het
menselijk subject en van de vrijheid die hier tot wasdom komen.95 Het bewustzijn waardoor de moderne tijd gekenmerkt wordt, is het 'bewustzijn
dat de mens geschapen is met een vrijheid waarvan het ware doel en de
zin gelegen zijn in de zelfverwerkelijking van de mens', zoals Pico della
Mirandola dat reeds in 1492, aan de vooravond van de moderne tijden
dus, beschreef.96 Het denken dat tot bloei komt in deze periode is abstract, mathematisch en formeel van aard, in de zin van niet gebonden aan
een concrete inhoud of traditie.97 Dat alles maakt dit denken ook zo geschikt om toegepast te worden op andere gebieden. De vorm van denken
die zich begint uit te kristalliseren in de zestiende en zeventiende eeuw,
met name bij de wiskundige Galileo Galilei, de filosoof René Descartes en
de natuurkundige, wiskundige en filosoof Isaak Newton en vervolgens geëxporteerd wordt naar andere gebieden van denken en handelen, wordt
een van de meest succesvolle instrumenten, omdat ze op een abstracte,
formele manier aangeeft hoe omgegaan kan worden met welke werkelijkheid (sociale, economische, culturele, politieke) ook.
Ook voor de 'namen' van mens en werkelijkheid doen formele begrip94 'Vri)heid' wordt door de Nederlandse filosoof G A van der Wal zelfs als de 'normatieve
sleutelidee van de moderne westerse cultuur' gezien (G A VAN DER WAL, 'Open en gesloten vrijheid Twee vn)heidsconcepties', in IDEM, De omkering van de wereld Achtergronden
van de milieucrisis en het zmloosheidsbesef, 39)
95 Vgl Stephen Toulmin 'Alle partijen in het debat zijn het erover eens dat de zogenaamde 'nieuwe filosofen' van de 17e eeuw verantwoordelijk waren voor nieuwe wijzen van denken over natuur en samenleving. Zij leverden de moderne wereld uit aan een denken over
de natuur op een nieuwe en 'wetenschappelijke' manier en aan het gebruik van meer 'rationele' methoden om zich bezig te houden met de problemen van het menselijk leven en
samenleven Hun werk was daarom een keerpunt in de Europese geschiedenis en verdient
te worden opgevat als het ware beginpunt van de moderniteit In dit opzicht richten andere vakken en activiteiten zich naar de filosofie en de natuurwetenschappen De vragen naar
geboorte en dood van de moderniteit, of begin en einde van de Moderne Tijd, zijn op deze
sleutelgebieden het meest dringend.' (S TOULMIN, Kosmopolis, 23/4).
96 Aangehaald door A. VERGOTE, Moderniteit en Christendom. Gesprek m vrijheid en respect,
zie ook E. SCHILLEBEECKX, Mensen als verhaal van God, 21
97 Voor Robert Spaemann is de moderne vrijheid dan ook. 'wezenlijk losmaking uit traditionele bindingen ' (R SPAEMANN, 'Ende der Modernität', 21).
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pen hun intrede: men spreekt van 'subject' en Object'. Door 'de' werkelijkheid - welke dan ook - tot een object te bestempelen en op een afstand te
plaatsen van een subject maakt dit denken de werkelijkheid bevattelijk en
daarmee hanteerbaar. Het object is steeds dat wat door het subject - de
denkende mens - voor zich geplaatst wordt en tot een object gemaakt
wordt. Zo kan het vervolgens ook 'doorgelicht' worden. En de mens heeft
zich in diezelfde beweging tot het subject gemaakt, 'een in iedereen gevestigd metafysisch wezen.' Het subject is 'de protagonist bij uitstek van alle
momenten van de moderne tijd'. 9^ Deze nieuwe methoden van denken
worden vervolgens ook nog toegepast op de terreinen van menselijk leven
en samenleven.
Die toepasbaarheid verleent aan de moderne tijd ook het karakter van
een proces en van vooruitgang zelfs. Men spreekt van moderniseringsprocessen. De vooruitgang voltrekt zich op meerdere niveaus. De theoloog
Trutz RendtorfT omschrijft de 'moderne tijd' als volgt: de benaming
'modern' drukt het besef uit dat deze periode van zichzelf heeft. Dat is het
besef dat alle historische ervaringen die men in deze periode opdoet, uitgelegd moeten worden met het oog op wat er nieuw aan is. Niet het blijvende, dat wat bewaard en behouden moet worden, wat overgeleverd is en
wat men al kent, beheerst de waarneming, maar het nieuwe is het maatgevende voor de beoordeling van tradities. 'De moderne tijd wordt ervaren
en uitgelegd als een beweging, waarin steeds weer en op steeds nieuwe en
andere wijze afbreken en verandering gevergd en gevreesd worden als
zijnde conform het zelfverstaan van de moderne tijd.'
Het moderniseringsproces, dat zich zoals gezegd op alle niveaus afspeelt, is de maatschappelijke ontwikkeling die gekenmerkt wordt door
het streven om problemen vanuit het perspectief van de rationaliteit op te
lossen.99
Dit moderniseringsproces in West-Europa wordt, zoals gezegd, niet los
gezien van de ingrijpende consequenties die het heeft gehad voor religie
9 8 F DUQUE, 'Modeme/Postmodeme', 860

99 zie ook J A van der Ven, 'Mogelijkheden van een westeuropese bevrijdingstheologie',
96 Van der Ven onderscheidt hier vier niveau's binnen de modernisering economisch,
politiek, sociaal en cultureel 'Vanuit een abstract gezichtspunt gaat het daarbij om processen van toenemende rationalisering een steeds grotere controle van de mens ten aanzien
van zijn verhouding tot de natuur, de maatschappij en zichzelf als individu Deze toenemende rationalisering is te beschrijven aan de hand van twee hulp-termen differentiatie
en integratie '
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en geloof. Losmaking van geloof en religie betekent eo ipso emancipatie en
bevrijding - dat is lang een gangbare opvatting geweest. De hedendaagse
Italiaanse filosoof Gianni Vattimo omschrijft het zo dat 'in onze eeuw religies decennia lang door de Verlichting en het positivisme gezien werden
als vormen van 'residu'-ervaringen die gedoemd waren te verdwijnen
naarmate de 'moderne' levenswijze ging overheersen (technisch-wetenschqppelijke rationalisatie van het sociale leven, politieke democratie, enzovoort).'100 Wetenschap en technologie hebben een maatschappij en cultuur gecreëerd die vijandig is komen te staan tegenover de godsdienst een tegenstelling die sommigen begroet hebben (men kan denken aan
Auguste Comte) en anderen juist betreurd hebben (men denke aan Max
Weber). Men verstaat onder 'de moderne maatschappij' dan ook vaak een
zich differentiërende en rationaliserende maatschappij en cultuur: de
functionele systeemstructuren op het terrein van macht, godsdienst, economie en wetenschap differentiëren en rationaliseren. Bovendien bestaat
de modernisering van de cultuur - om het nogmaals toe te spitsen op de
plaats en betekenis van religie daarin - in een pluralisering van en kritiek
op het traditiemateriaal. In zo'n cultuur moet het christendom ineens met
andere zingevingssystemen wedijveren. Het staat voortaan naast andere
zingevingssystemen en niet erboven. Met name de periode van de Verlichting is ook in dit opzicht een mijlpaal in de moderne tijd. Ze wordt wel
als de eerste omvattende golf van secularisering beschouwd, omdat hier
'de wil tot vormgeving van de wereld doorbreekt.'101 De rede wordt autonoom en als zodanig de vormende kracht achter veel moderne ontwikkelingen. 'Het wereld- en zelfverstaan van de mens articuleerde zich (...)
zonder verwijzing naar het aanbod van de christelijke bestaansduiding,
zodat het enerzijds kwam tot een onttovering van de wereld en anderzijds
tot een autonomisering en differentiatie van centrale maatschappelijke
sectoren.'102
Ik keer terug naar het uitgangspunt van deze paragraaf, de 'secularisatie'. In de hierboven gepresenteerde voorstelling is dat een min of meer logisch en onvermijdelijk gevolg van een zich geleidelijk, al langere tijd voltrekkend proces waarbij uiteindelijk de wereld autonoom wordt. De rationalisering maakt dat men op steeds meer gebieden en in toenemende
100
101
102

G. VATTIMO, Ik geloof dat ik geloof, 16.
U. RUH, 'Säkularisierung, II. Geistesgeschichtlich', 1468.
J. FiCL, 'Säkularisierung', 87.
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mate denkt in termen van doel en middel. Eigen aan zo'n denkwijze is dat
geloof buiten elke rationaliteit valt. Dat is de onverbiddelijke logica van
deze moderne rationaliteit.
Formeel gesproken komt geloof tegenover de moderne tijd en de
moderniteit te staan en, aangezien het trefwoord van de moderniteit 'vrijheid' is en autonomie van het subject, is een pleidooi voor geloof voor de
moderne mens vaak eo ipso suspect. Het is de taak van de theologie om die
relatie te heroverwegen, niet in een offensieve of defensieve zin, maar
door de relatie en de partners van de relatie te herschikken.
1.3.2. Tweede stap: nieuwe religieuze belangstelling en postmoderniteit
De geschetste situatie moet in een aantal opzichten genuanceerd worden.
In de in de eerste stap beschreven situatie heb ik getracht het dominante
beeld te schetsen dat er bestaat over de moderne tijd en wat er daarin met
religie gebeurt. Een in vergelijking met dat beeld vrij recent hoofdstuk dat
daaraan moet worden toegevoegd beschrijf ik in deze tweede stap.
Naast de secularisatie - want volgens de meeste sociologen en theologen blijft West-Europa adequaat te karakteriseren als geseculariseerd - is
er een toenemende religieuze belangstelling. Bovendien leven we volgens
velen in een postmoderne tijd en is de 'postmoderniteit' een soort van ver
gevorderde moderniteit. De moderniteit wordt er niet door afgeschaft,
maar in een ander licht geplaatst. Omdat nieuwe religieuze belangstelling
en postmoderniteit niet zo maar in de plaats gekomen zijn van secularisatie en moderniteit presenteer ik deze begrippen hier schetsmatig in een
tweede stap.
1.3.2.1. Nieuwe religieuze belangstelling
In het voorafgaande is aan de orde geweest dat 'secularisatie' een breed
toegepast begrip geworden is om er de plaats van geloof en religie in de
West-Europese moderne samenleving mee aan te duiden. Aan dat gegeven is volgens de meest recente onderzoeken niets veranderd. De publieke rol van religie is nog steeds marginaal.I03 Maar hoewel voor WestEuropa de secularisatie nog steeds een feit is, is er sinds korte tijd ook
sprake van een ander gegeven: alom bespeurt men een nieuwe religieuze
I0

3 Vgl: J.A. VAN DER VEN, Theologie beoefenen in een faculteit voor Religiewelenschappen, 246:
'In Europa echter is van desecularisering geen sprake (...)' 'In Europa lijkt de secularisatie
zich onverminderd door te zetten.'
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belangstelling. Over de interpretatie hiervan verschilt men echter nog
sterk van mening en theoretisch is dit feit nog tamelijk 'dakloos'. In deze
paragraaf wordt gepoogd aan dit fenomeen recht te doen en noch premature theologische inkapselingen, noch bij voorbaat negatieve waarderingen te hanteren. De vraag luidt dan hoe de theologie vat kan krijgen
op die zich aandienende nieuwe praktijk. Hoe kan men verhinderen dat
de theologie slechts de 'filosofie', in de zin van de rechtvaardigende ideologie van de telkens wisselende praktijk wordt, zeker wanneer de strijd van
de theologie omschreven wordt - zoals Trutz Rendtorff deed - als 'steeds
ook een strijd om de identificatie van haar contingente thema, een strijd
om dat wat daartoe hoort en wat niet'? Dreigt de theologie daardoor niet
amorfie worden, kritiekloos uitgeleverd aan de actualiteit?
De huidige religieuze realiteit van West-Europa met haar hernieuwde
religieuze belangstelling kan geïnterpreteerd worden als minstens een
nuancering van de secularisatietheorie. Sociologen erkennen aan de ene
kant dat West-Europa nog steeds geseculariseerd is, dus dat er van een
ommekeer in dat proces - men spreekt wel van ' desecularisatie' - geen
sprake is, zoals dat in andere geseculariseerde landen wel het geval is. I0 4
Voor West-Europa geldt de secularisatiethese nog steeds, maar het interessante is dat dat nu maar het halve verhaal over religie blijkt te zijn. De
carrière van religie ontglipt aan de theorie van de secularisatie. Wij West-Europeanen en theologen in het bijzonder - zijn maar net gewend
geraakt aan hoe geseculariseerd onze cultuur is en dat er voor God of
geloof geen enkele, althans publieke, plaats meer is, of nieuwe vormen
van religie en nieuwe belangstelling voor de traditionele religies doen opgeld. Blijkbaar duikt religie door de mazen van het door deze theorie gespannen web toch weer op.I05
Zo heeft de Duitse theoloog Christoph Schwöbel geconstateerd dat,
hoewel de secularisatie de religieuze situatie blijft beïnvloeden, religie aan
het einde van de eeuw een vitale rentree maakt, ditmaal in meervoudige
IO

4 Vgl: P. BERGER, 'Secularization and de-secularization'; J. A. VAN DER VEN, 'Contemporary Christian Theology in a Secularized Society'.
I0
5 Sommigen spreken van een 'postseculier' tijdperk, zoals de Noord-Amerikaanse filosoof John Caputo in zijn briefwisseling met Edith Wyschogrod. Hij bedoelt met een 'postsecular' tijdperk dat 'een kritische houding ten opzichte van het modemisme (..) hand in
hand gaat met een kritische houding ten opzichte van het secularisme'. Ook de Duitse
theoloog Eugen Biser spreekt van 'postsekularistisch' (E. BISER, Glaubensprognose: Orientierung in postsäkularistischer Zeit, Graz: Verlag Styria 1991).
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vormen. De 'herleving van belangstelling voor religie omvat zowel godsdiensten met een lange traditie als nieuwe vormen van religiositeit.'10^
Ook de al aangehaalde Wolfhart Pannenberg heeft geconstateerd - zij het
al enigszins voorzien van een verklarend kader en van een ietwat triomfantelijke toon - dat de 'secularisatie geenszins een niet te stoppen moloch is. Naarmate de secularisatie en wat men noemt de voortgaande modernisering voortschrijden, des te meer produceren ze een toenemende
behoefte naar iets anders dat betekenis kan verlenen aan het menselijk
leven.' De theoloog Hermann Haring heeft eveneens van een 'nieuwe religieuze behoefte' gesproken 'die juist ontstaat op de plaatsen waar de
secularisatie het verst is voortgeschreden.'I07 En de godsdienstfilosoof Anton van Harskamp stelt enerzijds vast dat de secularisatie toeneemt, maar
constateert tegelijkertijd dat het verlangen naar religiositeit eveneens in
opmars is.10**
Nogmaals benadruk ik dat het in dit boek niet gaat om een theoretische
discussie over de secularisatiethese als zodanig. Als het gaat om de relatie
tussen 'secularisatie' en 'moderniteit' wordt 'secularisatie' in dit onderzoek opgevoerd als een culminatiepunt van de moderniteit. Ten aanzien
van de beschrijvende waarde van het begrip 'secularisatie' geldt dat het in
dit onderzoek gebruikt wordt als een voor velen nog steeds geldend instrumentarium waarmee men de huidige situatie inzake religie kan beschrijven.
Ook in veel filosofische publicaties is er een toename van (positieve of
negatieve) belangstelling voor 'God' en voor religie waar te nemen. Men
lijkt bevrijd uit de verlammende en krampachtige oppositie waarin de Verlichting geloof en rede lange tijd gevangen had gehouden. De polaire schema's van theïsme en atheïsme hebben hun plausibiliteit verloren. Daardoor is er een nieuwe openheid ontstaan.
Benadrukken wil ik nogmaals, enerzijds, dat het woord 'geseculariseerde samenleving' op de West-Europese samenleving nog steeds van
toepassing is, maar anderzijds dat het ook weer geen afdoende benaming
voor onze hedendaagse religieuze situatie blijkt te zijn. Doorgaande afkalIO

" C. SCHWÖBEL, 'Interreligieuze ontmoeting en de fragmentarische ervaring van God',
in: Concilium 37 (2001) 1, 107.
IO
7 H. HARING, Opnieuw leren wat wij zijn vergeten. De vele kanten van het spreken over
God in een seculaire samenleving', 149.
IO
^ A. VAN HARSKAMP, Het nieuw-religieuze verlangen, 18.
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ving van religie gaat blijkbaar samen met toenemende persoonlijke religiositeit.1"^ We kunnen dat constateren in een hernieuwde aandacht voor
religie in de alledaagse beleving, maar ook in de filosofie. Dat doet nogmaals de vraag ontstaan, of en hoe spreken over God nog zinvol of mogelijk is en of het onder geseculariseerde condities nog een toekomst heeft.
1.3.2.2. Postmoderniteit
Parallel hieraan loopt een andere interessante ontwikkeling, die al door
enkelen die zojuist geciteerd zijn in verband gebracht is met de hernieuwde belangstelling voor religie.110 Voor sommigen geldt dat een kritische
houding tegenover de moderniteit hand in hand gaat met een kritische
houding ten opzichte van de secularisatie.111 Ook het gepresenteerde verhaal over de moderniteit, waarmee de these van de secularisatie zo nauw
verbonden was, is niet het hele verhaal. We leven thans niet meer in die
'moderne tijd'.
'De omstredenheid van de moderne tijd is als het ware haar normale
toestand', zegt Rendtorff over onze tijd.112 Of men onze tijd nu aanduidt
als een 'postmoderne' of als een 'laatmodeme' tijd: de erfenis van de moderniteit wordt thans in haar geheel met argusogen bekeken. De moderne
tijd wordt als een epoche, als een project in zijn geheel bezien en geëvalueerd. Bijna iedereen deelt op zijn minst het besef van het fundamentele
verschil tussen onze tijd nu en de moderniteit als die periode van vertrouwen in de machtige vooruitgang van de rede in de geschiedenis.n3
Nu is kritiek op de moderne tijd niet nieuw. In de negentiende eeuw
bijvoorbeeld is er scherpe kritiek op de moderne tijd te vinden en op haar
aanspraken op redelijkheid, om te beginnen in het werk van Karl Marx
(1818-1883), Friedrich Nietzsche (1844-1900) en Sigmund Freud (18561939). Paul Ricoeur heeft ze in de twintigste eeuw, met een inmiddels
10

9 IDEM, op.cit., 34.

110

Vgl: J. CAPUTO, 'Introduction', in: J. CAPUTO & M. J. SCANLON <eds.), God, Gifl, and

Postmodernism, 11.
111
J. CAPUTO & E. WYSCHOGROD: 'Postmodernism a n d t h e desire for God: an e-mail
exchange'.
112
T. RENDTORFF, 'Die Strittigkeit der Moderne ist gleichsam ihr Normalzustand.' (IDEM,
Theologie in der Moderne, 14).
n
3 J. CAPUTO, 'Introduction', η . Félix Duque zegt dat 'het woord 'postmodern' sinds de
jaren ' 6 0 - significant is m e i 1968 - in theoretische discussies over de aanduiding van de
epoche centraal geworden is.' (F. DUQUE, ' M o d e m e / P o s t m o d e m e ' , 859).
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beroemd geworden aanduiding, 'de meesters van de argwaan' genoemd.
In de twintigste eeuw hebben Marx', Nietzsches en Freuds argwanende,
evidenties ondergravende interpretaties de filosofische cultuur in meer
radicale zin bepaald. 'Het ineenstorten van het vertrouwen in de rede
wordt (...) tot een lot dat ons treft. Het wordt iets onontkoombaars', aldus
Ludwig Heyde. Freuds, Marx's en Nietzsches kritiek krijgen in de twintigste eeuw, zoals men dat noemt, een 'ontologische wending'. De begrensdheid van de kennis is immers niet meer op de eerste plaats een deelprobleem, slechts epistemologisch van a a r d . ^ Dat gebeurt er in de twintigste eeuw met de moderniteit. De negentiende eeuwse kritiek op de moderniteit, die in feite toch nog uit was op een perfectionering ervan, krijgt
een nog radicalere wending.
Al met al is men de schaduwkanten van de moderniteit gaan erkennen.
Onze tijd en ons denken zijn niet meer zo onproblematisch en vanzelfsprekend de 'moderne' tijd en het 'moderne denken', maar de 'laatmoderne' of'postmoderne' tijd en een laat- of postmodern denken. "5 Hoezeer
die begrippen ook van elkaar verschillen qua inhoud en qua waardering
van de moderne tijd, ze komen hierin met elkaar overeen dat ze uitdrukken dat de moderne tijd op haar beurt zelfreflexief geworden is. Reeds de
moderniteit werd gekenmerkt door een act van zelf-bewust zich distantiëren van een verleden of van een situatie die men als naïef beschouwde.11·^
Maar die zelf-bewuste, kritische act van zich-distantiëren slaat nu terug op
zichzelf.
" 4 L. HEYDE, 'De verleiding van de onbekende god', 204.

"5 David Tracy zegt zelfs: '(..) allemaal worden wij, of we het nu willen of niet, gedwongen
de moderniteit achter ons te laten. We geven haar op voor authentieke nieuwe inzichten,
dank zij de moderne logos, in de werkelijkheid van God.' (D. TRACY, 'De terugkeer van
God', 43). Vgl: Truth RendtorfTs definitie van 'modem', met de nadruk op het nieuwe, in
tegenstelling tot wat bewaard blijft (T. RENDTORFF, Theokgie in der Moderne, 13). Ludwig
Heyde zegt het zo: 'Het denken van de achterdocht, door Marx, Freud en Nietzsche geïnitieerd, is niet stilgevallen. Integendeel. Het lijkt zich eerder te bestendigen. Het wordt misschien zelfs radicaler. De begrensdheid van het kennen is immers niet meer op de eerste
plaats een epistemologisch probleem (...) Ze krijgt vandaag een ontologische strekking. (..)
Het is dan geen filosofisch probleem meer dat op een of andere wijze beheerst kan worden, bijvoorbeeld door een kritiek van de rede, zoals Kant deed. Met deze ontologische
wending van de problematiek gaat het nu om de meest fundamentele context van alle denken en handelen, van alle vormen van beleving.' (L. HEYDE, 'De verleiding van de onbekende god', 204).
" " G. BENAVIDES, 'Modernity', 187: 'As we just saw, a condition of modernity presupposes
an act of self-conscious distancing from a past or a situation regarded as naïve.'
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Het gevolg van deze kritiek op de moderniteit is dat ook in historische
studies naar exponenten van de moderne tijd geleidelijk aan het beeld van
de moderniteit zelf veranderd is. Studies als die van Stephen Toulmin 1 ^
en Louis Dupré" 8 brengen aan het licht hoe ambivalent de moderne tijd
zelf eigenlijk altijd al was. Toulmin: 'Europa koos als doeleinden van de
moderniteit een intellectuele en praktische agenda waarop de tolerante,
sceptische houding van de zestiende eeuwse humanisten aan de kant
werd gezet en waarop het zeventiende eeuwse streven naar wiskundige
exactheid en logische strengheid, intellectuele zekerheid en morele zuiverheid centraal stond.' 1 ^ De indruk dringt zich in toenemende mate op,
dat de hierboven gegeven beschrijving van wat 'modem' is, slechts het
grote, 'moderne' verhaal over de moderniteit was. Bij nader inzien blijkt
de moderne tijd zelf veelstemmiger geweest te zijn dan wat de 'moderniteit' als een groot project ervan gemaakt heeft: ze bevatte zelf al veel
tegenstromen en subversieve bewegingen. Zo wordt naast René
Descartes, één van de hoofdrolspelers van de moderne tijd, nu in toenemende mate ook zijn tijdgenoot Blaise Pascal naar voren gehaald. Dat
wordt ondermeer duidelijk bij de Duitse theoloog Hans Küng, wanneer
die Pascal rehabiliteert: 'Pascal is niet zoals Descartes uit op het scheppen
van een universeel systeem en veel in de geschiedenis van de moderne tijd
zou anders zijn gelopen, als de rationalistische verabsolutering van het
redelijke denken omwille van het volledige mens-zijn en de echte Verlichting in Pascals geest was afgewezen. Want volgens Pascal bestaat er
nog iets anders dan het discursieve denken alleen (..).'120
De scherpe kritiek op de moderniteit betekent nog niet dat het project
van de moderniteit afgeschreven is. Eigenlijk moeten we zeggen dat het
onderscheid tussen modem en postmodern waarschijnlijk niet zonder
problemen kan worden gemaakt: voor de Noord-Amerikaanse theoloog
David Tracy bijvoorbeeld is en blijft de 'moderniteit' aan de ene kant, in"7 S. TOULMIN, Cosmopolis: the hidden agenda of modernity, New York: The Free Press 1990.
II
° L. DuPRÊ, Passage to Modernity. An Essay in the Hermeneutics of Nature and Culture, New
Haven/London: Yale University Press 1993.
"9 S. TOULMIN, Kosmopolis, 11.
120

Aldus Hans Küng (H. KÜNG & W. JENS, Wereldliteratuur en religie, 16). Een soortgelijke
waardering is te vinden bij David Tracy die over Pascal zegt: 'In feite is Pascal wezenlijk
iemand uit de vroeg-modeme tijd die, bijna alleen, zowel de overweldigende kracht van de
moderniteit als haar destructieve macht zag bij het elimineren van juist het besef van Gods
werkelijkheid.' (D. TRACY, 'De terugkeer van God', 47).
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derdaad, de erfenis van René Descartes en Tracy waardeert die erfenis positief: de wending naar het subject, de hang naar helderheid, de bekommernis om methode, het geloof in gelijkheid en het pleidooi voor emancipatorische waarden blijven voor hem van groot belang. Maar Tracy benadrukt aan de andere kant steeds meer dat die moderniteit, met haar afkeer
van tradities, langzamerhand zelf een traditie geworden is, in de verstarde, door haar zelf afgewezen betekenis.121 En wat voor elke traditie geldt,
geldt nu ook voor de moderniteit: ze is ambigu. 122
Bepalend voor de moderne tijd was de moderne wetenschap, die een
techno-economisch bereik wist te creëren. Maar nu dreigt de moloch van
de technische rede zelfs de democratische, politieke verworvenheden van
de moderniteit neer te halen. En ondanks de toename van wetenschappelijke kennis is de onoverzichtelijkheid niet af- maar veeleer toegenomen.
Wetenschappelijke kennis is haar integrerende en zingevende vermogen
kwijtgeraakt. Uitgerekend in enkele filosofieën die het meest kritisch zijn
ten aanzien van de moderne tijd valt weer een grote belangstelling voor religie en voor religieuze tradities te bespeuren.

1.4. De betekenis van deze situatieschets voor de theologie
1.4.1. Hoe verder?
Een mogelijke conclusie uit dit alles zou kunnen luiden dat geloof en
theologie na alle omzwervingen en ondergronds-gaan weer thuis zijn.
Men zou eruit kunnen concluderen dat gelovigen en theologen weer opgelucht adem kunnen halen, omdat er immers weer 'aan God gedaan'
wordt. Maar de vraag die in dit boek aan de orde is, is of er zomaar theologisch munt te slaan is uit de in het voorafgaande beschreven terugkeer
van de religie. De vraag is of in de hernieuwde belangstelling voor religie
die we thans beleven het thuiskomen en het gelijk van theologie en geloof
ligt.
Deze vragen brengen ons uiteindelijk bij de vraag hoe te denken over
geloof en theologie en moderniteit? Staan geloof en theologie aan de zij121

Zie zijn voorwoord tot de nieuwe (1995) uitgave van 'Blessed Rage for Order', waann
hi) beklemtoont 'de ambiguïteit van het moderne project lijkt me nu veel groter dan dat
boek in 1973 voorzag ' (D TRACY, Blessed Rage for Order, xv)
122
Vgl D TRACY, Plurality and Ambiguity, 6
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lijn van de moderne en geseculariseerde weg en kunnen ze vervolgens
autonoom besluiten om op een bepaald moment, wanneer het getij gunstig is, weer in te voegen op die weg? Men kan zich afvragen of dat mogelijk is. Verraadt het niet een denken in termen van twee werelden - geloof
en theologie aan de ene kant en de moderne wereld aan de andere kant?
In hoeverre staan geloof en theologie in eerste instantie buiten 'de' moderne wereld en moeten ze gezien worden als een soort van op zichzelf staande substantie, met een eigen kem? I2 3
Het is onmogelijk om dit soort vragen zo, in abstracto, te behandelen.
Daarom heb ik het uitgangspunt elders genomen, bij nog twee observaties ten aanzien van het woord God in onze huidige cultuur. Deze
observaties betreffen de lotgevallen van het woord 'God' in theologie en
geloof.
Allereerst is er het gegeven dat bij filosofen en zelfs bij theologen vandaag de dag te lezen valt dat 'het woord God voor velen van ons een
vreemd en in feite nietszeggend woordje geworden is en dat we eigenlijk nauwelijks weten wat we doen wanneer we het uitspreken, wanneer
we over of tot God spreken.' I2 4 Anderen constateren dat ook de 'systematisch theologen vandaag de dag (..) zo niet de adem, dan toch de taal
stokt. De woorden komen hen niet meer zo gemakkelijk over de lippen
(...). En dat geldt niet alleen voor wat men vaktaal of begrippelijke taal
('Begriffssprache') noemt; het geldt in niet mindere mate ook voor hun
grondwoorden - tot aan het centrale woord 'God'.' I2 5 En het was al in
1965 dat Wolfhart Pannenberg opmerkte dat 'het spreken over de levende God, over de schepper van de wereld, vandaag de dag ook in de mond
van de christen een leeg woord uit een vreemde taal dreigt te worden.' 126
Het gaat hier om een proces dat onze hele cultuur raakt: sociologen wijzen erop dat in onze cultuur steeds minder mensen gesocialiseerd zijn in
12

3 Vgl: H e r m a n n Häring: '(...) könnte der Eindruck bestehen bleiben, dass der christliche
Glaube seine Wahrheit doch von aussen an eine Kultur heranträgt, als k o m m e Gottes
Wahrheit eben doch (...) 'senkrecht von oben', gegen die letzlich nichts einzuwenden ist.'
(H. HARING, 'Spiegel u n d rätselhafte Gestalt', 36).
12
4 I. BULHOF & L. TEN KATE, Ons ontbreken heilige namen. Negatieve theologie in de hedendaagse cultuurfilosofie, 7.
12
5 H.-J. GÖRTZ, 'Wie 'gottlos' sind die 'Gottlosen'? Auf der Suche nach einer anderen Art,
von Gott zu sprechen', 145.
126 w PANNENBERG, 'Die Frage nach Gott', 361.
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de christelijke traditie en dat dat socialisatieproces ook steeds verder afneemt. I2 7 Ten aanzien van de christelijke God spreken sommige theologen van een 'vergeten'.12* Men spreekt ook wel van een 'totale onwetendheid over wat 'God' eigenlijk is.' I2 9 De Nederlandse theoloog Erik
Borgman benadrukte dat er een verschil is in de manier van theologie
bedrijven tussen de huidige generatie theologen en de vorige generaties.^ 0 Deze laatste groep zou het in hun ontwikkeling van de theologie
gegaan zijn om een alternatief voor de kerkelijke leer, terwijl het vandaag
de dag in de theologie veeleer moet gaan om 'reflectie op het bestaan in de
context van de huidige cultuur.'^ 1 Men zou het een proces van elementarisering kunnen noemen: de huidige generatie theologen wordt in haar
theologie veel minder gemotiveerd door het verzet tegen een voorafgaand
theologisch systeem. De al aangehaalde Borgman constateerde eveneens
dat er geen 'grote katholieke wereld' meer is. 'Zeker voor de mensen die
volwassen geworden zijn na het tweede Vaticaanse concilie en na de grote secularisatiegolf van de jaren '60 is er niet eerst een kerk waarvan zij lid
zijn, is er niet eerst een geloof dat vervolgens, als het ware in een tweede
beweging, in verband gebracht moet worden met de moderne wereld en
de moderne cultuur.' I 3 2 Iets soortgelijks treft men aan bij de Duitse theoloog Peter Eicher: in zijn inleiding in de theologie begint hij met de observatie dat het, zeven eeuwen na Thomas van Aquino, bijna onmogelijk is
om te doen wat hij nog met zijn Summa Theologiae beoogde te doen - en
overigens zelfs hem al niet lukte (volgens Eicher althans) - namelijk het
12
7 Vgl Jacques Janssen die in zijn inaugurale rede beschrijft dat 'de institutionele religie
zich, althans in de westerse wereld en daar in al haar vormen en vananten, in een neergaande lijn bevindt Het geldt in hoge mate voor Nederland, het geldt in toenemende m a t e voor
West-Europa en sinds kort ook voor Amenka ' 'Daar komt nog bi] dat de ontkerkelijking
onder jongeren het grootst is ' 'Het socialisatieproces stokt, een hele generatie haakt af'
(J JANSSEN, Aan de onbekende God Reiken naar religie m een geseculariseerde cultuur, 10/11)
128 Yg] j-i HARING, 'Opnieuw leren wat wij zijn vergeten De vele kanten van het spreken
over God in een seculaire samenleving', 148-171, zie ook H HARING, 'Spiegel u n d rätselhafte Gestalt', 4 6
12
9 H e r m a n n Haring spreekt over een 'blanke Unkenntnis dessen was 'Gott' eigentlich
ist' (H HARING, 'Spiegel und rätselhafte Gestalt', 57)
'3° Vgl G KAUFMAN, God the problem, 6 'Certainly it would be foolish in this sort of situation to proceed with one's theological work as though the foundations were absolutely
firm and unshakable, one's only task being the straightforward explication of the Christian
faith Perhaps the past generation could work that way, ours cannot '
1 1
3 Vgl E BORGMAN, 'Theologie en spintualiteit Nadenken over religieus leven', 18
1 2
3 E BORGMAN, 'Van cultuurtheologie naar theologie als onderdeel van de cultuur', 359
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bij elkaar zetten van en inleiden in wat allemaal deel uitmaakt van de
christelijke religie.I33 De Nederlandse filosoof Herman Philipse heeft het
gehad over een 'semantisch atheïsme'. Hij bedoelde ermee, dat het woordje 'god' zijns inziens geen betekenis heeft gekregen of in ieder geval van
zijn betekenis is beroofd.I34
Tot zover deze eerste observatie, die bedoeld is als een kritische kanttekening bij de neiging om uit de heropleving van religie theologisch onmiddellijk munt te willen slaan. Heropleving van religieuze belangstelling
betekent nog geen heropleving van nadenken over God of van kennis van
geloof. Integendeel: doel was te laten zien dat het woord God ook onder
de experts inzake God steeds meer vragen oproept en dat er thans een
generatie theologen is die een natuurlijke vertrouwdheid en bekendheid
met dit woord lijken te ontberen en die hun discours desondanks nog
steeds theologisch noemen.^S
De tweede observatie gaat over interne ontwikkelingen binnen de systematische theologie zelf. Ik wijs er hier slechts op dat daarin een hernieuwde concentratie te bespeuren valt op het thema en woord 'God'. Dat is niet
altijd zo geweest. De ontwikkelingen in de theologie van de laatste decennia laten zien dat er eerst een concentratie op ecclesiologische vraagstukken was (in de jaren '60 en '70). Die maakte plaats voor een nadruk
op christologische vraagstukken. Deze nadruk werd gevolgd door een hernieuwde aandacht voor de godsleer en voor godsgeloof.^6 De Belgische
theoloog Robrecht Michiels verklaart de verandering aldus: 'De centrale
vraag vanaf dat ogenblik werd in het Westen inderdaad de godsvraag als
'33 P. EICHER, Theologie. Eine Einfiihrung in das Studium, 13.
'34 'Semantisch atheïsme is de stelling dat in onze tijd het woord 'God' van zijn betekenis
is beroofd.' De conclusie die Philipse er vervolgens uit trekt, namelijk dat 'daarom het
geloof in God ook geen zin meer aan ons leven kan geven', trek ik hier niet. (H. PHILIPSE,
Atheïstisch Manifest, 61). Zie ook: H. PHILIPSE, 'Tegen alle vormen van Geloof, in: Trouiv,
14 sept. 1996, en: IDEM, 'De zin van het leven moet steeds weer worden verworven', in:
Trouw, 19 okt. 1996.
'35 Zoals ook al de God-is-dood theologen Thomas Altizer en Paul Van Buren van het
inzicht uitgingen dat God dood is, maar tegelijkertijd ontkenden dat dat inzicht hun het
recht zou ontnemen om religieus of christelijk te zijn. (W. HAMILTON, De hedendaagse
'God is dood'-theologie', in: TH. J.J. ALTIZER & W. HAMILTON, Radicale theologie en de dood
van God, 49).
'36 Gordon Kaufman zegt zelfs: 'It is hardly so obvious now that our salvation is to be
found in Jesus Christ and him alone: in our day such phrases, repeated too often, have the
ring of empty jargon.' (G. KAUFMAN, God the problem, 5).
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uitdrukking van een diepe geloofsnood bij de hedendaagse christenen die
leven in een wereld die door een atheïstische beschaving en een agnostische levensstijl wordt beheerst. Voor de theologie is er trouwens alleen
maar toekomst weggelegd, als zij haar eigen centrale thema 'God' voor
ogen houdt.'^y Ook de theoloog David Tracy heeft enkele jaren geleden
zo'n terugkeer naar 'God' geconstateerd. Ook in zijn eigen, meest recente,
werk valt een verschuiving van aandacht te signaleren. Zijn aandacht is
verschoven van methodologische kwesties naar het centrale thema van geloof en theologie: 'God'. Ook Gaspar Martinez heeft in zijn recent verschenen studie naar de theologieen van Johann Baptist Metz, Gustavo
Gutierrez en David Tracy in hun werk zo'n hernieuwde concentratie op
God waargenomen. Volgens hem is men ertoe gekomen om de vraag naar
God als de fundamentele, inderdaad enige, vraag van hun theologieen te
zien.^S Dat is in eerste instantie geen teken voor een nieuw vanzelfsprekend uitgangspunt, maar een teken van behoefte aan iets, dat in ons alledaagse leven en denken ontbreekt.
1.4.2. De onvermijdelijkheid van de situatie
Wat dient de theologie te doen met beschrijvingen over de lotgevallen van
geloof en God in een maatschappij en cultuur zoals ik die in de voorafgaande paragraaf heb samengevat? Dat is een van de vragen die in dit
onderzoek aan de orde is. Dient de theologie er überhaupt iets mee te
doen en als ze er iets mee doet, hoe kan ze dan nog theologie blijven? In
de geschiedenis van de theologie zijn dergelijke vragen voortdurend aan
'37 R MICHIELS, 'Wat is christologie5 Ontwikkelingslijnen in de Nederlandstalige christologie van de laatste dertig jaar', 176/7 Als voorbeelden van hernieuwde theologische aandacht voor de Godsleer noemt Michiels de boeken van Hans Kung, Eberhard Jungel,
Jürgen Moltmann, Gotthold Hasenhuttl, Walter Kasper, Christian Duquoc, Jacques Pohier
en Edward Schillebeeckx
'3° Martinez wijst erop dat Metz, Gutierrez en Tracy er toe zijn gekomen om de vraag van
God als de fundamentele en zelfs enige vraag te beschouwen van hun theologieen '
Volgens Martinez komt 'de vraag van God in het centrum te staan van die theologieen als
een noodzaak om te erkennen wie die God, die men tegenkomt in de geschiedenis, is '
Maar dan wijst Martinez erop dat 'dit een praktische en geen theoretische bekommernis'
is De wending naar de vraag naar God maakt men niet 'omdat men plotseling bekeerd is
tot de speculatieve theologie, maar omdat ze hun eigen manier moeten vinden om over de
God te spreken die ze hebben ontmoet in de concrete geschiedenis waann ze hun theologische ondernemingen hebben ontwikkeld ' (G MARTINEZ, Confronting the Mystery of God
Political, Liberation, and Public Theologies, 241/2)
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de orde geweest. Het zijn de principiële en oude vragen naar de verhouding tussen godsdienst, geloof of evangelie aan de ene kant en cultuur of
wereld aan de andere kant. Deze vragen worden nogal eens defensief
gesteld, in de trant van of het 'je al te zeer openstellen voor de cultuur geen
bedreiging voor het behoud van de eigen christelijke identiteit is' en 'of de
kerk zich vandaag wel zoveel gelegen moet laten liggen aan de Europese
cultuur'.I39 In dit onderzoek zal ik, met een beroep op het denken van
enkele theologen, betogen dat de situatie vandaag de dag de theologie iets
wezenlijks te zeggen heeft en dat situatiebeschrijvingen het hart van de
theologie in de 21e eeuw dienen uit te maken.
De Duitse theoloog Heinrich Zähmt heeft al in de jaren '70 op de 'onvermijdelijkheid' van de situatie voor de theologie vandaag de dag gewezen. Situatiebeschrijving is dan meer dan een beschrijving van de context,
in de zin van omgeving, alleen. Een beschrijving van de culturele en maatschappelijke context heeft alles met theologie te maken. Ze raakt haar namelijk niet alleen van buiten, maar ook van binnen. Ze eist niet alleen
nieuwe argumentatiestrategieën, maar een heel nieuwe stijl van denken.
In het werk van sommige theologen krijgt men de indruk dat dat niet zo
is. Contexten lijken slechts toevalligheden die het interne bedrijf - de
inhoud en de logica van geloof en theologie - niet echt raken. Ze vormen
dan op zijn best een aanleiding voor de theologie om nogmaals op een rijtje te zetten wat allemaal deel uitmaakt van het geloof, of om het arsenaal
aan kennis en weten op een andere manier te presenteren, te vertalen als
het ware.H0
Ook Johann Baptist Metz heeft in zijn werk herhaaldelijk gewezen op
het grote belang van een diagnose van de tijd. Zo'n diagnose moet volgens
hem niet te snel vastgemaakt worden aan secundaire symptomen, zoals
het relatief oppervlakkige fenomeen van de crisis van de kerken in de relativiteit en vrijblijvendheid van de postmoderne maatschappij. Volgens
Metz is het zaak door te dringen tot de wortel van de crisis. In zijn fundamentele theologie Glaube in Geschichte und Gesellschaft heeft Metz laten
zien dat een zich verzekeren van de situatie ('Situationsvergewisserung')
een analyse van het heden is die noch aan de theologie, noch aan een
'39 A. WESSELS, Kerstening en ontkerstening van Europa. Wisselwerking tussen evangelie en cultuur, 213; 218.
'4° H. ZAHRNT, Gott kann nicht sterben. Wider die falschen Alternativen in Theologie und Gesellschaft, 18.
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gestandaardiseerde filosofie ontleend kan worden. Het gaat er Metz om
dat juist 'onze Europese theologie zichzelf in samenhang met de wereldwijde processen probeert te bereflecteren en daardoor ook haar eigen situatieve bepaaldheid in de context van de midden-europees burgerlijke
maatschappij ernstig te nemen.' Anders dan de neoscholastieke of de
transcendentaal-idealistische theologieën poneert een theologie zoals
Metz die voor ogen staat, de noodzaak tot een confrontatie en dialoog met
de situatie van de theologie.^ 1 Terzijde wil ik hier opmerken dat de beschrijvingen die ik in dit hoofdstuk heb geboden van de situatie van geloof
in West-Europa niet als 'diagnose van de tijd' bedoeld waren. Ik heb een
situatiebeschrijving van het theologische discours gegeven, van de belangrijkste factoren die in het theologische spreken in de twintigste eeuw een
rol spelen.
Ook in Dorothée Sölles kritiek op wat zij in aansluiting bij Aldous
Huxley een 'perennial philosophy' noemt, dat wil zeggen 'een boven de
tijd verheven manier van denken, die zich alleen met God en de ziel bezighoudt, zonder analyse van de samenleving', komt die nadruk op de situatie naar voren. Volgens Sölle is zo'n opstelling 'op z'n zachtst gezegd een
reductie'.^ 2
De wijze waarop de context gewaardeerd wordt en in het interne bedrijf
van de theologie binnendringt, wordt zichtbaar in de manier waarop theologieën zijn geconstrueerd.'43 Slechts twee recente voorbeelden haal ik
hier, ter illustratie, aan. Allereerst de Amerikaanse theologe Kathryn Tanner. Zij begint haar 'beknopte systematische theologie' vanuit de inhouden van de theologie. 'Om te getuigen van en een leerling van Jezus te
zijn, moet elke christen voor zichzelf uitzoeken waar het christendom
over gaat, waar het voor staat in de wereld. Het uitzoeken daarvan is de
primaire taak van de systematische theologie. Systematische theologie
biedt een visie op het geheel, een besef van hoe men alle elementen van
de christelijke betrokkenheid bij elkaar kan brengen in een eenheid, rond
1 1

4 Zie vooral J Β METZ, Glaube m Geschichte und Gesellschaft Studien zu einer praktischen
Fundamentaltheologie, 3-6, IDEM, 'Unterwegs zu einer nachidealistischen Theologie'.
1 2
4 D SOLLE, Mysttfc und Widerstand "Du stittes Geschrei", 17
'43 Johann Baptist Metz beschn)ft dat vanuit de 'binnenste kamers van de theologie' te
horen valt dat vragen als 'hoe modemiteits-verdraaglijk is eigenlijk het spreken over de
Bijbelse God 5 ' en 'is de intelhgibele en communicatieve, de veelbelovende macht van het
woord God definitief verdwenen 5 ' eigenlijk niet gesteld zouden mogen worden (J Β
METZ, 'Gottesknse. Versuch zur 'geistigen Situation der Zeit", 78)
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een organiserend centrum of rond organiserende centra.'I44 Het forum
van de theologie komt in haar boek wel ter sprake, maar dan als de praktijk waarin de christelijke betrokkenheid haar relevantie ook daadwerkelijk
moet tonen, als het veld waarin de theorie haar waarheid moet bewijzen.
Een ander voorbeeld is het boek van de anglicaanse theoloog en bisschop
Rowan Williams. Bij hem richt de theologie zich van meet af aan op de
kerkelijke gemeenschap. In de proloog tot zijn boek zegt hij: 'De betekenissen van het woord 'God' kunnen ontdekt worden door te bekijken wat
deze gemeenschapHS doet - niet enkel wanneer zij bewust reflecteert op
conceptuele wijze, maar wanneer ze handelt, leert of induceert, fantaseert
en aanbidt.'^ö Naast deze passage uit het begin van Williams' boek valt
ook in de rest van het boek op hoezeer thema's als 'secularisatie' of 'moderniteit' hier ontbreken. Het lijkt alsof de categorieën van tijd en ruimte,
als niet alleen denkcategorieën, maar als ook categorieën van de werkelijkheid zelf, voor zijn theologie niet constitutief zijn. In dit boek spelen
deze categorieën wel een belangrijke rol. Theologie en geloof worden niet
tegenover deze ontwikkelingen geplaatst, maar vanuit een betekenisvolle,
betekenisveranderende - maatschappelijke, culturele en hermeneutische
interactie begrepen. Daarom heeft deze reflectie op begrippen als secularisatie, moderniteit en context niet slechts een inleidende functie, maar
een substantiële betekenis.
Een conclusie van deze paragraaf luidt, daarin onder andere Metz volgend, dat situatiebeschrijvingen wezenlijk deel uit dienen te maken van
een moderne, dat wil zeggen 21 e eeuwse West-Europese theologie. De
vraag is dan alleen hoe dat dient te gebeuren en hoe het de theologie zal
veranderen.
1.4.3. Ov^ dt identiteit van de theologie
Uiteindelijk en ten diepste is theologie meer dan tijdsdiagnose en analyse. Over de vraag wat er na het toebedelen van zo'n grote rol aan situatiebeschrijving nog overblijft van theologie gaat deze paragraaf. Ik begin met
'44 Κ TANNER, Jesus, Humanity and the Trinity A Brief Systematic Theology, xm
'45 Hi) bedoelt 'een praktijk van gezamenlijk leven en taal die er al is, een praktijk die een
specifiek gedeelde wijze definieert om het menselijk leven te interpreteren als geleefd in
relatie tot God ' ('There is a practice of common life and language already there, a practice
that defines a specific shared way of interpreting human life as lived in relation to God.'
(R WILLIAMS, On Christian Theology, xn))
'46 R WILLIAMS, On Christian Theology, xn
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twee citaten over de kern van de theologie als wetenschappelijke onderne
ming, afkomstig van Pierre Gisel en Trutz RendtorfF.
'De leidende vraag van de theologische arbeid en reflectie is niet een bood
schap, die men als zodanig zou kunnen omgrenzen, evenmin enige autoriteitsstichtende basis: d.w.z. een historische gebeurtenis, Openbaring',
geloofsbelijdenis etc. (...j'I47 De wetenschappelijke opdracht van de theo
logie is het 'op begrip brengen van wat ze zelf niet voortgebracht heeft,
maar waarvan ze de functie is: de strijd in de theologie is steeds ook een
strijd om de identificatie van haar contingente thema, een strijd om wat
daartoe hoort en wat niet. Ή 8
In het voorafgaande heb ik in het kort beschreven hoe volgens het cou
rante West-Europese theologische en filosofische denken de West-Europe
se cultuur zich geleidelijk aan heeft geëmancipeerd van religie. Soms lijkt
het spreken van de theologie over die ontwikkeling op een klaagzang.
Daarbij hoort vanzelfsprekend de tegenvraag of er niet ook een 'moderne'
theologie is en of de secularisatie niet zou kunnen leiden tot een creatieve
en vruchtbare omvorming van wat theologie in de westerse context van
onze tijd kan doen.
De stelling die in dit onderzoek verdedigd wordt, is dat de secularisatie
de theologie iets ingrijpends en fundamenteels te zeggen heeft. Door het
maatschappelijke en culturele verschijnsel van de secularisatie is de
manier van theologie bedrijven in het geding. 'Denken over' vloeit terug
in dat waarover gedacht wordt. Daarom is met het in het geding zijn van
de theologie ook haar vormgeving van geloof, wat ze ermee gedaan heeft
door erover na te denken, in het geding. Alleen is nu nog onduidelijk wàt
dat maatschappelijke en culturele proces de theologie nu precies te zeggen
heeft, welke eigenschap van de theologie in zijn geheel, of welk onderdeel
ervan, in het geding is. Het is de vraag of dat een bepaalde inhoud en een
bepaald weten van de theologie daarover is, of dat het haar methode is.
Heeft de theologie iets te zeggen en is de secularisatie te begrijpen als het
in twijfel trekken of onder kritiek stellen van dat wat de theologie te zeggen heeft? Als men het aan het begin van deze paragraaf aangehaalde
'47 Ρ GISEL, 'Die Theologie in der Kultur der Moderne Die öffentliche Aufgabe der Theologie Welche Verantwortung' Welche Möglichkeiten' Welche Legitimität3', 72
^ o Τ RENDTORFF, Theorie des Christentums, 7
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citaat van de Zwitserse theoloog Pierre Gisel volgt, namelijk dat 'de leidende vraag van de theologische arbeid en reflectie niet een boodschap is die
men als zodanig zou kunnen omgrenzen, noch enige autoriteitsstichtende basis, dat wil zeggen een historische gebeurtenis, 'openbaring', geloofsbelijdenis etc.'HS», kortom als de identiteit van de theologie blijkbaar
geen substantie-achtige kern heeft, dan rest de vraag wat dan nog wel de
identiteit van de theologie is die onder kritiek kan komen te staan van de
secularisatie? Om bekritiseerd te kunnen worden is op zijn minst een minimaal besef van identiteit vereist.
In deze vragen staat de identiteit van de theologie op het spel. Door de
al eveneens aangehaalde Duitse theoloog Trutz Rendtorff werd de wetenschappelijke opdracht van de theologie omschreven als 'het op begrip
brengen van wat ze zelf niet voortgebracht heeft, maar waarvan zij de
functie is: de strijd (in de theologie) is steeds ook een strijd om de identificatie van haar contingente thema, een strijd om wat daarvan deel uitmaakt en wat niet.'^ 0 Johann Baptist Metz heeft gesproken over het risico dat de theologie zou moeten durven lopen van de 'niet-identiteit'.
De fundamentele theologie wordt in dit onderzoek beschouwd als die
academische discipline die zich niet dient te verschansen in haar positie
en integendeel het risico van de niet-identiteit moet lopen. Ze kan en moet
niet in de moderne zin van het woord fundament-leggend zijn, maar ze
moet bereid en in staat zijn zich elke verschanste, starre identiteit (die
vastgeklonken wordt aan 'God') af te laten nemen en zelf voortdurend op
zoek te gaan naar de betekenis daarvan en naar wat daarvan deel uitmaakt
en wat niet.
De uitdaging van de secularisatie aan het adres van de theologie is in dit
boek vertaald naar de vraag: 'van waaruit spreekt de theologie, als ze zich
- offensief dan wel defensief - verhoudt tot de secularisatie?' Daarmee
zijn de volgende vragen mede geïmpliceerd: spreekt de theologie vanuit
een bepaald weten, een bepaalde herinnering, of een bepaalde expertise
en een bepaalde methode? Of spreekt ze vanuit bepaalde morele principes? In dat laatste geval zou het afdoende kunnen zijn om die morele
principes te noemen, in plaats van dit woord 'God' in te brengen. Met het
'van waaruit' duid ik hier op de identiteit van de theologie. Hier situeer ik
ook 'God'. In deze paragraaf is aan de orde dat de identiteit van het gelo'49 P. GISEL, 'Die Theologie in der Kultur der Moderne', 72.
1
i° T. RENDTORFF, Theorie des Christentums, 7.
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vige en theologische spreken vorm krijgt in dialoog: door haar verhouding
tot en gesprek met een 'tegenover'.^1 Dat 'tegenover' noem ik hier de
'context'. In de loop van de geschiedenis veranderen de gesprekspartners
van gedaante. Daarmee verandert ook de identiteit van de theologie.
Schetsmatig gezegd is dat aanvankelijk met name de context van de rationaliteit, of van het denken. Later wordt dat de context van de cultuur.^ 2
Rationaliteit en cultuur behandel ik hier kortom als benamingen voor de
context van de theologie. De conclusie van deze paragraaf is dat de theologie geleidelijk aan steeds meer bij zichzelf komt, in plaats van dat ze er
steeds meer van afwijkt.
Naar gelang de context van naam verandert, verandert ook de visie van
de theologie op zichzelf en op geloof. Rationaliteit en cultuur worden in
dit boek behandeld als twee referentiekaders - niet als elkaar wederzijds
uitsluitende kaders - waarin het theologische denken over - en dus ook
het vormgeven van - geloof en spreken over God zijn beslag krijgt. In deze
paragraaf zal ik dan uiteindelijk laten zien dat door de secularisatie van de
theologie gevraagd wordt om haar identiteit te 'realloceren' op een cultureel vlak. Op dat culturele vlak moet vervolgens ook het symboolfenomeen
gesitueerd worden. Wat onder 'cultuur' verstaan wordt, komt later in dit
boek ter sprake.

1.5. Reallocatie van de theologie: van geloof tegenover denken naar
geloof temidden van cultuur
Voor het thema van de relatie van de theologie tot de secularisatie is het
van belang te weten wat het 'inlaten met de secularisatie' precies betekent.
Dat wordt hier beantwoord door kort een historisch overzicht te geven.
Wanneer we nagaan hoe de theologie tot nu toe is omgegaan met de haar
'S1 Normaal gesproken zou men in een theologisch discours 'God' wellicht het 'tegenover'
van de theologie noemen, omdat God van buiten komt, in ieder geval niet uit het theologisch denken zelf ontstaat, als een product ervan In dit boek dient het woord 'tegenover'
om Gods transcendentie aan te duiden In dit onderzoek gaat het erom dat dat besef van
God als het 'tegenover' hier niet meer als vanzelfsprekend uitgangspunt kan fungeren omdat het al een gelovig besefis
'S 2 En tegelijk met het forum 'cultuur' komt er ook een nieuw perspectief op 'denken' Ik
beoog dan ook geenszins 'rationaliteit' tegenover 'cultuur' te plaatsen, alsof er in het tweede referentiekader van rationaliteit geen sprake meer zou zijn
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omringende werkelijkheid zal om te beginnen duidelijk worden dat de
theologie van de twintigste eeuw - namelijk vanaf de jaren '40 - al een geschiedenis kent van 'zich inlaten met' het fenomeen van de secularisatie.
Om de betrekkelijk jonge geschiedenis van die relatie tot de secularisatie
nu ook nog te kunnen evalueren, plaats ik de houding van de theologie ten
opzichte van de secularisatie in een breder historisch kader, om te laten
zien dat het tot een van de blijvende thema's van de theologie behoort om
haar verhouding tot de situatie te bedenken, maar ook om op het - volgens
velen - nieuwe van de huidige situatie te wijzen.
De houding van de theologie ten opzichte van de secularisatie staat binnen een nog omvattender verhaal: het verhaal van de relatie van de theologie tot de haar omringende, West-Europese cultuur.I53 Steeds ook zet de
theologie zich af tegen de cultuur waarin ze staat, al vanaf het begin.I54
Dat gebeurt nogal eens uit naam van het woord God en soms krijgt men
wel de indruk dat dat woord bij voorbaat al en ten allen tijde alle recht en
gelijk aan zijn kant heeft. In het nu volgende doe ik even een stap terug
ten opzichte van het debat met de secularisatie. Ik beoog dat relatief jonge, twintigste eeuwse debat te plaatsen binnen een bredere historische
context.
In de geschiedenis vindt het onderscheid tussen theologie en de haar
omringende werkelijkheid op steeds andere niveaus plaats, in termen van
andere opposities, grofweg gezegd eerst op het vlak van het onderscheid
tussen filosofie en theologie, tussen denken en geloven; later wordt de discussie op het niveau gevoerd van een hele cultuur en geloof en theologie.
Om met de dialoog tussen filosofie en theologie, tussen denken en geloven te beginnen: lange tijd waren christelijk geloof en theologie in WestEuropa ingebed. Het gesprek tussen beiden voltrok zich op een vanzelfsprekende manier: via de dialoog met de heersende filosofie. Het herme'53 Volker Drehsen heeft 'secularisatie' beschreven als een begrip dat dient voor de ontstaanshistorische en structurele beschrijving en beoordeling van de relatie tussen geest en
gestalte van het christendom enerzijds en de moderne wereld van de 'Neuzeit' anderzijds.
(V. DREHSEN, 'Säkularisierung, Säkularismus', 1108).
'54 Gerhard Ebeling: Die Verbindung, die beide Traditionsströme (nämlich "der christliche Glaube, der seinen geschichtlichen Ursprung hat in der vom Alten Testament
bestimmten Welt des Judentums, und das griechische Denken") eingegangen sind und
aus der der mächtigste und difFerenzierteste Geschichtszusammenhang hervorgegangen
ist, hat nie den Charakter einer spannungsvollen Dualität verleugnen können.' (G.
EBELING, Luther. Einfiihrung in sein Denken, 83).
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neutische, 'vertaal' proces, begon reeds daar, want het christelijk geloof
begreep zichzelf niet als een vlucht in een getto, maar als een zending aan
de wereld.'SS Met name van de systematische theologie in West-Europa
kan men zeggen dat ze is gevormd door de nauwe dialoog met het betreffende filosofische denken van die tijd.1?6
Toen het christendom zich verbreidde over de antieke wereld, 'trachtten haar beste denkers hun leer voor deze wereld begrijpelijk te maken;
het kon dan ook niet anders dan dat zij zich daarvoor bedienden van de
taal en het begrippenapparaat van de Griekse filosofie.'l^ Filosofie en
theologie konden zo lange tijd gelijke tred houden. In de woorden van de
protestantse theoloog Gerhard Ebeling: 'Sinds de tijd van de vroege kerk
heeft de christelijke theologie zich in feite altijd in meer of mindere mate
in dialoog bevonden met de filosofie. (...) De ingang van de christelijke
boodschap in de Griekse en Hellenistische wereld was geen toevallige gebeurtenis, noch een grote bedreiging voor de puurheid van het christelijk
geloof, maar een noodzakelijke consequentie van de echte substantie van
het christelijk geloof en daarom ook wezenlijk voor de puurheid van het
christelijk geloof.'^ Wolfhart Pannenberg heeft het in soortgelijke
bewoordingen gezegd: 'De belangrijkste reden voor het feit, dat de christelijke theologie zich vanaf het begin op de filosofie en op de uiteenzetting met haar leerstukken ingelaten heeft, is gegeven met de Godsverkondiging van de apostolische missieboodschap (i Tess. i, 9). Over God
spreken betekent over de scheppende oorsprong van al het werkelijke
spreken. Dat de God van de Joden echter identiek is aan de scheppende
oorsprong van alle dingen en daarom de voor alle mensen passende God

'55 Vgl: nogmaals Gerhard Ebeling: 'Das Faktum dieses Sicheinlassens auf die Begegnung
mit der Philosophie ist Ausdruck dessen, dass man etwas davon verstanden hat, der christliche Glaube sei nicht Flucht ins Getto, sondern Sendung in die Welt..' (G. EBELING, Luther,
85).
'S 0 Vgl: Wolfhart Pannenberg: 'Systematische Theologie ist in der Geschichte des
Christentums seit den Kirchenvätern immer schon in Auseinandersetzung mit der
Philosophie formuliert worden.' (W. PANNENBERG, Theologie und Phüosophie, 11).
'57 VAN HARVEY, 'Theologie', aangehaald door: D. SOLLE, Denken over God. Inleiding in de
theologie, io.
'5° 'Der Eintritt der christlichen Botschaft in die griechisch-hellenistische Welt ist also
nicht ein zufälliges und für die Reinheit des christlichen Glaubens problematisches
Geschick, sondern die notwendige Folge dessen, worum es im christlichen Glauben geht,
und darum auch notwendig um der Reinheit des christlichen Glaubens willen.' (G.
EBELING, Luther, 84).
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is, dat was niet vanzelfsprekend, in ieder geval niet voor niet-joden. (...)
De belangrijkste reden voor het ingaan van de christelijke theologie op de
filosofie was dus oorspronkelijk en is tot vandaag de dag de christelijke
leer van de God van Jezus van Nazareth als de ene, ware God van alle
mensen.'I59
Zolang de culturele leefwereld van beiden dezelfde was, hoefde de theologie haar verbondenheid met een bepaalde filosofie ook niet te thematiseren. 'Zolang de christelijke kerk in een christelijke wereld thuis was,
leefde ze in de omgeving van een door haar beheerste en van haar geest
doordrongen, met haar overeenkomende wereld. In die 'christelijke wereld' kon de christelijke theologie een 'natuurlijke theologie' veronderstellen, waarmee alle mensen op grond van het 'gezond verstand' instemden.
(...) Zo ontstonden in de middeleeuwen de grote synthesen uit christelijke
en natuurlijke theologie, de 'sacra doctrina' en de 'prima philosophia'. De
metafysica van Aristoteles en haar door Thomas van Aquino bemiddelde
receptie golden als de zelfevidente formulering van de natuurlijke godskennis. Omgekeerd werd door de synthese met de natuurlijke theologie
van de prima philosophia de christelijke theologie tot de koningin van de
wetenschappen en daarmee universeel. ' l(>0
Een van de klassieke formules om de verhouding tussen verstand en
geloof uit te drukken was de formule van het 'fides quaerens intellectum':
het geloof gaat op zoek naar het begrip van zichzelf, is op zoek naar inzicht in zichzelf. Dat was lange tijd de manier waarop geloof en verstand
in relatie tot elkaar werden gebracht. Gerhard Ebeling zegt zelfs dat er
toen 'a priori geen contradictie'kon bestaan tussen theologie en filosofie.
Weliswaar gaat de openbaring de rede te boven, maar ze is er niet mee in
strijd.'1^1 En over de toenmalige wetenschap zegt hij: 'De scholastieke
wetenschap in haar geheel, en niet alleen de theologie dus, was kerkelijke
wetenschap en de plaatsen waarin het werd gedoceerd (...) waren kerkinstituties, of hadden op zijn minst kerkelijke privileges. In die vorm van
wetenschap, die gebaseerd is op autoriteit, was het de taak van de rede om
contradicties te verzoenen, om objecties te weerleggen en om consequen'59 W. PANNENBERG, Theologie und Philosophie, 12,15.
I 0
^ J. MOLTMANN, 'Der Weg der Theologie im 20. Jahrhundert', in: IDEM, Was ist heute
Theologie? Zwei Beiträge zu ihrer Vergegenwärtigung, 19-21.
I I
° 'Zwischen Theologie und Philosophie kann a priori kein Widerspruch bestehen. Die
OfTenbarung ist zwar übervemünftig, aber nicht widervemünftig.' (G. EBELING, Luther,

89).
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ties te ontwikkelen door het gebruik van de syllogistische methode
/ \'162

In de moderne tijd daarentegen begint het conflict tussen theologie en
filosofie steeds explicieter te worden. 'Met de wending naar de moderne
tijd (...) is die fundamentele overeenkomst tussen rede en geloof tendentieel uiteen gevallen.'1*^ Ik citeer weer Jürgen Moltmann: 'Sinds het begin
van de renaissance hebben de wetenschappen zich geëmancipeerd van de
grenzen en wetten van die theologische metafysica. Ze hebben hun eigen
wereld van de wetenschappelijk-technische beschaving opgebouwd. In de
universiteit van de moderne wetenschappen is de theologie net zo min
'koningin' als de kerk in de moderne wereld nog de 'kroon van de samenleving' vormt.' l6 4 Door het laat-middeleeuwse nominalisme van William
van Ockham, door de kritiek van de Verlichting op elke positieve, historische openbaring en door het soia scriptum- en het sola fide -principe van
de Reformatie werd het conflict tussen filosofie en theologie tot het conflict tussen een onafhankelijke en autonome rede enerzijds en geloof op
basis van de aanname van traditie, autoriteit of een bestaande tekst anderzijds.
Het ontstaan van een zelfstandige, kritische rede vanaf de zestiende
eeuw heeft geleid tot het ontstaan van de moderne wetenschappen. In de
moderne wetenschapsopvatting verschuiven de accenten ten opzichte van
de middeleeuwen. Wetenschap wordt steeds meer een objectief systeem
in plaats van het bezit van de mens. In de wetenschapsopvatting komt
bovendien de vooruitgangsgedachte centraal te staan. In de middeleeuwse wetenschapsopvatting was dat nog ondenkbaar; wetenschappelijke kennis was daar nog gericht op de werkelijkheid in zich, het wezen, dat onveranderlijk is. Kennis daarvan heeft men of heeft men niet. Bovendien werd
wetenschappelijke kennis in de middeleeuwen niet als de meest volmaakte vorm van kennis beschouwd: 'het verstandelijk inzicht in eerste
'62 'Darum ist die scholastische Wissenschaft, also keineswegs nur die Theologie, kirchliche Wissenschaft, und die Bildungsstätten sind bis hin zu den im Hochmittelalter aufkommenden Universitäten kirchliche oder zumindest mit kirchlichen Privileg ausgestattete Institutionen. Der Vernunft fällt in dieser auf Autorität basierenden Wissenschaft die
Aufgabe zu, im syllogistischen Verfahren, also mit den Mitteln der Dialektik,
Widersprüche auszugleichen, Einwände abzuwehren und Konsequenzen zu entfalten.'
(G. EBELING, Luther, 88).
3 K.-M. KODALLE, 'Gott', 397.

l6

'"4 J. MOLTMANN, 'Der Weg der Theologie im 20. Jahrhundert', 19-21.
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beginselen gold als een hogere vorm van kennis.' Er was een hiërarchie
tussen discursief denken en het onmiddellijke zien, het verstandelijke inzicht. Aangezien wetenschap vaak gezien werd als 'kennis van de aardse,
tijdelijke werkelijkheid' die men leent door middel van het discursieve
denken en niet door onmiddellijk schouwen', en de goddelijke werkelijkheid door de mens alleen te kennen valt met de volmaaktere, onmiddellijke kenwijzeI^5, stond de wetenschappelijke kennis niet bovenaan.
Vanaf de zestiende eeuw komt in de wetenschapsopvatting naast de
vooruitgangsgedachte ook het 'methode'-begrip voorop te staan. 1 ^ Voortaan gold dat ervaring gezocht moet worden, geen onzeker tasten moet
blijven, aldus Francis Bacon. 'Zij begint met volledig geordende en doordachte waarnemingen en niet met onjuiste en gehaaste.' l6 7 Objectiviteit
en vooruitgang in de kennis moeten verkregen worden, door de ten grondslag liggende ervaringen tot voor iedereen herhaalbare ervaringen, tot
experimenten te maken. 168 Gadamer formuleert het moderne methodebegrip aldus: 'Het ideaal van kennis dat door het begrip van methode
bepaald is, bestaat erin dat we een weg van het kennen zo bewust uitmeten dat het steeds mogelijk is om de weg na te lopen.' l6 9 'De zich filosofisch ontvouwende rede claimt nu weliswaar niet eenvoudigweg dezelfde
reikwijdte als de door het geloof 'geleide' rede, maar zij verkiest het om
haar veeleer bescheiden winsten uit 'eigen' kracht te leveren en om af te
zien van de beantwoording van die existentiële vragen, die vroeger tot haar
repertoire behoorden.'^ 0
Ten aanzien van de theologie geldt dat er zich aan het begin van wat
we nu de moderne tijd noemen in de theologie een wending voltrok die
de vorm aannam van een kritiek op de filosofie en van een explicitering
van haar relatie tot de theologie. Een brief uit 1509 van Martin Luther

'65 Vgl: H. J. ADRIAANSE, H. A. KROP & L. LEERTOUWER, Het verschijnsel theologie. Over de

wetenschappelijke status van de theologie, 19-20.
166
Vgl: H.-G. GADAMER, 'Was ist Wahrheit?', 48: 'Die neuzeitliche Gestalt der Wissenschaft vollzieht einen entscheidenden Bruch mit den Wissensgestalten des griechischen und christlichen Abendlandes. Es ist der Gedanke der Methode, der jetzt beherrschend wird.'
16

7 H. J. ADRIAANSE, H. A. KROP, L. LEERTOUWER, Het verschijnsel theologie, 21.

168

H.-G. GADAMER, Wahrheit und Methode, 352.

16

9 H.-G. GADAMER, 'Was ist Wahrheit?', 4 8 .
'7° K.-M. KODALLE, 'Gott', 397.
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maakt duidelijk hoezeer de kritische reflectie op de verhouding tussen
filosofie en theologie de inzet wordt van zijn eigen, nieuwe theologie. In
zijn kritische houding ten opzichte van de filosofie heeft hij niet 'het'
denken of 'de filosofie' zonder meer afgewezen, maar ging het om kritiek
op een bepaalde wijze van theologie bedrijven.1?1 Dat betrof de conventionele, de scholastieke theologie; hij zocht in plaats daarvan naar een
waarlijk 'theologische theologie', in de woorden van Gerhard Ebeling. Hij
zocht naar dat denken dat geschikt was voor de theologie. Uiteindelijk
ging het hem om de tegenstelling tussen een ware, goede theologie en
een 'pseudo-theologie'.1?2 Luthers echte preoccupatie met de dominante
filosofie van zijn tijd was dat de terminologie en de onderzoeksmethode
van het Aristotelische denken - de toen heersende filosofie - een echt
verstaan van de Schrift in de weg stonden. Bijgevolg was het belangrijkste principe van Luthers exegetische werk vanaf het begin het oog krijgen
voor de specifieke, eigen aard van de bijbelse wijzen van spreken en denken, tegenover de traditionele filosofische taal van de scholastieke theologie.I73
In het voorafgaande ging het mij niet om Luthers theologie op zich. Dat
zou een veel uitvoeriger uiteenzetting vergen. Door te verwijzen naar Luthers kritiek op 'de filosofie' heb ik willen illustreren welke vorm de dialoog van de theologie met de haar omringende werkelijkheid destijds aannam. Aan het begin van de nieuwe tijd was dat de kwestie van de verhouding van de theologie tot de filosofie. De theologie sneed zelf het thema
van de verhouding tussen rede en geloof aan; mede die verhouding werd
tot iets wat haar identiteit ging uitmaken, tot op de dag van vandaag. De
kwestie van de verhouding tot de filosofie neemt bij Luther dan de vorm
aan van het naar voren halen van de Bijbel als het fundamentele basisdiscours en het redden van dat discours tegen elke filosofische transpositie,
die meent dat dat discours eenvoudig in argumentatieve taal omgezet zou
kunnen worden.
Ik concludeer hier dat sinds het begin van de moderne tijd in WestEuropa de dialoog van de theologie met de haar omringende cultuur meer
'V1 Ik volg in deze de interpretatie van Gerhard Ebeling, zoals die onder meer tot uitdrukking komt in zijn Luther-monografìe (G. EBELING, Luther. Einfuhrung in sein Denken, Tübingen: Mohr 1964).
'72 G. EBELING, Luther, 82.
'73 G. EBELING, Luther, 87.
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en meer gevoerd werd in termen van de verhouding tussen geloven en
denken. Die relatie ging de dialoog in de moderne tijd voor een groot deel
bepalen.
Daarmee is niet gezegd dat denken en geloven in de moderne tijd ook
vanaf het begin en altijd diametraal tegenover elkaar stonden en dat ze elkaar zouden uitsluiten. Evenmin betekent het dat God en het spreken over
God al vanaf het begin van de moderne tijd problematisch waren. In ieder
geval over de tijd waarin Luther leefde kan men nog zeggen dat daarin 'het
woord 'God' nog steeds zonder nadere discussies verstaanbaar was en dat
de claim die dat woord impliceerde, tezamen met het recht om over God
te spreken, als vanzelfsprekend gold.'I74 En ook drie eeuwen later nog, in
de filosofie van Hegel bijvoorbeeld, was het begrippenpaar 'geloven' 'denken' zeker nog niet exclusief bedoeld: zo meende Hegel dat de filosofie de religie in zich opgenomen had. Daarin klinkt weliswaar iets van accaparatie door: de filosofie transponeert de aan haar voorafgaande religie
immers in het rijk van het begrippelijke, volledig nog wel en ze laat de religie daarmee achter zich. Hegels filosofie en de receptie en gevolgen daarvan interpreterend moet men beseffen wat voor een gevaar daarin schuilt
ten aanzien van de eigen aard van de religie. Maar het bevatte toen ook dit
belangrijke aspect, dat de filosofie hier nog aangewezen bleef op de historisch aan haar voorafgaande religie.^S
Lange tijd gingen de discussies over geloven en weten dus primair over
de precieze relatie tussen beide en over de vraag aan welk van beide de
prioriteit toekwam, welk als het laatste fundament gezien kon worden. 1 ? 6
Het doel van het voorafgaande was duidelijk te maken dat het begrippenpaar geloven - denken nog niet per definitie zegt dat alles wat met
geloven te maken heeft in de moderne tijd al verdacht of problematisch
geworden is. Het ging me hier slechts om het referentiekader waarin in

'74 G. EBELING, Luther, 243.

'75 Vgl: W. PANNENBERG, Theologie und Philosophie, 362/3, wijst er eveneens op dat er een
ambiguïteit verbonden was met Hegels 'Aufhebung' van de religie in het filosofische
begrip: de filosofische kennis kan immers toch als een in de absolute rede zelf funderende en dus in zich volledig zelfstandige kennis van de waarheid geconcipieerd worden.
Maar, aldus Pannenberg, 'de uit Hegels leer van de logica van de zich zelf realiserende
absolute idee voortvloeiende opvatting staat in spanning met zijn inzicht, dat filosofische
godsleer gebonden blijft aan het historisch aan haar voorafgaande niveau van de religie.'
'7° Vgl: H. KIMMERLE, 'De verhouding tussen geloven en denken. Schleiermacher, Hegel
en Wij', 91-119.
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de moderne tijd geloven, spreken over God en de reflectie op dit spreken,
de theologie, staan: in het kader namelijk van de polariteit met denken en
geleidelijk aan steeds meer met een 'wetenschappelijke' vorm van denken
en met de filosofie. Dat was een vruchtbaar en een veelbelovend, buitengewoon interessant begin en toch: uiteindelijk zou geloof het in die polariteit dan toch steeds moeilijker krijgen.
Men kan nog een stap verder gaan: in de laatmodeme tijd, dat wil zeggen wanneer de eerste haarscheuren in het optimistische beeld van de
moderniteit beginnen te komen, wordt het onderscheid tussen theologie
en geloof enerzijds en moderne tijd anderzijds groter. Geleidelijk aan
wordt het tot een omvattend onderscheid tussen aan de ene kant geloof en
haar academische pleitbezorger, de theologie en aan de andere kant de
hele West-Europese cultuur. Wolfhart Pannenberg heeft van het 'losmaken van de moderne cultuur van het christendom' gesproken.1?? Het conflict verandert nu geleidelijk aan van aard: de louter filosofische, kentheoretische, op rationaliteit en geloof gerichte dimensie 1 ? 8 wordt aangevuld
met een sociologische en cultuurfilosofische; het is de westerse cultuur
die zich van het christendom losmaakt - bovendien komt nu in de filosofie het woord 'cultuur' op de voorgrond te staan.
In de theologie wordt het nieuwe referentiekader 'cultuur' zeer manifest in de tweede helft van de twintigste eeuw, in eerste instantie in de periferie van de Westerse theologie. Er ontstaan vanaf het midden van die
eeuw buiten Europa verschillende zogenaamde 'contextuele' theologieën.
Daarmee krijgt de theologie in aanzet oog voor de culturele bepaaldheid
van elk denken, dat wil zeggen voor de socio-economische, maatschappelijke en politieke achtergronden van elke theologie. '79 Het woord 'contextueel' wijst hier niet op 'context' als een loutere illustratie van een op
zich staand theologisch discours.1^0 De wortels van het begrip en de uit-

'T? 'Ablösung der modernen Kultur vom Christentum', in. W PANNENBERG, op at, 130
'78 Die ik hier dus opvat als het conflict tussen rede en geloof.
'79 Hierbij moet opgemerkt worden, dat het socio-economisch-pohtieke perspectief al
tegen het einde van de 19e eeuw, met de opkomst van de christelijke sociale leer, in het
blikveld van de theologie kwam Alleen kon dat perspectief zich toen niet doorzetten
(Vgl P. BEER, Kontextuelte Theologie Überlegungen zu ihrer systematischen Grundlegung,
49)
180 } Van Nieuwenhove (IDEM, 'Kontextuelle Theologie', 672-3) spreekt van 'slechts uit
didactische gronden vertalen in de taal- en denkstructuren' Dat is voor hem geen contextuele theologie
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werking van de 'contextuele theologie' gaan terug tot de jaren '70 van de
vorige eeuw.181 Het is in de derde wereld dat expliciet de notie ontstaat van
contextuele theologie als reactie op die theorieën die de feitelijke Westerse
cultuur voor geloof en theologie als normatief stelden. Sindsdien is het
begrip contextuele theologie tot een verzamelnaam geworden voor de uiteenlopende theologische programma's die elk op hun eigen wijze de zin
en de betekenis van de christelijke boodschap opnieuw hebben gereconstrueerd in respect voor de eigen geschiedenis en ervaringen, kortom met
respect voor de eigenheid van de eigen, particuliere cultuur.
Dat behelsde tevens een scherpe kritiek op de universaliteitsaanspraak
van de tot dan toe heersende Europese theologieën, die meenden dat hun
theologie overal en altijd geldig was. 182 De diverse contextuele theologieën
startten expliciet vanuit hun specifieke geografische, politieke en sociale
context en niet vanuit een abstracte, zogenaamd algemeen redelijke positie - die in feite helemaal niet bestaat. In deze contextuele theologieën ziet
men niet af van deze zeer specifieke - vergeleken met het ideaal van een
abstracte rede - beperkte context, maar verdisconteert men juist haar invalshoek, problemen, perspectieven en particulariteit.
De werkelijkheid waartoe de theologie zich verhoudt, heeft door deze
nieuwe invalshoek een andere naam gekregen. Voor deze nieuwe invalshoek en benaming voor de 'werkelijkheid' gebruik ik het woord 'cultuur'.
Dat is hier niet bedoeld als een normatieve term, maar als een empirischdescriptieve categorie. l83 Dit cultuurbegrip duidt op alles wat te maken
heeft met de menselijke praxis, kortom met de door mensen vormgegeven
werkelijkheid. Het omvat in zekere zin de hele wereld van een bepaalde
groep, heeft te maken met het alomvattende zelf-zijn van een groep of van
een volk, kortom met de identiteit van een groep of een volk.l84
181 Volgens Beer wordt het begrip 'context' in de theologie ingevoerd door de oecumenische discussie sinds het midden van de jaren '60. 'Aanvankelijk was het het gesprek met
theologische stromingen binnen de VS, vervolgens de dialoog met de 'derde-wereld-theologen' met theologische tradities, die als erfenis van met name het europese kolonialisme
gezien werden. De 'context' wordt tot het alomvattende begrip van de levens- en handelingssamenhang, die de tekst verklaart.' (P. BEER, Kontextuelk Theologie. Überlegungen zu
ihrer systematischen Grundlegung, 48-55).
I

^ 2 J. VAN NIEUWENHOVE, op.cit., 673.
3 Vgl: P. BEER, op. cit., 49.

l8

I

°4 Anton Peter noemt: 'haar taal, haar weten, haar denkwijzen, haar ideologieën, plausibiliteiten, vooroordelen, traditie, leefwijze, gedragswijzen, tekens en symbolen, mythen, riten, arbeid, techniek, economie, organisatie van het samenleven, huwelijks- en familievor-
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Nu blijft de al genoemde filosofische dimensie van de verhouding van
de theologie tot de haar omringende werkelijkheid een rol spelen. Ze
blijft een lijn in de discussie, ook nog in de twintigste eeuwse theologie. 1 ^ Maar die discussies spitsen zich toch steeds meer toe op het specifiek culturele karakter van de moderne rationaliteit. Geloof en denken
zijn in de moderne tijd bijna per definitie elkaar op cultureel niveau uitsluitende grootheden geworden. 'De denkers van de moderne tijd (...) radicaliseren het fundamentele probleem van de wederzijdse uitsluiting
van het geloof en de rede en verwijzen de beoefening van de theologische
wetenschap naar het terrein van het niet-wetenschappelijke en het nietrationele.' 1 ^ De moderniteit heeft rede en religie in een dodelijke oppositie gevangen, om met de woorden van John Caputo en Mark Scanion te
spreken. 1 ^ De theologie staat in die discussies voor de onmogelijke,
bijna paradoxale opgave de rationaliteit aan te moeten tonen van een
irrationeel fenomeen. Of, zoals Gianni Vattimo het uitdrukt: 'Het is net
alsof de vooroordelen in onze cultuur en meer nog de geesteshoudingen
die we geërfd hebben van een soort atavistische 'natuurgodsdienst (...)
ons er inderdaad toe zouden brengen de transcendentie vooral als het tegenovergestelde van elke rationaliteit op te vatten, als een kracht die haar
anders zijn toont door alles afte wijzen wat ons redelijk en goed voorkomt.' 188 Als een wetenschappelijke, rationele onderneming wordt de
theologie daardoor in haar bestaan en geloofwaardigheid bedreigd, of op
zijn minst geproblematiseerd. Onlangs is die gedachte door de theoloog
Hans van der Ven aldus krachtig en treffend verwoord: 'Dat de theologie
waarheidsuitspraken doet en waarheidsclaims legt die voor toetsing in
aanmerking komen, past geheel in de moderne academie, maar dat zij
geacht wordt uit te gaan van een - hoe men het ook wendt of keert - uitmen, relaties tussen de geslachten, maatschappelijke instituties, staat, rechtspraak, eigendoms- en productieverhoudingen, waarden, zeden en gebruiken, feesten, kunst, de interpretatie van het universum, religie.'(A. PETER, 'Inkulturation, kontextuelle Theologie, Befreiung. Ein Verstehensversuch', 123).
'"5 Zo heeft de filosoof Heinz Kimmerle laten zien hoe het conflict tussen geloven en denken weer terugkeert in de discussies in de jaren '60 van de twintigste eeuw tussen Helmut
Gollwitzer en Wilhelm Weischedel. (H. KIMMERLE, 'De verhouding tussen geloven en denken. Schleiermacher, Hegel en Wij', 91-119).
l
°° Α. FORTIN-MELKEVIK, 'Twee hedendaagse denkers over de vraag of de moderne tijd en
godsdienst elkaar uitsluiten: Jürgen Habermas en Marcel Gauchet', 53.
18
7 J. CAPUTO & M. J. SCANLON, 'Introduction' in: IDEM, God, Gift and Postmodernism, 2.
188
G. VATTIMO, Ik geloof dat ik geloof, 13.
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eindelijk onomstotelijk 'waarheidsbezit' is hèt probleem (...).'τ^9
Zoals gezegd is ook in de twintigste eeuw één aspect van het theologische debat nog steeds dat van de tegenstelling tussen filosofie en theologie - hier begrepen als de tegenstelling tussen rede en geloof. En ook
vandaag de dag zijn er nog steeds, enerzijds, theologieën die hun startpunt zoeken in de particuliere, historische openbaring, de bijbel, en die op
grond daarvan weinig waarde toekennen aan de dialoog met de filosofie.
Anderzijds zijn er die theologieën die de algemene redelijkheid van geloof
en de wetenschappelijkheid van de theologie sterker benadrukken. Ze
zoeken daartoe steeds en bewust de dialoog met de moderne filosofie en
de moderne cultuur. 'De christelijke openbaring wordt hier als een geheel
eigensoortige ervarings- en kennisbron' beschouwd, 'die op geen enkele
manier afhankelijk is van een overeenstemming met de filosofie.'I90 Aan
het begin van de twintigste eeuw speelde dit een grote rol in de discussie
tussen de liberale theologie van theologen als Adolf von Hamack en de
dialectische theologie van vooral Karl Barth, die het op ons afkomende en
inbrekende van geloof en van het woord van God wilde benadrukken.
De verschuiving van de discussie van geloof versus rede, naar geloof
versus cultuur, betekent niet alleen een schaalvergroting, maar bovenal
een, wat ik zou willen noemen, 'reallocatie' van de theologie als discours.
De theologie is een cultureel systeem geworden.
Ook voor de symboolthematiek betekent dat een verplaatsing: symbolen
spelen nu minder een rol in het debat tussen geloof en rede, alswel - aangezien rede en rationaliteit zelf ook culturele grootheden zijn geworden in een cultuurdebat. Wat dat voor het symboolbegrip betekent, wordt in de
volgende paragraaf in aanzet duidelijk.
Er is een nieuwe situatie ontstaan. Het doel van het voorafgaande was
om dat aan te tonen. Daarop heb ik met slechts weinig woorden gewezen, omdat ik slechts het toneel heb willen schetsen van religie en
moderne cultuur, de belangrijkste spelers op het toneel en hun onderlinge relaties.
Getracht is de vraag wat nog de betekenis van spreken over God in de
moderne West-Europese cultuur kan zijn te vertalen naar de binnenruim'"9 j . VAN DER VEN, 'Theologie beoefenen in een faculteit voor religiewetenschappen', 244.
'9° H. Kimmerle over H. Gollwitzer, leerling van Karl Barth, in: IDEM, 'De verhouding tussen geloven en denken. Schleiermacher, Hegel en Wij', 93.
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te van de theologie en naar de manier waarop zij deze vragen stelt1!?1 Eens
te meer is nu de vraag dringend geworden wat spreken over God betekent
en beoogt, juist vandaag. Wat kan het nog voor zin hebben om dit woord
'God' te gebruiken wanneer dit woord blijkbaar nietszeggend geworden
is? Maar evenzeer van belang is het de vraag te stellen wat dat voor een
vraag is. Geeft niet alleen al het opnieuw en toch gebruiken van het woord
'God' zelf al blijk van het feit dat we de situatie van Gods dood nog steeds
niet ten volle, in haar radicaliteit, beseffen?
Aan de ene kant heb ik gewezen op de totale onwetendheid over wat
'God' eigenlijk is - ook bij theologen. Aan de andere kant heb ik laten zien
dat er in theologische en filosofische kringen ook een toegenomen concentratie op en aandacht voor dit woord 'God' is gekomen - toegegeven,
vanuit zeer verschillende motivaties en in zeer verschillende richtingen
van beantwoording uitmondend. Bij de poging de vraag van dit onderzoek
te stellen en te beantwoorden dient die laatste observatie - de vandaag de
dag te constateren hernieuwde aandacht voor God niet als teken van: 'zie
maar. God is terug', maar als ondersteuning in de keuze van het object
'God'. Die observatie moet immers in het licht gezien worden van de eerste constatering. Uit het paradoxale gegeven, enerzijds dat zelfs de
'experts' inzake God toegeven niet meer te weten wat met dat woord
bedoeld is en anderzijds het feit van de waarneembare nieuwe aandacht
voor 'God', trek ik consequenties voor de manier waarop het betoog over
de toekomst van spreken over God voortgezet dient te worden.1!?2
Wanneer men de theologie opvat als een wetenschappelijke, of in ieder
geval rationele onderneming, maar tevens als een belanghebbende en dus
bevooroordeelde bezigheid, dan kan dat twijfels oproepen bij de onpartijdigheid en wetenschappelijkheid van haar discours. De theologie lijkt partijdig, innig verbonden als ze is met datgene waarop ze reflecteert. Haar
'S)1 Met 'niet naïef wordt hier bedoeld, dat moderniteit en spreken over God niet ondialectisch tegenover elkaar geplaatst worden. Het gaat er in de vraag naar de mogelijke betekenis van spreken over God in en voor een moderne cultuur niet om dat de theologie alleen
op zoek gaat naar een 'communicatietechniek of een populair idioom om de mens van vandaag daar buiten te bereiken' (Vgl: P. M. VAN BUREN, The secular meaning of the gospel. Based
on an analysis of its language, 2).
I 2
9 Erik Borgman heeft een soortgelijke situatie en problematiek beschreven ten aanzien
van religie en God en heeft vervolgens over de gedaanteverandering en metamorfose van
religie gesproken (E. BORGMAN, 'Gods gedaanteverandering, de metamorfosen van de religie en hun theologische betekenis', 45-66).
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onderwerp van reflectie lijkt haar aan het hart te gaan. 'God' is voor haar
immers niet zo maar een object, maar hèt object, of, volgens de bekende
omschrijving van Thomas van Aquino, het perspectief waarbinnen ze
alles beschouwt. In het theologische spreken zou dus wel eens van belangenverstrengeling sprake kunnen zijn.
In dit onderzoek ga ik er om te beginnen vanuit dat de theoloog het als
haar/zijn taak opvat om het spreken over God te verhelderen. 'Verhelderen'
impliceert steeds een soort van pedagogische, maar soms misschien ook
een autoritaire verhouding.^} Op grond van kennis en expertise maakt iemand aan iemand anders, die die kennis nog niet bezit en om die kennis
vraagt, iets duidelijk. De vraag die dan gesteld moet worden luidt: waarop
- op welke ervaring, kennis, of op welk weten - grijpt de theologie in deze
verheldering terug? Van waaruit spreekt zij zelf, wanneer ze niet meer weet
wat God betekent en vanuit dit niet-weten wel op zoek gaat naar wat God
dan wel betekent? Van waaruit spreekt de theologie, wanneer ze het ene
Godsbeeld kritiseert en er een nieuw Godsbeeld voor in de plaats zet?
Tot slot van deze paragraaf herinner ik nogmaals aan de opmerking van
de Zwitserse theoloog Pierre Gisel, dat 'de leidende vraag van de theologische arbeid en reflectie niet een boodschap is, die men als zodanig zou
kunnen omgrenzen, evenmin enige autoriteitsstichtende basis: dat wil
zeggen een historische gebeurtenis, 'openbaring', geloofsbelijdenis etcetera, maar de vraag naar God (vraag naar God, naar Goden, naar de afwezigheid van God, etc), of naar het absolute (het laatste, het transcendente, het
heilige etc).'94 En de Duitse theoloog Trutz Rendtorff omschreef de
wetenschappelijke opdracht van de theologie als het 'op het begrip brengen van wat ze zelf niet voortgebracht heeft, maar waarvan zij de functie
is: de strijd (in de theologie) is steeds ook een strijd om de identificatie van
haar contingente thema, (een strijd) om dat wat daartoe hoort en wat
niet.'^5 Gezien de paradoxale religieuze situatie van onze tijd moet een
manier van spreken over God gezocht worden, die zich niet meer aandient
als legitimatie van een voorgenomen partijdig besluit, maar als een spreken dat door de ervaring van onze alledaagse werkelijkheid is ingegeven.

'93 Dorothée Solle zegt in haar inleiding tot de theologie: 'het woord inleiden is mij enerzijds te vaag en anderzijds te autoritair.' (D. SÖLLE, Denken over God. Inleiding in de theologie· 9)·
'94 P. GISEL, 'Die Theologie in der Kultur der Moderne', 72.
'95 T. RENDTORFF, Theorie des Christentums, 7.

83

I. GOD, DE ACTUELE TIJD EN HET PROBLEEM VAN DE THEOLOGIE

Daarmee loop ik echter vooruit op wat later in dit boek volgt.

1.6. Symbool
Centraal in dit onderzoek staat het begrip 'symbolisering'. Zoals gezegd
verwijst 'symbolisering', wanneer we het voorlopig definiëren als Omgaan
met symbolen', naar het begrip 'symbool'. Dat begrip is in het werk van
Paul Ricoeur (hoofdstuk twee) en Ernst Bloch (hoofdstuk drie) aan de
orde. In het slothoofdstuk zal ik de terugkoppeling maken naar het woord
'symbolisering'.
Zoals al gezegd in de eerste paragraaf is het symboolbegrip in dit onderzoek de focus om het spreken over God in haar betekenis voor een moderne maatschappij te bestuderen. De vraag is welk licht het symboolbegrip
kan werpen op de betekenis van spreken over God en - omdat 'spreken
over God' hier niet wordt opgevat als op zichzelf staand, maar als nauw
verweven met het andere, waaronder het alledaagse spreken - op de interactie ervan met het moderne, niet-religieuze spreken. Die vraag zal aan de
orde gesteld worden, Trutz Rendtorffs en Pierre Gisels omschrijvingen
van de theologie uit de vorige paragraaf indachtig.
In deze paragraaf zeg ik eerst iets over het symboolbegrip als zodanig,
over de oorspronkelijke betekenis ervan, over latere betekenissen en over
de reden om het symboolbegrip als focus te kiezen voor een vraag als deze en, verbonden daarmee, over kritiek op het symboolbegrip. Vervolgens
zal ik de verkregen inzichten ten aanzien van het symboolbegrip in een
eerste, voorlopige beweging terugkoppelen naar de onderzoeksvraag.
1.6.1. Waarom symbool?
De keuze voor het begrip 'symbool' om de vraag van dit onderzoek te operationaliseren heeft goede gronden, maar kent ook zijn problemen. Enerzijds past het symboolbegrip uitstekend binnen een onderzoek als dit,
omdat het een lange historie heeft in de wereld van religie en theologie.
Hoewel het van oorsprong geen religieuze categorie is - daarover later
meer - is het symboolbegrip wel bijna een religieus en theologisch begrip
geworden. 'Het onderzoek van religies heeft van oudsher aan de symbolen bijzondere aandacht besteed.'^ 6 , aldus de Nederlandse godsdienstwe'96 j . WAARDENBURG, Religies onder de loep, 222.
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tenschapper Jacques Waardenburg. En inderdaad lijkt het symboolbegrip
in religie en in de bestudering ervan, zoals de Duitse estheticus Theodor
Vischer (1807-1887) al zei, een 'moeilijk te ontlopen' begrip. Het is in die
wereld al lang thuis, het is er bijna mee vergroeid geraakt en het vertoont
ook zelf sporen van die gezamenlijke geschiedenis.^? Religie werd en
wordt als een van de belangrijkste 'leveranciers' en 'milieus' van symbool
en symbolisme gezien. In Mircea Eliade's Encyclopedia of Religion wordt
symbolisme 'de levensadem van religie' genoemd. TElk gevoel, ideaal, elke
institutie verbonden met het fenomeen van religie, bestaat in een atmos
feer van symbolen.' 1 ^ Elders noemt men het symbool de 'taal' van de religie.I99 En ook in de twintigste eeuw heeft het symboolbegrip hernieuw
de aandacht gekregen, ondermeer van theologen: in het werk van Karl
Rahner en Paul Tillich en meer recent weer in de context van sacramen
ten, riten en ritueel, zoals in het werk van de Franse theoloog Louis-Marie
Chauvet. 2 0 0 De Duitse dogmaticus Wolfgang Muller is zijn artikel over de
betekenis van het symbool in de dogmatische theologie met de constate
ring begonnen dat 'bezig zijn met symbolen 'in' is. 2 0 1 De Belgische filo
soof Paul Moyaert heeft in zijn in 1998 verschenen boek De mateloosheid
van het Christendom 'zin voor symbolen' een belangrijk aspect van de
christelijke godsdienst en de 'eerbied voor symbolen' zelfs een 'onherleid
baar 'Faktum' van de menselijke existentie' genoemd. 2 0 2
Anderzijds heeft het symboolbegrip, juist in een actueel onderzoek als
dit, iets volstrekt ongepasts en ongelijktijdigs. In een theologische en reli-

•97 Vgl 'In an important sense, then, the fates of religion and symbols are bound up with
one another Where symbols lose their power, the religious traditions they inspire grasp
for breath, when religious traditions fall apart, the symbols they organize lose much of
their collective vitality ' (J W HEISIC, 'Symbolism', 198).
'98 j w

HEISIG, 'Symbolism', 198

'99 Vgl J HEUMANN, Symbol, Sprache der Religionen; TH J J ALTIZER, 'The Religious
Meaning of Myth and Symbol', 87.
200 Ygj L.M. CHAUVET, Symbol and Sacrament A Sacramental Remterpretation of Christian
Existence (1987), G LUKKEN, De onvervangbare weg van de liturgie (1980) en W JETTER,
Symbol und Ritual Anthropologische Elemente im Gottesdienst (1986)
201 ψ if] MÜLLER, 'Nur ein Symbol' Zu seiner Bedeutung und Notwendigkeit in der
dogmatischen Theologie', 354; zie ook W. W. MÜLLER, Das Symboi m der dogmatischen
Theologie Eine symboltheologische Studie anhand der Theorien bei Κ Rahner, Ρ Tillich, Ρ
Ricoeur und J Lacan.
202
Ρ MOYAERT, De mateloosheid van het christendom Over naastenliefde, betekenisincamatie
en mystieke liefde, 9, 11.
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gieuze setting wordt 'symbool' namelijk vaak in verband gebracht met een
metafysisch denken. Gaat men er vanuit dat uitgerekend het klassiek metafysisch, in de zin van ontotheologisch, denken in onmin raakt in de laatmodeme tijd en het verval van de publieke betekenis van het spreken over
God heeft ingeluid, dan dreigt via 'symbool' een oude wereld in ere hersteld
te worden waarvan de moderniteit nu juist, op goede gronden, afscheid genomen heeft. Daarbij kan de uitdrukkelijke kritiek op het symboolbegrip
gevoegd worden zoals het blijkbaar vaak door theologen wordt gebruikt.
Het zou een begrip zijn dat door hen graag op een - zo zeggen critici - ondoorzichtige manier gebruikt wordt. De Duitse filosoof Hans Albert heeft
het theologische gebruik van het symbool een lege formule (Leerformel) genoemd die een kennisprestatie uitsluit. Anderen zien in het theologische
gebruik van symbolen een ideologisch instrumentarium van de heersende
theo-ideologie.203 Ook uit theologische kring zelf is kritiek gekomen op het
symboolbegrip. David Tracy heeft enerzijds beaamd dat '[d]e vorm van het
symbool veel moderne theologen, bijvoorbeeld Paul Tillich en Karl Rahner,
(...) inspireerde.' Maar hij tekende daar anderzijds bij aan dat 'de symbolische representaties van een nieuw geheel te gemakkelijk een nieuw romantisch totaliteitssysteem werden. ' Volgens Tracy is 'dat het principiële
probleem wanneer men afhankelijk is van de vorm van het symbool alleen,
hoe groot die vorm ook is.' 20 4 Als men het symbool theologisch duidt als
de 'adequate uitdrukking van de correlatie van het menselijke en het goddelijke middels een specifieke toewijzing van betekenis'205, dan lijkt het alsof in het instrument waarmee de vraag wordt benaderd de band tussen het
menselijke en het goddelijke en dus de zinvolheid van het spreken over het
goddelijke al verondersteld wordt. En dat terwijl daarnaast geldt dat 'symbool' meer en meer slechts de benaming is voor een fenomeen en in onze
tijd misschien minder dan ooit vanzelfsprekend samenvalt met dit fenomeen. Dat laatste blijkt ook uit de veelheid van betekenissen die in de loop
van de vorige eeuw aan het woord 'symbool' zijn toegekend.
'Symbool' is een 'Proteus' genoemd 'die van gedaante verandert'. 20 ^ De
20

3 Hans Albert en Casalis, aangehaald in: W. MÜLLER, DOS Symbol in der dogmatischen
Theologe, 19.
20
4 D. TRACY, 'Form & Fragment. The Recovery of the Hidden and Incomprehensible
God', (www.ctinquiry.org/publications/tracy.htm, 1-10, 3).
20
5 Zoals dat gebeurt door: W. BRANDLE, 'Symbol III. Systematisch-theologisch', 487.
20
" 'gestaltwechselnder Proteus', aangehaald in: E. CASSIRER, 'Das Symbolproblem und
seine Stellung im System der Philosophie', 1.
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Duitse socioloog Dirk Hülst heeft het inventariserende deel van zijn omvangrijke, recent verschenen, monografie over symbool en sociologische
symbooltheorie afgesloten met de constatering af te moeten zien van de
aanspraak op de formulering van een omvattend symboolbegrip. Ook de
poging om tot een definitie te komen moest hij laten varen. Ironisch vervolgt Hülst: 'De betekenis van symbool? Heel eenvoudig: de meest dichtbij liggende betekenis is 'teken', de meest veraf liggende 'eenduidigheid".20 7 De Duitse theoloog Wemer Jetter heeft (in zijn monografie over symbool en ritueel) gesteld dat wie zich met symbolen bezighoudt, 'tegenover een verwarrend veelgelaagd bereik staat dat vele
gezichten heeft.'20** En in het lemma 'Symbol and symbolism in literature' uit de 'Dictionary of the History of Ideas' valt te lezen dat 'het vandaag
de dag zeer verschillende soorten van concepten kan aanduiden in de
meest verschillende contexten. Het gebruik ervan in wiskunde en symbolische logica staat bijna diametraal tegenover het gebruik ervan in literaire
kritiek en zelfs daar schommelt het, want 'symbool' kan vaak niet onderscheiden worden van 'teken', 'synecdoche' en 'allegorie'.' De conclusie
lijkt gerechtvaardigd dat het symboolbegrip enerzijds een door en door religieus begrip is, maar anderzijds door zijn diversiteit aan betekenissen
nauwelijks afte bakenen.
Wat is dan die geschiktheid van het symboolbegrip voor religie en theologie en van welk symboolbegrip is er sprake, wanneer we het over het
thuis-zijn van symbolen in religie en theologie hebben? Aan het begin kan
hier gesteld worden dat men vaak een onderscheid maakt tussen een
zwakke of brede en een sterke of nauwere symboolopvatting. In dit boek
staat de sterke of nauwere symboolopvatting centraal. Daarmee is die
opvatting van symbool bedoeld waarvoor geldt dat alle symbolen tekens
zijn, maar dat de symbolen een deelverzameling van de groep van tekens
zijn. Om toch een enigszins georiënteerd beeld te krijgen van de intussen
ontstane 'markt van symboolbegrippen'209 vervolg ik met een etymologische verheldering. Daarna volgt een beknopte samenvatting van de drie
belangrijkste symboolbegrippen uit religie en theologie.
20

7 D. HÜLST, Symbol und soziohgische Symboltheorie. Untersuchungen zum Symbolbegriff in
Geschichte, Sprachphilosophie, Psychologie und Soziologie, 120.
20
° W. JETTER, Symbol und Ritual. Anthropologische Elemente im Gottesdienst, 24.
20
9 'Markt der Symbolbegriffe', in: A. BURKHARDT, 'Geballte Zeichen: Das Symbol und seine
Deutungen', 463.
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1.6.2. Etymologische verheldering
'Symbolon' is het gesubstantiveerde participium perfectum van het werkwoord 'symballein'. Het Griekse 'symbolon' stamt oorspronkelijk niet uit
een religieuze, maar uit een sociale en een juridische context. Het duidt
'een in twee delen uit elkaar gebroken voorwerp (een ring, of een staf) aan,
dat, wanneer het samengevoegd is, betekenis krijgt en als herkenningsteken ('tessera') dient.' 210 Symbolon 'betekent oorspronkelijk het
herkennings- en waarmerkteken, zoals het tussen vrienden, tussen partners van een verdrag of voor gezanten gebruikt werd, later ook het verdrag, bijvoorbeeld het handelsverdrag.'211 Dorothea Forstner212 heeft de
betekenis van 'symbool' als volgt beschreven: "Symbool' betekende oorspronkelijk het afgebroken stuk van een dobbelsteen of kubus of van een
ander voorwerp, waarvan de breukrand paste aan die van zijn andere deel
en zich ermee liet samenvoegen. Gastvrienden gaven elkaar zulke helften
teneinde elkaar later te kunnen herkennen. Ze dienden als legitimatiebewijs (tessera hospitalis) dat men in families erfde.'Hoewel etymologische
verhelderingen nooit een norm kunnen bieden voor de latere ontwikkelingen van een begrip en nu juist het symboolbegrip in 'de westerse kerk- en
geestesgeschiedenis een overvloed aan betekenissen gekregen heeft, die
ver over die oorspronkelijke betekenis uitgaan',2I3 zijn enkele elementen
uit dit oorspronkelijke begrip van symbool het waard om nader bezien te
worden.
Zoals gezegd wordt 'symbolon' in het grieks gebruikt voor een ring of
staaf die na samenvoeging van de twee delen ontstaat. Een ring is in twee
delen gebroken. De twee delen zijn bestemd voor twee partners, oorspronkelijk een gastheer en een gast. Zij of hun zonen of gezanten zullen elkaar
herkennen wanneer de ringen bij elkaar blijken te passen. Het symbool is
het resultaat van het samenvoegen van die twee delen. In die zin 'ligt' het
symbool in de toekomst, terwijl het ook de herinnering aan het verleden
is. Bovendien geldt dat het het resultaat is van een handeling. Wanneer de
delen samengevoegd zijn, blijkt dat ze bij elkaar horen en dat gastvriend
en gastheer elkaar weer gevonden hebben: ze herinneren dan zowel aan de
sociale act van het samenvoegen als aan de oorspronkelijke eenheid die
210

B. STEIMER, 'Symbol', 1154.

211

E. BUESS, 'Symbol', 540.

212

D. FORSTNER, Die Welt der christlichen Symbole, 13.

21

3 E. BUESS, 'Symbol', 540.
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een tweeheid geworden was en nu weer eenheid wordt. Aan de twee vrienden toont het symbool zo de gastvriendschap.
Langzamerhand hopen de betekenislagen zich op: niet meer een deel
van de ring symboliseert het andere deel, maar een ring als zodanig toont
vriendschap. De betekenissen verzelfstandigen zich. Eigen aan het symbool wordt een objectiveringsproces, want het symbool zelf wordt een
ding dat naar iets anders verwijst.
1.6.3. Drie betekenissen van symbool in godsdienst- en theologiegeschiedenis
In de geschiedenis van het theologische en religieuze gebruik van het
symboolbegrip werd de betekenis nog eens aanzienlijk uitgebreid. Het is
onmogelijk in een kort bestek recht te doen aan die vele symboolbegrippen. Ik onderscheid gemakshalve schetsmatig drie hoofdbetekenissen.
Allereerst duidt in de theologische taal van alle kerken het woord 'symbolum' op de belijdenis die voor een kerk als identiteitsverlenende formulering van het gemeenschappelijk geloofde functioneerde en verwant hieraan het woord 'symboliek' op het vakgebied, de theologische discipline,
die de symbolen, in de zin van de belijdenis(geschriften) van de verschillende kerken bestudeert. 2I 4 Vanaf de late tweede eeuw worden in de oecumenische concilies, belijdenissen en later ook de belijdenisteksten van de
afzonderlijke kerken symbola genoemd.2I5 Het gaat hier om een algemeen
aanvaarde geloofsformule die van oudsher in liturgie en geloofsonderricht
als teken van de inwijding in het heilsgebeuren en de samenhang van de
christelijke leer gebruikt wordt.21^ In een soortgelijke betekenis ontstaat
er in de tijd van de reformatie een zogenaamde 'symboliek' als aanduiding
van een theologische discipline die tot de dogmatiek behoort, soms ook tot
de kerkgeschiedenis, en die aanvankelijk, in een vooral polemische zin, er21

4 G. P. HARTVELT, Symboliek. Een beschrijving van kernen van christelijk belijden, 10. Hart-

velt wijst erop, dat de wortels van het vak symboliek liggen in 'de uiterst gespannen politieke situatie van hun tijd', waarin 'de (geschreven) confessies fungeerden als afgrenzing
tegenover de anderen en inzet werden van een scherpe polemiek.' Het vak is volgens Hartvelt in de Lutherse traditie voor het eerst beoefend. Kortom: het vak symboliek of 'Konfessionskunde' ontstaat in de tijd van de reformatie omwille van de wederzijdse afgrenzing
en was dan ook in eerste instantie meer polemiek die vooral het onjuiste en het ontoereikende van de andere confessies naar voren wilde brengen.
21

5 Volgens Manfred Lurker (M. LURKER, Wörterbuch der Symbolik, 719) is de bisschop
Cyprianus van Carthago (+258) de eerste die het woord 'symbool' gebruikte in de betekenis van 'geloofsbelijdenis', 'symbolum'.
2I
" Zie: 'Symbolum', in: M. LURKER, Wörterbuch der Symbolik, 729.
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op was gericht de onjuistheid en ontoereikendheid van de andere confessies te bewijzen.21?
De tweede theologische hoofdbetekenis van het woord 'symbool' is een
ontologische en kentheoretische. Bij Augustinus, Pseudo-Dionysius, J.S.
Eriugena, Hugo van St. Victor en andere middeleeuwse auteurs wordt uiteengezet hoe door intuïtie en contemplatie uit de eigenschappen van de goddelijke schepping God zelf gekend zou kunnen worden. Al het geschapene
is een symbool van God. 'Symbolen worden begrepen als een brug tussen
de ervaring van de zintuigen en dat wat er achter ligt of reikt.'218 Hier berust
de symboolfunctie op een verhouding van analogie.2I9 De belangrijke functie die het begrip ook steeds in de sacramentele context heeft gehad, kan in
het verlengde van deze metafysische context gezien worden. 220
Een derde belangrijke context waarin het woord symbool gebruikt
wordt is die van de bijbelinterpretatie. Hier spelen de begrippen allegorie
en symbool een centrale rol - al worden beide begrippen aanvankelijk nog
nauwelijks van elkaar onderscheiden, maar worden ze nog door elkaar ge2I

7 Zie: 'Konfessionskunde', in: M. LURKER, Wörterbuch der Symbolik, 388.
* G. B. LADNER, 'Medieval and Modem Understanding of Symbolism: A Comparison',
Reden ook waarom de protestantse theologie lang niets met het symboolbegrip heeft gekund. Volgens Brandie werd 'in het gevolg van en rondom de theologie van Karl Barth over
symbool nauwelijks gesproken, nadat Barth vroegtijdig alle associaties met een analogiaentis-leer krachtig had afgewezen.' (W. BRANDLE, 'Symbol. III. Systematisch-theologisch',
489). Ook Peter Lengsfeld heeft erop gewezen dat de protestantse theologie lange tijd niets
heeft gekund met het symboolbegrip: 'Die noch grössere Büdfeindlichkeit und Symbolvernachlässigung der reformatorischen Tradition haben ebenfalls theologische Gründe und
hängen (...) mit dem alttestamentlichen Bilderverbot zusammen.' 'Man sieht also allenthalben, wie das Ernstnehmen des Wortes in Verkündigung und Theologie eine
Feindlichkeit gegen Bilder und Symbole erzeugt hat.' (P. LENGSFELD, 'Symbol und
Wirklichkeit; die Macht der Symbole nach Paul Tillich', 208-9).
21
9 Vgl: J. ENGEMANN, 'Symbol', 351; Buess is van mening dat dit symboolbegrip, met name
vanwege de affiniteit ervan met het neoplatoonse analogie- en identiteitsdenken in de theologie van in ieder geval de westerse kerken altijd aan de periferie gebleven is. Pas in de
moderne tijd, aldus Buess, heeft het begrip, via de algemene godsdienstwetenschap, ook
in de theologie weer meer ingang gevonden, zij het vaak in een polemische zin. (E. BUESS,
'Symbol', 540).
220 vgl; E. SCHILLEBEECKX, De sacramentele heilseconomie; E. BORGMAN, Edward Schillebeeckx.
Een theoloog in zijn geschiedenis. Deel 1: een katholieke cultuurtheokgie; vgl: E. SCHILLEBEECKX,
'Naar een herontdekking van de christelijke sacramenten: ritualisering van religieuze
momenten in het alledaagse leven' (2000); H. VORGRIMLER, Sakramententheologie
(Leitfaden Theologie); L.M. CHAUVET, Symbol and sacrament. A sacramental reinterpretation
of christian existence.
2I
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bruikt.221 Het strikte en inmiddels klassieke onderscheid tussen allegorie
en symbool - zoals we dat ook in het tweede hoofdstuk, bij Ricoeur, tegen
zullen komen - is afkomstig van Goethe. Voor Goethe was dat 'de ware
symboliek, waar het bijzondere het algemene representeert, niet als
droom en schaduw, maar als levendig-ogenblikkelijke openbaring van het
'Unerforschliche'. 222 En: 'het ware, identiek met het goddelijke, laat zich
nooit direct door ons kennen, we zien het slechts in weerschijn, in het
voorbeeld, het symbool, in afzonderlijke en verwante verschijningen.' De
allegorie heeft in de klassiek geworden tegenstelling met het symbool
daarentegen de klank gekregen van het 'opzettelijke' en het 'kunstmatige'.
Volgens het klassieke onderscheid is de allegorie 'rationeel, affecüoos en
koud', de verzinnebeelding van iets abstracts. Het is 'een secundair uitgevonden dichterlijk beeld', geconstrueerd dus.223 En zo ontstond de tegenstelling tussen symbool en allegorie en tussen, respectievelijk warm en
koud en tussen iets wat men kan beminnen en vereren en dat wat niet vereerd en bemind kan worden.224
1.6.4. Symbool in de twintigste eeuw
Met name in het gewone, alledaagse taalgebruik is het symboolbegrip zeer
ingeburgerd. Wanneer bepaalde dingen (gebouwen, standbeelden, auto's), mensen (prinses Diana, Pim Fortuyn), of historische gebeurtenissen
(de dood van Diana, de Franse Revolutie, de aanslag op de Twin Towers
(New York, 11 september) een grotere, meer intense of langduriger impact
hebben dan andere, 'normale', dingen, mensen of gebeurtenissen, duidt
men ze vaak aan als symbolen of als symbolisch. Dat proces voltrekt zich
snel, onbewust en is daardoor moeilijk te doorgronden.
Net zo gewoon - hoewel vaak niet bereflecteerd - in het hedendaagse,
alledaagse taalgebruik - maar daar niet alleen225 - is de combinatie 'slechts
symbolisch'. Bijna automatisch gaat 'symbool' vergezeld van het pe221

Elisabeth Frenzel vermeldt dat beide begrippen nog tot aan het einde van de 18e eeuw
meestal gelijkwaardig gebruikt werden. (E. FRENZEL, Stoff-, Motiv- und Symbolforschung, 36).
222
W. GOETHE, Maximen und Reflexionen, WA I., 422, 151-152.
22
3 E. FRENZEL, Sto/f-, Motiv- und Symbolforschung, 36.
224 Ygi: Q VERHOEVEN, Rondom de leegte, 89.
22
5 Zo zegt Wolfhart Pannenberg dat bij Paul Tillich Jezus niet zelf God is, maar 'slechts
symbool voor de Godskennis'. En Gerhard Ebeling zegt dat 'het eeuwige begrippen en
voorstellingen overstijgt en dat daarover slechts stamelend in symbolen gesproken kan
worden.' (aangehaald in: W. MÜLLER, DOS Symbol in der dogmatischen Theologe, 19).
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joratieve 'slechts'. Het schijnt aan te geven dat 'het symbool minder is dan
de realiteit'22^. Wanneer van iets gezegd wordt dat het 'slechts' symbolisch
is, ervaart of bedoelt men het als een devaluatie van de eigenwaarde van dat
iets. 'Slechts symbolisch' betekent: 'niet letterlijk' en dat is bijna identiek
met 'niet serieus', 'niet op zich genomen'. Men kan iets 'slechts symbolisch' noemen en ervaart daarin dat iets alleen van belang lijkt voorzover
het van zichzelf wegwijst, voor zover het een middel is om te verwijzen
naar iets anders. Wanneer bijvoorbeeld bijbelexegeten zeggen dat een bepaalde bijbelpassage 'symbolisch' opgevat moet worden, wil dat door velen
nog wel eens ervaren worden als 'slechts symbolisch'. Terecht is dat, wanneer men niet meer lijkt te zeggen dan: wat er staat, staat er eigenlijk niet
en het betekent 'eigenlijk' 'iets anders'. Wat het wel betekent, blijft in een
onbereflecteerd gebruik van de term vaak onduidelijk; en soms wordt de
onduidelijkheid zelfs verheven tot de diepere betekenis ervan. Voor velen is
dat een gemakzuchtige verdedigingsstrategie of een reddingsoperatie: het
enige belang dat eruit lijkt te spreken, is het uit de wereld helpen van de letterlijke betekenis, omdat ze aanstootgevend of ridicuul is. Terwijl het adjectief'symbolisch' door de gebruiker benut wordt om een diepere, niet rationeel te pakken betekenis aan iets voor de hand liggends toe te kennen, vat
de recipiënt het nogal eens als een label op dat zorgt dat de fenomenen zelf
niet meer serieus genomen worden, of als een label dat de discussie over
de inhoud van die diepere betekenis uit de weg gaat en onmogelijk maakt.
Men kan daarom zeggen dat 'in de twintigste eeuw de betekenisvolheid
van symbolen en de betekenis van symboliseren problematisch geworden
is. Enerzijds hebben veel van de oude symbolen hun kracht verloren en
soms zelfs hun waarde. Anderzijds raakten wetenschap, filosofie en kunst
steeds dieper betrokken in symbolisme (...).'227 De Roemeense godsdienstfenomenoloog Mircea Eliade228 heeft in de twintigste eeuw een

226

C VERHOEVEN, Rondom de Leegte, 85
7 G LADNER, 'Medieval and Modem Understanding of Symbolism A Comparison', 228
228 [) e Roemeen Mircea Eliade geldt als een van de belangnjkste godsdienstwetenschappers van de twintigste eeuw Hij werd geboren in 1907 in Boekarest, studeerde filosofie
aldaar en later Indische filosofie in Calcutta bi) Surendranath Dasgupta Hl) werd beroemd
als godsdienstwetenschapper door om te beginnen Traité de l'histoire des religions' en 'Le
Mythe de l'éternel retour' Vanaf 1957 volgde hij Joachim Wach op aan de University of
Chicago. Daar gaf hl) de aanzet tot dne grote projecten het tijdschrift 'History of Religions'
(vanaf 1961), de 'Geschichte der religiösen Ideen' (in drie banden, vanaf 1976) en de 'Encyclopedia of Religion' (in 16 banden, vanaf 1987)
22
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'opgang van het symbolisme' geconstateerd. In de godsdienstwetenschap
pen (M. Eliade, Β. Kristensen), de theologie (P. Tillich, Κ. Rahner), de
filosofìe (E. Cassirer), in de esthetica (Ν. Goodman), de literatuurweten
schappen (Κ. Burke), de psychologie (S. Freud en C. G. Jung), de socio
logie (A. Schütz), de antropologie (D. Sperber, Cl. Geertz), de taalkunde en
de semiotiek (A. Greimas en Ch. S. Peirce) vertoont de twintigste eeuw
inderdaad een toenemende belangstelling voor het symboolbegrip. Maar
anders bijvoorbeeld dan in de Middeleeuwen wordt nu meer en meer 'de
willekeur en subjectiviteit van tekens en symbolen benadrukt in plaats van
dat ze corresponderen met een objectieve werkelijkheid.'229 De eenduidigheid in het begrip is daarmee verder weg dan ooit.
Toch destilleerde Mircea Eliade uit de verschillende bereiken waarin de
toename van aandacht voor symboliek te bespeuren was één gemeenschappelijke problematiek. Volgens zijn analyse betekende het dat de verbeelding en andere vormen van denken weer onder de aandacht gekomen
waren. Over de psychoanalyse en haar belangstelling voor symbolen zegt
Eliade dat 'de verbazingwekkende opgang die de psychoanalyse heeft
gemaakt, het gebruik van bepaalde sleutelbegrippen ten goede is gekomen'. Als voorbeelden noemde hij 'imago, voorstelling, symbool en symboliek'. 'Het symbolische denken, zo wordt in de psychoanalyse duidelijk,
is niet slechts het domein van de psychisch gestoorde of van het kind,
maar vormt een wezenlijk bestanddeel van de mens. Het gaat vooraf aan
de taal en de discursieve rede. Het symbool openbaart bepaalde, ja, de
diepste aspecten van de werkelijkheid, die voor elk ander kenmiddel ontoegankelijk zijn. De beelden, symbolen en mythen zijn geen onverantwoordelijke schepping van de psyche, maar beantwoorden aan een noodzakelijkheid en vervullen een functie die in het blootleggen van de meest
geheime zijnsmodaliteiten bestaat.' Ook de Nederlandse filosoof Cornells
Verhoeven heeft over een 'symbolisch denken' gesproken als een denken
dat van 'enorme betekenis is geweest in het tot stand komen van de menselijke wereld waarin wij leven, zijn maatschappelijke en religieuze instituten en zelfs in de techniek.' Hij constateerde ten aanzien van dit denken
dat het in verval is en diametraal tegenover een kritisch denken staat. 2 3 0
Ook specifiek op het gebied van religie, theologie en godsdienstwetenschap geniet het symboolbegrip de laatste eeuw weer meer belangstel22

9 G. Ladner, 'op. cit.', 228.
3 C. VERHOEVEN, Rondom de leegte, 83-85.

2 0

93

I . GOD, DE ACTUELE TIJD EN HET PROBLEEM VAN DE THEOLOGIE

ling.23I Op populair vlak verschijnen er woordenboeken, lexica en encyclopedieën van de diverse symbolieken van de verschillende godsdiensten.232
Via een kennismaking met de centrale symboliek van een godsdienst
introduceert men in de betreffende godsdienst en in haar 'geheimtaal'.
Introductie in de symboliek ervan staat gelijk met het vertrouwd raken
met het jargon van godsdiensten in het algemeen en met het binnenvoeren in de eigen wereld en taal van de betreffende godsdienst.233
Ook in de theologie verschijnen er steeds meer publicaties die erop wijzen
dat de 'religieuze mens te allen tijde symbolen heeft benut om in verbinding te kunnen treden met het bovenzintuiglijke of transcendente.'234
Een belangrijke reden binnen kerken en theologie om zich met symbolen
bezig te houden is de groeiende interesse voor liturgie en rituelen. Men
kan denken aan de Liturgische Beweging in Nederland, Duitsland en
België en aan de hernieuwde belangstelling in de theologie vandaag de
dag voor rituelen.235 Ook de Duitse systematisch theoloog Wolfgang
Müller heeft geconstateerd dat bezig zijn met symbolen 'in' is. Volgens
hem schuilen er achter die interesse motieven als 'de afkeer van een te
sterke intellectualiteit, de wending naar een holistisch (ganzheitlich) den-

2 1

3 Het l e m m a 'religious symbolism and iconography' uit de Encyclopedia Britannica vermeldt 'In the 2 0 t h century the symbolical character of religion has often been stressed
over attempts to present religion rationally ' En 'In recent Christian theology and liturgical practices another revaluation of religious symbolical elements has occurred.' ( K M A
GOLDAMMER, 'Religious symbolism and iconography', 9 0 9 )
2 2
3 Uit de overvloed vermeld ik slechts W BAUER, I DÜMOTZ & S. GOLOWIN (eds ), Lexikon
der Symbole Mythen, SymboL· und Zeichen m Kultur, Religion, Kunst und Alltag (1987), M
LURKER, Wörterbuch der Symbolik, J. BALDOCK, De symboliek m het Christendom (1993).
2
33 Vgl M. LURKER, Die Botschaft der Symbole m Mythen, Kulturen und Religionen
2
34 H DUMONT, 'Theologische Bedeutung der Symbole Z u m Stellenwert des Symbols im
chnsdichen Glauben', 255, Roger Haight spreekt van de 'symbolic structure of religion' (R
HAIGHT, Dynamics of Theology, 129) In de )aren ' 6 0 van de twintigste eeuw merkte Paul
Tillich al op dat 'in Europa net als in Amenka vandaag de dag een heftige discussie aan de
gang is over de betekenis van symbolen ' (P TILLICH, 'Die Sprache der Religion', in IDEM,
Die verlorene Dimension. Not und Hoffnung unserer Zeit, 39)
2
35 Ook Peter Lengsfeld heeft gewezen op de liturgische vernieuwingsbeweging in Duitsland als éen van de b r o n n e n - naast Paul Tillichs werk - van de nieuwe aandacht voor symbolen ' I m 20 Jahrhundert k o m m t eine gewisse Hoherbewertung der Symbole, vor allem
aus zwei Quellen einmal von selten der liturgischen Erneuerungsbewegung, vor allem
durch die Berneuchener mit Wilhelm Stahlin, dessen gesammelte Erkenntnisse u n d Betrachtungen in einem zweibändigen Werk mit d e m Titel Symbolen herausgekommen
sind ' (P LENGSFELD, 'Symbol u n d Wirklichkeit', 210)
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ken, het onderzoek van grensgebieden' en 'interreligiositeit'.236 In de
godsdienstwetenschappelijke bestudering wordt in de twintigste eeuw eveneens vaak 'het symbolische karakter van religie beklemtoond, tegenover pogingen om religie op een rationele manier te presenteren.'237
Het spreken over symbolen dat Mircea Eliade bezigde, was een zeer regionaal en objectief spreken. Daarom ook kon Eliade uit de verschillende
disciplines één gemeenschappelijke noemer destilleren. Het woord symbool heeft in dit kader het karakter van iets geheims. Specifiek voor de ontwikkeling van de twintigste eeuw is echter juist de geheel andersoortige
aandacht voor symbolen. Hier wordt het symbool, zoals de Amerikaanse
filosoof Nelson Goodman het omschreven heeft, 'als een zeer algemene
en kleurloze uitdrukking gebruikt'.238
De twintigste eeuwse belangstelling voor het symboolbegrip is een
meer nuchtere aandacht voor symbolen, vooral in het kader van de begrippen 'teken' en 'betekenis' enerzijds en van het begrip 'cultuur' anderzijds.
'Teken' en 'betekenis' worden centrale categorieën waarmee uitgedrukt
wordt hoe de mens zich tot zijn/haar werkelijkheid verhoudt en deze werkelijkheid allereerst pas tot diens werkelijkheid maakt in een teken-producerende en betekenisverlenende act. In de semiotiek, de wetenschap die
zich bezig houdt met tekens, wordt vervolgens ook 'cultuur' beschreven
als een 'door een groep gedeelde vaardigheid om op gelijke wijze tekens te
herkennen, te interpreteren en te produceren.' Het woord 'cultuur' krijgt
een interpretatiefunctie en het symboolbegrip krijgt een veel minder bijzondere betekenis; er kleeft veel minder het karakter van iets geheims aan
dan in het religieuze gebruik van dat woord.
Omdat het onmogelijk is om hier een compleet overzicht te geven van
alle symboolbegrippen die in de twintigste eeuw ontstaan zijn, concentreer ik me op het feit dat het symboolbegrip in de filosofie en de theologie voor een belangrijk deel in de context van de 'cultuur' voorkomt. Dat
is een belangrijk feit en een belangrijke invalshoek voor dit onderzoek,
omdat ik de vraag stel naar de betekenis die het spreken over God (nog)
heeft in onze, de West-Europese, cultuur. Het is dit symboolbegrip dat het
symbool in engere zin weet te relativeren. Cultuur is een van de belang2

3 " W. MÜLLER, 'Nur ein Symbol? Zu seiner Bedeutung und Notwendigkeit in der dogmatischen Theologie', 354.
2
37 K. M. A. GOLDAMMER, 'Religious symbolism and iconography', 592.
2
38 Ν. GOODMAN, Sprachen der Kumt. Entwurf einer Symboltheorie, 9.
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rijkste interpretatiekaders geworden in de twintigste eeuwse theologie en
filosofìe - zij het niet binnen elke theologische en filosofische school of
richting.
Waar 'cultuur' in de brede zin van het woord een centraal referentiekader wordt, komen wetenschap, kunst en religie naast elkaar te staan als
verschillende, gelijkwaardige systemen van betekenisverlening. Zo kan de
cultuurfilosoof Louis Dupré zeggen dat cultuur als een geheel bestaat uit
'symbolen die het maatschappelijk leven conserveren en er richting aan
geven.' Cultuur als de som van de symbolische activiteit van de menselijke geest is van groot theoretisch belang, al heeft de filosofie de cultuur pas
laat als een organische, op zichzelf staande eenheid erkend, aldus Louis
Dupré. De 'contingentie van culturele symbolen' vormt volgens hem 'de
voornaamste hindernis voor een filosofische interpretatie van de cultuur.
Ze bezitten immers niet de universele noodzaak van de Aristotelische of
Kantiaanse categorieën.' Dit wordt hier vooral aangehaald om erop te wijzen dat dit woord 'cultuur' nu als een omvattend referentiekader gaat fungeren. Daarbinnen kunnen nu ook verschillende, zogenoemde 'symboolsystemen' gesitueerd en in een gelijke relatie ten opzichte van elkaar
beschouwd worden. In de filosofie is in dit opzicht Ernst Cassirers werk
van eminent belang geweest, in de theologie is het met name Paul Tillichs
werk. Tot slot van deze paragraaf en van dit hoofdstuk worden kort beider
symboolconcepten aan de orde gesteld.
Bij de neokantiaan Ernst Cassirer (1874-1945) vindt er, in het kader van de
ontwikkeling van een cultuurfilosofie, een ontnuchtering van het symboolbegrip plaats ten opzichte van een metafysisch begrepen, pregnant
begrip van symbool. Toen Cassirer Kants wereldbegrip tot het cultuurbegrip verbreedde, kwam een heel nieuwe, anderssoortige 'werkelijkheid' in
het vizier van het denken.239 Dit is geen kwestie van de toevoeging van
een dimensie aan Kants wereldbegrip, maar een verdieping ervan. Kants
wereld-werkelijkheid werd voor Cassirer cultuurwerkelijkheid. Dat betekent, dat niet de natuurwetenschappelijke, mathematische vorm van kennen voor Cassirer nog langer hèt model is, maar dat alle vormen van kennen - religie, kunst, mythe, taal - als in principe gelijkwaardige, naast
elkaar staande kenvormen beschouwd worden. Het waarheids- en werke2

39 E. W. ORTH, 'Zur Konzeption der Cassirerschen Philosophie der symbolischen
Formen. Ein kritischer Kommentar', 165-201.
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lijkheidsbegrip van de wetenschap werd daarmee gerelateerd aan de waarheids- en werkelijkheidsbegrippen van andere symbolische systemen en
aldus gerelativeerd. Het krijgt een plaats naast de andere wijzen waarop de
mens aan de werkelijkheid zin verleent. De filosoof Michael Landmann
kon zo de religieuze, rationele en de biologische antropologie slechts een
proloog van de culturele antropologie noemen. Al die antropologieën benaderden de mens immers nog niet volledig. Inhoudelijk blijkt nu dat de
mens ook en ten diepste zowel voortbrenger als product van de cultuur is.
De cultuur zou niet bestaan zonder de mens die haar tot stand brengt en
de mens zou niets zijn zonder haar. 2 4 0
Het woord 'symbolisch' komt bij Cassirer voor waar hij de verschillende
manieren waarop de mens zin ontleent en verleent aan de werkelijkheid
'symbolische vormen' noemt. 2 4 I In zijn laatste publicatie, 'An Essay on
Man' (1944), noemde hij de mens een animal symbolicum.242 De mens
gaat, anders dan dieren, niet instinctief om met de dingen zelf. Tussen het
ontvangende systeem en het 'effector' systeem, dat we bij dieren vinden,
is er bij de mens een derde systeem te vinden, het symbolische systeem.
De mens benut symbolen om betekenis en samenhang aan de dingen te
ontlenen en eraan toe te kennen.
Binnen de theologie heeft met name de van origine Duitse, later naar
de Verenigde Staten geëmigreerde, protestantse theoloog Paul Tillich243
(1886-1965) voor een grote opmars van het symboolbegrip gezorgd. Ook
zijn symboolbegrip moet in het kader van zijn zogenaamde 'cultuurtheologie' gezien worden.
In 1919 profileerde Tillich zich voor het eerst uitdrukkelijk als 'cultuurtheoloog'. Tillich hoort tot een stroming binnen de protestantse theologie
2 0

4 M. LANDMANN, Filosofische Antropologie, 189/190.
4 Zie hiervoor zijn grote, drie banden tellende 'Philosophie der symbolischen Formen'
(E. CASSIRER, Philosophie der symbolischen Formen, Berlin: Cassirer 1923-1933).
2 2
4 Natuurlijk zijn er ook andere benaderingen van 'cultuur' mogelijk. Men zou kunnen
denken aan een benadering die begint vanuit instituties. Vgl: Wolfhart Pannenberg die
twee belangrijke richtingen onderscheidt in de cultuurbenadering: de benadering vanuit
de instituties en de benadering vanuit de symboolscheppende activiteit van de mens. (W.
PANNENBERG, Anthropologie in theologischer Perspektive, 307).
2
43 G. WENZ, Subjekt und Sein. Die Entwicklung der Theologie Paul Tillkhs, München: Kaiser
1979, W. KAUFMANN, Critique of Religion and Phiksophy (1958); R. P. SCHARLEMANN,
Reflection and Doubt in the Thought of Paul Tillich (1969); D.F. DREISBACH, Symbols of
Salvation. Paul Tillich's Doctrine of Religious Symbols and his Interpretation of the Symbols of
the Christian Tradition (1993).
2 1
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die, anders dan de in de eerste helft van de vorige eeuw invloedrijke 'dialectische theologie' (Karl Barth), de verwevenheid van geloof en cultuur
wilde doordenken. Voor Tillich heeft de theologie geen eigen, apart object.
Haar Object' is dat wat ons onvoorwaardelijk aangaat. Dat heeft geen objectieve, dingmatige existentie, bestaat niet als een entiteit. Tillich denkt
het als een gehalte die zich uitdrukt in een vorm. Zo wordt voor Tillich de
hele cultuur het werkterrein van de theologie: dat wat ons onvoorwaardelijk aangaat is de ziel of de kern van de cultuur, een gehalte die
zich steeds uitdrukt in een bepaalde vorm. Religie is voor Tillich dus geen
sfeer binnen de cultuur, maar het bewustzijn van de 'absolute zin' die in
elke culturele act aanwezig is. Religie is de substantie van de cultuur en
cultuur is de vorm van de religie.244
'Dat wat de mens absoluut aangaat, moet symbolisch 'uitgezegd' worden, omdat alleen de symbooltaal het absolute kan uitdrukken', aldus
Tillich.245 Daarmee slaat hij een brug van zijn cultuurtheologie naar zijn
symboolbegrip. Het probleemveld waarin het symboolbegrip van Tillich
thuis hoort is dat van de volgende kwesties: de moeilijkheid om het religieuze en daarmee het absolute te thematiseren, te communiceren en te bemiddelen. Verliest de religie niet haar essentie wanneer ze zich veruiterlijkt? Kan ze God niet uiteindelijk alleen maar door zwijgen ter sprake
brengen en wordt het onuitsprekelijke gehalte van het religieuze, het
absolute, niet door elk spreken juist eindig gemaakt?246 Dat zijn centrale
vragen waar Tillichs symboolbegrip om draait.
Meestal kent Tillich vier kenmerken toe aan het symbool, te weten de
oneigenlijkheid, de aanschouwelijkheid, de eigenmachtigheid en het algemeen geaccepteerd-zijn ervan. Ik concentreer me op twee ervan, omdat
volgens enkele interpreten van Tillichs werk dit de twee fundamentele
kenmerken zijn waar de andere kenmerken op terug te voeren zijn.
Het gaat om het kenmerk van de Oneigenlijkheid' en om dat van de
'eigenmachtigheid'. Eén van Tillichs interpreten, de Duitse theoloog
Günther Wenz, spreekt van een dialectiek van oneigenlijkheid en eigenmachtigheid. Om te beginnen met de Oneigenlijkheid': in het symbool
gaat het niet om het symbool zelf, maar om wat erdoor gesymboliseerd
2

44 Vgl: J. MOLTMANN, 'Cultuurtheologie: Paul Tillich en de religieuze interpretatie van de
seculaire wereld', in: IDEM, Wat is theologie? De weg van de theologie in de twintigste eeuw, 89.
2
45 P. TILLICH, 'Symbole des Glaubens', 139.
2
46 Vgl: G. WENZ, Subjekt und Sein, 169.
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wordt.247 Hierin ligt ook een ander kenmerk van Tillichs symboolbegrip
besloten: dat van de aanschouwelijkheid. 2 ^ Het tweede belangrijke kenmerk dat Tillich aan het symbool toekent is dat van de 'eigenmachtigheid': ondanks de oneigenlijkheid moet het symbool ook een bepaalde
identiteit, een zelf-afïirmatie hebben. Anders zou het geen manifestatie
van het absolute kunnen zijn. 'Het symbool kent dus ook een zekere
noodzakelijkheid. Het kan niet uitgewisseld worden. Het kan alleen verdwijnen door het verlies van zijn innerlijke kracht, door symboolverval.'249 Uit dit kenmerk van het symbool volgen dan ook enkele andere
eigenschappen die Tillich elders noemt: de eigenschappen van de sociale geaccepteerdheid of erkenning van het symbool2?0, van het vermogen
tot representatie en van het fundamentele vermogen om integrerend, opbouwend of juist afbrekend te werken.
De invloed van Tillichs symbooldenken in de theologie is groot geweest,
maar zijn symboolbegrip heeft uiteindelijk ook iets naïefs en onbevredigends. Het naïeve en onbevredigende ervan zit erin dat het een tweedeling
tussen eenduidig en meerduidig, oftewel tussen niet-symbolisch en symbolisch lijkt te veronderstellen. De Duitse socioloog en filosoof Max Horkheimer heeft dit probleem als volgt beschreven: 'de moeilijkheid bestaat
erin, dat ik alleen dan symbolisch kan spreken, wanneer ik weet waar het
symbool voor staat. Een symbool, waarvan men niet vermoedt, waarvoor
het een symbool is, mist het belangrijkste, namelijk 'betekenis'.' (...)
'Daarom weet ik niet, of het symboolbegrip - wanneer het op God wordt
toegepast - kan stand houden tegen een laatste logische kritiek.'^ 1
Het lijkt alsof Tillichs symboolbegrip alleen begrepen kan worden tegen
de achtergrond van een niet-symbolische kennis. Dat zou betekenen dat
het symbool slechts de indirecte toenadering zou zijn tot iets waarvan we
ook een direct besef hebben. De al genoemde Günther Wenz wijst erop
dat de symbolen bij Tillich, ondanks zijn uitdrukkelijke symboolbegrip,
2

47 'Das erste u n d grundlegende Merkmal des Symbols ist die Uneigentlichkeit. Die
besagt, dass der innere Akt, der sich auf das Symbol richtet, nicht das Symbol meint, sondern das in i h m Symbolisierte ' (P TILLICH, 'Das religiose Symbol', in· Ρ TILLICH, Die Frage
nach dem Unbedingten, Schnßen zur Rdigionsphilosophie, 196)
2
48 'Das zweite Merkmal des Symbols ist die Anschaulichkeit.' (P. TILLICH, op.cit., 196)
2
49 Aldus Paul Tillich (Ibidem)
2 0
5 'Das vierte Merkmal des Symbols ist die Anerkanntheit.' (P. TILLICH, 'Das rehgose
Symbol', 197).
2 1
5 M HORKHEIMER, 'Meine Begegnung mit Paul Tillich', 569.
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ook als specifieke fenomenen van een specifiek religieus bereik voorkomen en als zodanig behandeld worden. Dat betekent dat in Tillichs symbolen de religie, hoewel geen apart bereik, toch als een 'Sonderfunktion'
verschijnt. Wenz noemt dat een religieus 'separatisme' en dat is volgens
hem inherent aan Tillichs symbooldenken. In dat verband spreekt ook
Wenz over het univoke fundament van Tillichs symbolisme.252 De discussie hierover is al te vinden in 1940 bij Urban. Volgens Urban is de notie
van symbolische kennis zinloos en betekenisloos wanneer ze niet staat
tegenover niet-symbolische kennis. Wanneer met andere woorden elke
univociteit geloochend wordt, is het volstrekt nutteloos om nog te spreken
over religieus symbolisme of over religieuze kennis.253 Zonder een nietsymbolisch statement moet het symbolisme wel ontaarden in fictionalisme.
Tillich zelf blijkt zich niet geheel afwijzend uitgesproken te hebben tegenover Urbans stelling dat onsymbolische Godskennis de mogelijkheidsvoorwaarde van symbolische kennis van God is. Zo zegt Tillich bijvoorbeeld: 'het niet-symbolische element in alle religieuze kennis is de ervaring van het onvoorwaardelijke als de grenservaring van de menselijke
rede en daarom uitdrukbaar in negatief-rationele termen.' Maar anderzijds spreekt Tillich Urbans mening tegen dat de Gods-idee zelf geen symbool kan zijn en in positief-rationele termen te vatten is.
Het is hier niet de plek om Tillichs symboolbegrip uitvoerig te behandelen en te bekritiseren. Doel van het voorafgaande was vooral te laten
zien dat Tillichs symboolbegrip uitmondt in een problematiek die typerend is voor het theologische gebruik van het symboolbegrip in het algemeen. Wanneer men die problematiek toepast op het spreken over God
brengt ons dat in het hart van de zaak en bovendien bij Tillichs beroemde
uitspraak dat 'God symbool voor God is'. Deze uitspraak is merkwaardig
omdat twee manieren van symboolgebruik met elkaar gecombineerd worden dusdanig dat de grenzen ervan duidelijk worden. Tillichs formulering
bevat enerzijds de uitspraak dat 'God' een symbool is. We noemen iets een
2 2

5 G. WENZ, Subjefet und Sein, 170-171.
53 Zie hiervoor ook de korte opmerking van Horkheimer in een brief van h e m aan Tillichs
echtgenote (M. HORKHEIMER, 'Meine Begegnung', 568/9): 'Aber die Schwierigkeit besteht
darin, dass ich n u r dann symbolisch reden kann, w e n n ich weiss, wofür das Symbol steht.
Ein Symbol, von dem m a n nicht ahnt, wofür es Symbol ist, entbehrt des Wichtigsten,
nämlich der Bedeutung. (...) Deshalb weiss ich nicht, ob der Symbolbegriff - w e n n auf
Gott angewandt - einer letzten logischen Kritik standhält.'
2
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symbool, omdat het een enorme impact heeft en omdat de betekenis
ervan verder reikt dan wat op het eerste gezicht blijkt of zichtbaar is. De
uitspraak van Tillich bevat echter ook de wending, dat iets een symbool is
voor iets: dat is, nog los gezien van het dubbele gebruik van het woord
'God', een merkwaardige wending: wanneer we van iets zeggen dat het
een symbool is voor iets anders, wordt daarmee het symbool in zekere zin
behandeld als een speciaal soort teken, met een - speciale - betekenis.
Eigenlijk wordt de inhoud van het symbool dichtgetimmerd, terwijl zeggen dat iets een 'symbool' is nu juist beoogt te zeggen, dat dit iets een
betekenis heeft die niet uit te putten is. Tillich handhaaft in zekere zin die
Oneigenlijke' manier van spreken over het symbool, maar wat zijn formulering zo bijzonder maakt, is dat symbool en gesymboliseerde gelijk zijn.
Het lijkt op het eerste gezicht een tautologische formulering, nietszeggend en een cirkelredenering. Zou men op de vraag 'wie of wat is God?'
antwoorden met Tillichs uitspraak dat God een symbool voor God is, dan
biedt dat geen vermeerdering van kennis of inzicht. En dat is nu misschien het eigene van het woord 'God': dat het namelijk symbool is voor
zichzelf. Misschien is 'God' de of het enige wat symbool is voor zichzelf
en misschien is een symbool ten diepste, volgens Tillich, wel dat wat in
zijn naar zichzelf verwijzen naar iets anders verwijst. Nu is psychologisch
en misschien ook kentheoretisch een dergelijke uitspraak slechts mogelijk
of zinvol, als ze naar iets verwijst dat naar algemene overtuiging present
en werkzaam is, dat op zich bestaat. De paradoxale uitspraak van een symbool dat zichzelf symboliseert kan dan een teken zijn voor een paradoxale
entiteit, voor de paradoxale gnoseologische of linguïstische gevolgen ervan
en misschien ook voor een hermeneutische cirkel die voor het spreken
erover onmisbaar is. Maar een dergelijke uitspraak faalt zodra de basisovertuiging of de basissemantiek ervan verdwenen is of lijkt te zijn. Dat is
onze huidige, actuele situatie.
Als symbolisch spreken in de klassieke betekenis van het woord kan
spreken over God niet meer functioneren. Daarom moet bekeken worden
of naar functie, betekenis, misschien ook naar het ontstaan en de elementaire structuur op een nieuwe manier kan worden gevraagd, dusdanig dat
aan het symbool van God niet de kennis van God voorafgaat, maar dat de
kennis - of voorzichtiger ge-zegd: de evocatie - van 'God' aan zijn benaming voorafgaat. De vraag is of ons de analyses van Ricoeurs en Blochs
symboolbegrip op dit punt verder zullen brengen.
In het volgende tweede hoofdstuk staat Ricoeurs symboolbegrip cenici
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traal. Van de twee hier behandelde denkers heeft hij de meest expliciete
en uitgewerkte definitie van een symbool. In het derde hoofdstuk wordt
Bloch gelezen als een sparringpartner van dit symboolbegrip. Het gaat er
in de hoofdstukken twee en drie uitsluitend om een dialoog tussen
Ricoeur en Bloch tot stand te brengen op het gebied van het symboolbegrip en om zo tot een nieuw symboolbegrip te komen, dat vruchtbaar kan zijn voor de theologische vraagstelling. In het slotdeel trek ik uit
dat symboolbegrip conclusies voor de theologische vraagstelling van dit
boek.

I02

2. Het symboolbegrip van Paul Ricoeur
2.1. Inleiding
In het werk van de Franse filosoof Paul Ricoeur speelt het symboolbegrip
een belangrijke rol.1 Het is opvallend dat in 1959, vijftien jaar na zijn eer
ste publicatie, het woord symbool voor het eerst in het werk van Ricoeur
opduikt. Bijna tien jaar later bleek Ricoeur ontevreden met zijn symboolbegrip. Hij verving het door andere begrippen zoals 'metafoor' en 'ver
haal'. Maar de vervanging leek niet perfect te zijn. Naar zijn gevoel was er
in het symboolbegrip nog iets meer aan de hand, iets wat door de begrip
pen 'metafoor' en 'verhaal' niet wordt gedekt.
Omdat in deze studie de interpretatie van Ricoeur niet doel op zich is,
komen niet alle werken van Ricoeur aan bod. Mijn thematische invals
hoek is zijn symboolbegrip. Door die focus was het noodzakelijk om de
aandacht te vestigen op de delen uit Ricoeurs werk die over symbolen
gaan.
Ook de interpretatie van Ricoeurs symboolbegrip staat niet op zich. 2
Doel is in laatste instantie de systematisch-theologische vraag zoals die in
het eerste hoofdstuk ontvouwen is. Dat de interpretatie van Ricoeurs sym
boolbegrip door die vraag geleid wordt, heeft een belangrijke repercussie
voor de hier gevolgde methode. Ik zal eerst uitleggen waarom een andere
methode geboden is en vervolgens geef ik een beknopte omschrijving van
die methode.
Ik herinner er nog even aan dat dit onderzoek zich afspeelt in de ruim
te tussen drie foei: dat is om te beginnen de vraag naar de zinvolheid van
spreken over God in onze maatschappij. Ten tweede is dat de vraag naar
symbolen en naar symbolisering en ten derde is het de vraag naar
1

Vgl. Α. M. Olson: 'few scholars in our time have dealt as creatively and comprehensively
with the subjects of myth, symbol, and metaphor as Paul Ricoeur. Indeed, there can be no
discussion of these subjects today without reference to the work of Ricoeur since his inves
tigations cut across disciplinary lines in a way that provokes attention from many different
angles.' (A.M. OLSON, 'Myth, Symbol, and Metaphorical Truth', 99).
2
Meer expliciet over Ricoeurs symboolbegrip zijn o.a.: U. I. MEYER, DOS Symbol gibt zu den
ken. Eine Untersuchung zur Symbolinterpretation bei Paul Ricoeur, Β. M. COUCH, 'Religious
Symbols and Philosophical Reflection', in: CH. E. REAGAN (ed.), Studies in the Philosophy of
Paul Rwoeur, 115-133; A. P. CIPOLLONE, 'Symbol in the Philosophy of Ricoeur', 149-167.
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Ricoeurs en Blochs symboolbegrippen.
De link tussen de tweede en derde focus is evident: een interpretatie van
Ricoeurs (en Blochs) symboolbegrippen dient kennisvergrotend te werken
ten aanzien van de tweede focus van het onderzoek, het symboolbegrip.
De interpretatie van Ricoeurs en Blochs symboolbegrippen is als het ware
een hoofdstuk dat wordt toegevoegd aan het grote boek over de gezamenlijke geschiedenis van symbool en religie.
De tweede en derde focus staan primair in relatie tot de eerste focus, dat
wil zeggen in relatie tot de vraag naar de zinvolheid van spreken over God
in de West-Europese maatschappij. Die relatie tot de eerste focus maakt
dat kritische vragen gesteld moeten worden bij het zomaar toevoegen van
een nieuw hoofdstuk aan de geschiedenis van religie en symbool. Die kritische vragen hebben te maken met de mate waarin 'spreken over God' en
'symbool' opgevat worden als op zich kant en klare, 'affé' en presente
grootheden die als op zich staand met elkaar in verband gebracht kunnen
worden.
In het eerste hoofdstuk is ten aanzien van het spreken over God betoogd dat 'spreken over God' niet als een op zich staande en 'afFe' grootheid kan worden opgevat. Dat heeft te maken met de specifieke aard van
dat spreken zelf. Het woord 'God' breekt zo'n starre opvatting van 'spreken over God' open. Legio zijn de voorbeelden uit de christelijke - gelovige en theologische - traditie waarin naar voren komt dat we niet weten
wat of wie God is - en dan niet alleen in de zogenaamde 'negatieve theologie'. Legio zijn de hoogst paradoxale uitspraken uit de bijbel en is de
paradoxale 'logica' van de bijbel die elk welbepaald, gedefinieerd beeld van
God stuk slaan en die steeds weer afrekenen met onze verwachtingen
omtrent wat of wie God is en omtrent wat God doet. Op grond daarvan
moet gezegd worden dat 'spreken over God' in een onderzoek als dit niet
als een afgeronde 'tekst' opgevat kan worden. De andere reden waarom
dat zo is, heeft te maken met de identiteitscrisis en het plausibiliteitsverlies van dat spreken. Dat verschijnsel noopt tot een kritische reflectie
op wat 'spreken over God' ook al weer betoogde en beoogde. Het wordt
immers blijkbaar niet meer begrepen en slaat niet meer aan. Voor de
vraag naar de relatie tussen 'symbool' (de tweede focus) en 'spreken over
God' (eerste focus) betekent dit dat de directe weg, namelijk symbolen
gebruiken om te leren hoe weer over God te spreken, niet mogelijk is.
Daarom zal ik in dit hoofdstuk een 'deconstructivistische' lezing van Ricoeurs symboolbegrip presenteren. Ik zal laten zien dat die lezing niet
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alleen door het zojuist gezegde gemotiveerd en in gang gezet wordt, maar
ook en vooral door Ricoeurs symboolbegrip zelf. Ricoeurs symboolbegrip
heeft namelijk enerzijds iets 'afs' - alsof het symbool een affé, presente
grootheid zou zijn en een geopenbaarde realiteit. Tegelijkertijd geldt dat
die affé, 'presente' symboolopvatting van Ricoeur zo massief en bijna
onbemiddeld in zijn oeuvre staat, dat juist de massiviteit van die symboolopvatting ertoe lijkt uit te nodigen om naar de achterkant van dat begrip
op zoek te gaan. Nu hebben begrippen letterlijk gesproken geen achterkant. Wat ik ermee bedoel is dat waar een deconstructivistische lezing van
teksten op tracht te wijzen.
'Deconstructie' is een moeilijk te definiëren en zelfs verwarrend begrip.
Het gaat hierbij niet om vernietiging, maar om een 'tekstuele praktijk' die
gekenmerkt wordt door een 'dubbele lezing', dat wil zeggen 'een lezing
die op zijn minst twee motieven of betekenislagen met elkaar vervlecht,
meestal door eerst de 'dominante interpretatie' van een tekst te herhalen
(..) en ten tweede door, binnen en door die herhaling, de orde van het commentaar te verlaten en een tekst te openen voor de blinde vlekken (...) binnen die dominante interpretatie.^ Dit hoofdstuk biedt een dergelijke dubbele lezing van Ricoeurs symboolbegrip.
Ik begin dit hoofdstuk met een beknopte inleiding in Ricoeur en zijn
denken. Daarna presenteer ik de vermelde deconstructivistische lezing
van Ricoeurs symboolbegrip. Die lezing bestaat uit twee delen, conform
de tweedeling die ik hierboven binnen het begrip 'deconstructie' heb aangebracht. Begonnen wordt met een reconstructie van Ricoeurs symboolbegrip. Daarna wordt het niveau van het commentaar en van de dominante interpretatie verlaten om naar sporen van iets anders op zoek te
gaan. Dat gebeurt op aanwijzing van de tekst van Ricoeur zelf. Dat is
tevens de plek waar de overgang gemaakt wordt van een concentratie op
het begrip 'symbool' naar 'symbolisch spreken'. De nadere karakterisering
van Ricoeurs denken in de tussenliggende paragraaf dient ertoe die lezing
te rechtvaardigen en mogelijk te maken. In de laatste paragraaf worden tot
slot enkele kritische kanttekeningen geformuleerd bij Ricoeurs symboolbegrip.

3 S. CRITCHLEY, 'Demdian Deconstrurtion' (S. CRITCHLEY & T. MOONEY, 'Deconstruction

and Derrida', in: R. KEARNEY (ed.), Twentieth-Century Continental Philosophy, 443).
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2.2. Introductie in Ricoeur en zijn filosofie
Paul Ricoeur werd geboren in 1913, in Valence (Frankrijk), in een protestants milieu.4 Op jonge leeftijd, nog maar twee jaar oud, werd hij wees. In
1915 stierf zijn vader, in de eerste wereldoorlog, in de strijd aan de Marne.
De jonge Ricoeur groeide op bij zijn grootouders en zijn tante.
Zijn filosofische opleiding begon toen hij zeventien jaar was, toen hij
aan het lyceum van Rennes in de filosofie onderwezen werd door Roland
Dalbiez. Dalbiez maakte op Ricoeur een onuitwisbare indruk en wist hem
voorgoed te interesseren voor de filosofie. Van hem leerde Ricoeur de
grote waarde kennen van het vermogen om alle intellectuele krachten in
te zetten teneinde obstakels die zich aandienen uit de weg te ruimen.
Ricoeur daarover: 'Mijn leermeester zei: keert u niet af van wat u vreest
tegen te komen; loop nooit om het obstakel heen, maar ga er oog in oog
mee staan.'5 Verder kreeg hij bij Dalbiez de smaak voor het argumenteren
te pakken. Hij leerde zich kritisch te verhouden tot het filosofisch idealisme van filosofen als Descartes, Berkeley, Kant en Brunschvicg. Ook
kwam hij via Dalbiez in contact met het gedachtegoed van Sigmund Freud
- Dalbiez was in Frankrijk de eerste filosoof die een dissertatie over Freud
verdedigde.6
In de jaren '30 trad Ricoeur toe tot de zogenaamde 'vendredis' - de
bijeenkomsten op vrijdag van jonge filosofiestudenten bij Gabriel Marcel.
Tijdens die bijeenkomsten maakte Ricoeur kennis met een manier van
filosoferen in de stijl van de socratische dialoog. Marcel wilde dat de studenten tijdens deze bijeenkomsten vanuit eigen ervaring vertrokken en
niet vanuit het denken van een ander. Ricoeur leerde in deze kring zijn
voorkeur voor de dialoog en zijn bekommernis om het argumentatieve ten
dienste te stellen van actuele vraagstukken. Naast Marcels invloed zijn ook
de invloeden van het personalisme - via Ricoeurs contacten met
Emmanuel Mounier en het tijdschrift Esprit - en van Husserls fenomenologie - die hij leerde kennen via een Engelse vertaling van diens Ideen 4 Een uitvoerige biografie over Ricoeur is F DOSSE, Paul Ricoeur. Les sens d'une vie, Pans
Éditions la découverte 1997
5 Volgens Dosse nam dat algemene principe bij Ricoeur de vorm aan van het aangaan van
de confrontatie met 'de meest radicale uitdaging aan zijn diepgaande religieuze geloof de
filosofische rationalisatie ' (F. DOSSE, Paul Ricoeur Les sens d'une vie, 15/16)
^ Uitvoeriger over Dalbiez is Ricoeur in P. RICOEUR, 'Mon premier maitre en philosophie',
224
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vroeg vormende en bepalende krachten.
Ricoeur studeerde daarna filosofie aan de universiteit van Rennes en
aan de Parijse Sorbonne. Aan de laatste behaalde hij zijn doctoraalexamen
met een these over het probleem van God bij Lachelier en Lagneau.7
Vervolgens heeft hij onder andere geschiedenis van de filosofie gedoceerd
aan de Universiteit van Straatsburg en algemene filosofie aan de Sorbonne in Parijs. Van 1967 tot 1987 doceerde hij aan de nieuwe Universiteit van Parijs te Nanterre (thans: Paris X). Daarnaast werd hij in 1967
benoemd als opvolger van Paul Tillich op de 'John Nuveen professor of
philosophical theology'-leerstoel aan de 'University of Chicago' - met een
gecombineerde aanstelling aan de 'Divinity School', de filosofische faculteit en het 'Committee on Social Thought', allen aan dezelfde universiteit.
Daaraan bleef hij verbonden tot 1992.
In 1940 moest Ricoeur als soldaat deelnemen aan de tweede wereldoorlog. Kort daarna werd hij gevangen genomen. Hij bracht enkele jaren door
in concentratiekampen in Duitsland. Hij leerde er Mikel Dufrenne kennen. Samen met Dufrenne bestudeerde hij daar de existentialistische filosofie van Karl Jaspers.
Uit die jaren vloeiden publicaties voort over Jaspers en Marcela Bekend
werd hij in Frankrijk pas als specialist in de fenomenologie: in 1950 verscheen zijn vertaling - voorzien van een inleiding en een toelichting - van
het eerste deel van een werk van de stichter van de fenomenologie,
Edmund Husserl: Ideen zu einer reinen Phänomenologie und einer phänomenologischen Philosophie.9 Daarnaast verscheen, tegelijkertijd, Ricoeurs eigen, op fenomenologische leest geschoeide, Philosophie de la volonté I: Le
volontaire et l'involontaire10, het eerste deel van een als trilogie geplande
filosofie van de wil. Vanaf i960 maakte hij de wending naar de hermeneutiek. Hij wordt inmiddels met o.a. Hans-Georg Gadamer tot de belangrijkste hermeneutische filosofen van de twintigste eeuw gerekend.11
7 Problème de Dieu chez Lachelier et Lagneau (1934).
8 (samen met Mikel Dufrenne: ) Karl Jaspers et la philosophie de l'existence en: Gabriel Marcel
et Karl Jaspers. Philosophie du mystère et philosophie du paradoxe (1947).
9 Idées directrices pour une phénoménologie d'Edmond Husserl, traduction et présentation

toso)·
10 Paris: Aubier 1950.
11 Vgl: De filosofe Heleen Pott rekent Ricoeur en Gadamer tot belangrijke vertegenwoordigers van de 'neo-hermeneutiek' (Η. Porr, 'Tijd, narratìviteit, subjectiviteit: Paul Ricoeur
en Virginia Woolf, 267). Vgl. ook: TH. DE BOER, 'De hermeneutiek van Ricoeur', 90-119;
TH. DE BOER, 'Ricoeur en het hermeneutisch tijdperk van de rede', 27-45; G. B. MADISON,
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Tot Ricoeurs belangrijkste en meest bekende, in enkele gevallen al bijna
klassieke, boeken behoren inmiddels: La symbolique du mal (i960), De l'interprétation. Essai sur Freud (1965), L· Conflit des interprétations. Essais d'herméneutique I (1969), La métaphore vive (1975), Temps et Récit I-IH (1983-85)
en Soi-même comme un autre (1990). Naast zijn strikt filosofische publicaties verschenen er ook talrijke artikelen op het grensvlak van theologie,
godsdienstfilosofie en exegese. Enkele van de belangrijkste artikelen zijn in
Engelse vertaling gebundeld in Figuring the Sacred. Daarnaast verscheen,
tezamen met de exegeet André LaCocque, Thinking Biblically, waarin oudtestamentische teksten achtereenvolgens steeds door de exegeet LaCocque
en vervolgens door Ricoeur worden gelezen en geïnterpreteerd.12
Alom roemt men Ricoeurs kennis van de filosofie. 'OnovertrofFen'^
noemt men zijn werk, zowel wat de breedte als diepte betreft. Moeilijker
wordt het om zijn werk inhoudelijk te typeren. In secundaire literatuur treft
men meestal formele aanduidingen aan als: 'verbazingwekkend qua omvang'H; men spreekt van een 'ongeëvenaard verlangen om de provinciale
grenzen tussen verschillende filosofische tradities afte breken'. '5 De Ne'Hermeneuücs Gadamer and Ricoeur', 290-350 Elders heeft de Amenkaanse filosoof G Β
Madison opgemerkt 'Ricoeur's most significant contribution to contemporary philosophy
is the contribution he has made to the development of hermeneuücal theory ' (G Β
MADISON, 'Ricoeur', 471) De Duitse filosoof O Fr Bollnow heeft Ricoeur als de'leidende
vertegenwoordiger van een 'filosofische hermeneutiek' in Frankn)k' aangeduid (O FR
BOLLNOW, Studien zur Hermeneutik Band 1 Zur Philosophie der Geisteswissenschaften, 225)
Ook Hans Ineichen kent aan Ricoeurs werk groot belang toe 'onder de hermeneutìsche posities van vandaag ' (Η INEICHEN, Phûosophische Hermeneutik, 228), Vgl ook Β VEDDER,
Was ist Hermeneutik7 Em Wegvon der Textdeutung zur Interpretation der Wirklichkeit, 135-159
12 Ρ RICOEUR, Figuring the Sacred Religion, Narrative, and Imagination, Translated by David
Pellauer Edited by Mark I Wallace, Minneapolis Fortress Press, 1995, A LACOCQUE AND
Ρ RICOEUR, Thinking Biblically Exegetical and Hermeneutical Studies Translated by D
Pellauer, The University of Chicago Press Chicago and London 1998
'3 'The breadth of Paul Ricoeur's work is unsurpassed by perhaps any other thinker's in
the world today ' (G Η TAYLOR, in Editor's Introduction to Ρ RICOEUR, Lectures on
Ideology and Utopia, n)
'4 D E KLEMM, 'Ricoeur, Theology, and the Rhetoric of Overturning', 267
'5 'unequalled in his eagerness to break down the provincial boundaries between different
philosophical traditions ' (D CEFAI & V MUNOZ-DARDÊ, 'Social and Moral Understanding
Ricoeur', 231) E Macron heeft gesproken over de onmogelijkheid 'd'enfermer Paul
Ricoeur dans un courant ou une tradition philosophiques ' (Magazine littéraire, no 390,
sept 2000, 42) De Nederlandse theoloog en filosoof Sperna Weiland duidt Ricoeur aan
als 'een meester ( ) in het verenigen van verschillende wijsgerige tradities ( )' (J SPERNA
WEILAND, De mens m defilosofievan de twintigste eeuw, 16)
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derlandse filosoof Ad Peperzak, leerling van Ricoeur aan wie de bekendheid van Ricoeur in Nederland veel te danken heeft, spreekt van de onmogelijkheid om in een kort bestek zelfs maar een 'karakteristiek van Ricoeurs
wijsbegeerte te geven, omdat hij (...) zoveel filosofieën uit verleden en heden heeft geïntegreerd.'1^ Men kan Ricoeurs denken zien als de belichaming van een onophoudelijke en intensieve uiteenzetting met andere
manieren van denken: met andere filosofische manieren van denken, maar
evenzeer - en hij blinkt daarin uit - met andere wetenschappen, zoals de
sociologie, de psychologie, de literatuurwetenschappen, de taalwetenschappen, de semiotiek, de geschiedenis en zelfs de neurowetenschappen.^
Men kan hem de hermeneut in actie noemen, dat wil zeggen de hermeneut
die zijn reflecties op wat hermeneutiek is, steeds ontleent aan concreet uitgevoerde interpretaties en bij wie methodisch-hermeneutische reflecties
altijd hand in hand gaan met daadwerkelijke interpretaties. Hij wordt 'vóór
alles een lezer van anderen' genoemd 'die vrij converseert met de filosofen,
van Aristoteles tot Heidegger, maar ook met onderzoekers in de
neurowetenschappen, de sociologen en de historici.'1**
Ricoeur kan beschouwd worden als een voorloper van het filosofisch
postmodernisme.^ In een tijd waarin het postmodernisme in de filosofie
steeds meer en radicalere eindes verkondigd heeft - het einde van het subject en van de mens (het structuralisme, Michel Foucault) en van de filosofìe20 - is Ricoeur de discussie aangegaan met deze stromingen, maar is hij
het moderne project van de filosofie blijven verdedigen. De mogelijkheid
l

" A. PEPERZAK, 'Literatuuroverzicht. Denken in Parijs', 209.
'7 Proeve van het laatste is: Ce qui nous fait penser. La Nature et la Règle. Entretien avec JeanPierre Changueux (1998).
I
° E. MACRON, 'Conversations imaginaires', in: Magazine littéraire. Paul Ricoeur, no. 390
septembre 2000, 54.
'9 Ricoeur heeft bij Jacques Lacan Freud bestudeerd en is door diens Freud-interpretatie
ook sterk beïnvloed. Derrida geldt als een van Ricoeurs meest bekende leerlingen. De
inhoudelijke overeenkomsten tussen Ricoeur en de 'poststructuralisten' zijn met name te
vinden in Ricoeurs latere werk, waar hij de autonomie van de tekst benadrukt, maar anderzijds, anders dan de poststructuralisten, de taal nooit absoluut stelt, in de zin dat alles taal
zou zijn en er niets buiten de taal zou zijn. (M. VAN BUUREN, 'De interpretatietheorie van
Paul Ricoeur', 15). Vgl. ook: Dan Stivers opmerking: 'One of the great advantages of looking to Ricoeur is that he has already wrestled deeply for many years with the issues of
postmodernism (...)' (D. STIVER, Theology after Ricoeur, 15).
2 0

Vgl: Κ. BAYNES, J. BOHMAN & TH. MCCARTHY, After Philosophy- End or Transformation,

Boston 1987, waarin artikelen zijn opgenomen van o.a. Derrida, Putman, Davidson,
Maclntyre, Gadamer, Habermas, Apel en Ricoeur.
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om verantwoord filosofie te bedrijven heeft hij nooit opgegeven, maar
steeds als een uitdaging vast gehouden, vanuit de subjectfilosofische traditie.21 Als bijna geen ander - misschien nog het meest daarin vergelijkbaar met de Duitse filosoof Jürgen Habermas - heeft hij bovendien de voor
bijna onoverbrugbaar gehouden kloof tussen de continentaal-filosofische
tradities en de angelsaksisch-filosofische tradities proberen te overbruggen.
De discussie met de meest uiteenlopende stromingen binnen de filosofie
en met de wetenschappen is een handelsmerk geworden van zijn denken.
Tot slot van deze algemene introductie in Ricoeur en zijn werk nog een
enkel woord over de receptie van Ricoeur in de theologie en godsdienstfilosofie. In het werk van godsdienstfilosofen en theologen heeft Ricoeurs
werk van meet af aan grote weerklank gevonden. 22 In de Duitstalige theologie is die receptie wat later op gang gekomen dan in de Engels, Frans21

Een eminent voorbeeld van deze poging is te vinden in zi)n artikel 'De toekomst van de
filosofie en de vraag naar het subject' (P RICOEUR, Wegen van de filosofie, Structurahsme/psychoanalyse/hermeneutiek. Essays van Paul Ricoeur, gekozen en ingeleid door Ad
Peperzak, Bilthoven Ambo 1970, 17- 55 dit artikel is de vertaling van meerdere artikelen
de eerste paragraaf is oorspronkelijk verschenen in J. AMÉRY, H. R. SCHLETTE, K. BERGNER
(eds ), Die Zukunft der Philosophie, de tweede is verschenen als 'La question du sujet· le défi
de la sémiologie' (Ρ RICOEUR, Le Conflit des interprétations, 233-262)).
22
Er zijn weinig expliciet theologische studies over Ricoeur verschenen. Ricoeurs invloed
is veelmeer in stijlen van denken merkbaar en in de receptie en verwerking van bepaalde
thema's, zo zegt ook de Amerikaanse theoloog David Klemm, die de invloed van Ricoeur
op de theologie aldus beschrijft. 'Scholars in theology and religious thought increasingly
find their own questions shaped by the questions of Paul Ricoeur ' (D E. KLEMM, 'Ricoeur,
theology, and the rhetoric of overturning', 267) Wel kan er gewezen worden op talrijke
theologische dissertaties over Ricoeur, zoals J VAN DEN HENGEL. The Home of Meaning: The
Hermeneutics of the subject of Paul Ricoeur, Washington DC. University Press of America
1982, F PRAMMER, Die philosophische Hermeneutik Paul Ricoeurs m ihrer Bedeutung fur eine
theologische Sprachtheone, Innsbruck Tyroha 1988, TH HETTEMA, Reading for good, narrative theology and ethics m the Joseph story from the perspective of Ricoeur's hermeneutics,
Kampen Kok Pharos 1996, Τ Η M. VAN LEEUWEN, The surplus of meaning ontology and
eschatology m the philosophy of Paul Ricoeur, Amsterdam Rodopi 1981. Andere theologische
monografien zijn o a D STIVER, Theology after Ricoeur New Directions m hermeneutical
theology, Louisville/London/Leiden John Knox Press 2001, J FODOR, Christian
Hermeneutics. Paul Ricoeur and the Refigunng of Theology, Oxford Clarendon Press 1995),
M I. WALLACE (The second Naivete Barth, Ricoeur, and the New Yak Theokgy, Macon.
Merver University Press 1990) en K. VANHOOZER, Biblical Narrative m the Philosophy of Paul
Ricoeur A Study m Hermeneutics and Theology, Cambridge - Cambodge University Press
1990 Voor een complete bibliografie van werken van en over Ricoeur zie DIRK VANSINA,
Paul Ricoeur, bibliographie primaire et secondaire, 1935 - 2000 = primary and secondary bibli
ography, 1935-2000, Leuven Leuven University Press 2000
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en Nederlandstalige theologie.23 Toch hebben Amerikaanse theologen
hem in 1993 aangeduid als een van de meest invloedrijke figuren in de
hedendaagse theologie.24 Ricoeurs ontmaskering van het begrip van de
erfzonde als een pseudo-begrip, zijn reflecties op het kwaad25, de aandacht die juist hij als filosoof weer op bijbelse mythen en verhalen richtte,
zijn insisteren op de specificiteit van religieuze taal en op de verschillende genres binnen de bijbel hebben zijn denken ingang doen vinden bij
met name exegeten en bij hermeneutisch en op taal georiënteerde systematisch theologen.2**
Op de theologie van bijvoorbeeld de Vlaams/Nederlandse theoloog Edward Schillebeeckx is de invloed van Ricoeur vroeg merkbaar: in 1967 in
het artikel 'Naar een katholiek gebruik van de hermeneutiek' en later, veel
explicieter, in zijn laudatio 'Le philosophe Paul Ricoeur, docteur en théologie', gehouden bij gelegenheid van het in 1968 door de Katholieke Universiteit Nijmegen aan Ricoeur toegekende eredoctoraat.27 Vanaf dat moment bleef Ricoeurs invloed voelbaar en aanwijsbaar in Schillebeeckx'
hermeneutische reflecties.2* Sinds David Tracy, een van de belangrijkste
23 O. Fr. Bollnow merkt nog in 1982 op, dat 'Paul Ricoeur lange tijd in Duitsland verhoudingsgewijs weinig opgemerkt was (...)'. (O. FR. BOLLNOW, Studien zur Hermeneutik, Band
1: Zur Philosophie der Geisteswissenschafien, 224).
24 D. E. KLEMM & W. SCHWEIKER, Meanings in Texts and Actions. Questioning Paul Ricoeur, 3.
25 Vgl: H. J. HEERING, Over het boze als macht en als werkelijkheid (1974); H. HARING, Das
Problem des Bösen in der Theologie (1985); W. PANNENBERG, Anthropologie in theologischer
Perspektive: religiöse Implikationen anthropologischer Theorie (1983); J.-P. JOSSUA, 'Das Böse'
in: P. EICHER, (Hrsg.), Neues Handbuch theologischer Grundbegriffe I, 119-131.
2 6 Vgl: M. VAN ESBROECK, Herméneutique structuraliste et exégèse. Essai de Logique kérygmatique, Desdée: 1968; F. MAAS, God mee-maken in mensentaal. Over de draagkracht van ervaring in geloof en theologie, Tilburg: Tilburg University Press 1986.
27 E. SCHILLEBEECKX, 'Naar een katholiek gebruik van de hermeneutiek' in: H. VAN DER
LINDE & H. A. M. FIOLET (red.), Geloof bij kenterend getij, Roermond/Maaseik, 1967, 78-116
(later o p g e n o m e n in: E. SCHILLEBEECKX, Geloofsverstaan: Interpretatie en kritiek, Bloemendaal: Nelissen 1972); E. SCHILLEBEECKX, 'Le philosophe Paul Ricoeur, docteur en théologie' is verschenen in: Christianisme social 7 6 (1968), 639-645. zie hierover ook: E. BORGMAN, 'Van cultuurtheologie naar theologie als onderdeel van de cultuur: De toekomst van
het theologisch project van Edward Schillebeeckx', 335-361.
28 Expliciet in: E. SCHILLEBEECKX, Geloofsverstaan: Interpretatie en kritiek, Bloemendaal:
Nelissen 1972, m a a r ook in zijn Jezus-boeken (E. SCHILLEBEECKX, Jezus. Het verhaal van een
levende, Bloemendaal: Nelissen 1974 en IDEM, Gerechtigheid en Liefde. Genade en bevrijding,
Bloemendaal: Nelissen 1977). R. Schreiter wijst m e t n a m e op de invloed van 'Ricoeurs
vroege werk over ervaring' op Schillebeeckx' d e n k e n toen dit nog sterk onder de invloed
stond van de existentialistische fenomenologie en op de invloed van Ricoeurs latere werk
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hedendaagse Noord-Amerikaanse katholieke theologen, vanaf het einde
van de jaren '60 Ricoeurs directe collega was aan de University of
Chicago, ademen ook veel van zijn werken Ricoeurs invloed.29 Daarnaast
vertoont ook het werk van theologen als Langdon Gilkey30, Sally McFague3I, Eberhard Jüngel32, Jürgen Werbick33 en Werner Jeanrond34 duidelijke invloeden van Ricoeurs hermeneutische theorie.
Na deze algemene en beknopte inleiding in Ricoeur en zijn denken ben
ik toegekomen aan een interpretatie van zijn symboolbegrip. Zoals ik in
de inleiding al uiteengezet heb, wordt die in twee onderscheiden stappen
voltrokken. Om te beginnen presenteer ik een reconstructie van Ricoeurs
teksten over symbool. Ricoeurs teksten over het symbool worden als het
ware meegelezen. Gaandeweg stuit men dan echter op een probleem dat
ertoe aanzet om de teksten opnieuw te lezen. Daardoor komen de meest
interessante aspecten van het symboolbegrip aan het licht.

2.3. Reconstructie van Ricoeurs symboolbegrip
Ik zei het al: in 1959 is het woord symbool voor het eerst opgedoken, vrij
over metafoor en narrativiteit in Schillebeeckx' werken van n a d e jaren '70 (R SCHREITER,
'Edward Schillebeeckx A n Orientation to H i s Thought', i n E. SCHILLEBEECKX, The
Schillebeeckx Reader Edited by Robert Schreiter, 21).
2
9 Zie m e t n a m e D TRACY, Blessed Rage for Order. The New Pluralism in Theology, Chicago
The University of Chicago Press 1975 e n IDEM, The Analogical Imagination.
Christian
Theology and the Culture of Pluralism, New York. Crossroad 1981 e n IDEM, ' H e r m e n e u t i s c h e
Überlegungen i m n e u e n Paradigma' (H K Ü N G / D . TRACY (Hrsg ), Theologie-Wohm? ö k u m e n i s c h e Theologie Bd. 11, Zunch-Koln Benziger Verlag 1984, 76-102), vgl 00k. Dosse
die Tracy's hermeneutiek e e n theologische hermeneutiek n o e m t die in sterke m a t e geïnspireerd is door de 'thèses de Ricoeur1, in F DOSSE, Paul Ricoeur. Les sens d'une vie, P a n s La
Découverte 1 9 9 7 , 5 4 8 .
3° Zie bijvoorbeeld z i p Naming the Whirlwind The Renewal o/God-language (1969)
3 1 Met n a m e Speaking m Parables A Study m Metaphor and Theology (1975) en Metaphorical
Theology Models of God m Religious Language (1982)
3 2 'Metaphonsche Wahrheit. Erwägungen z u r theologischen Relevanz der Metapher als
Beitrag zur H e r m e n e u t i k einer narrativen Theologie', in. Beiheß zur Evangelischen Theokgie 1974, 76-, zie ook - E JÜNGEL, Gott als Geheimnis der Welt, 3 9 6 - 4 0 0
33 o a.. J. WERBICK, 'Was das Beten der Theologie z u d e n k e n gibt oder Ein Versuch über
die Schwierigkeit, ja z u s a g e n ' , in J Β METZ, J. REIKERSTORFER, J. WERBICK, Gottesrede, 59-

94; IDEM, Bilder sind Wege, eine Gotteslehre (1992)
34 Vgl. W. JEANROND, Text und Interpretation als Kategonen theologischen Denkens, T u b i n g e n
Mohr 1986
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plotseling en ook enigszins tot verrassing van Ricoeur zelf. In een terugblik op dit werk zei Ricoeur: '...dan ontdekken wij tot onze verbazing onmiddellijk dat alleen de symbolische uitdrukkingen toegang geven tot de
ervaring van het kwaad (...).'35
Voor het eerst werd het symboolbegrip een expliciet thema bij Ricoeur
in een artikel uit 1959, "Le symbole donne à penser".^ Het is de voorbode
en de korte samenvatting van de grote, beroemde monografie Finitude et
Culpabilité Π. La symbolique du mal, die een jaar later zou verschijnen. Na
i960 dook het begrip nog op in zijn monografie over Freud, De l'interprétation. Essai sur Freud, verspreid in enkele kleinere artikelen en in
Interpretation Theory. Discourse and the Surplus of Meaning.
In deze paragraaf worden de belangrijkste elementen van Ricoeurs
symboolbegrip weergegeven. Daarvoor concentreer ik me op het artikel
"le symbole donne à penser" en op Finitude et Culpabilité II. La symbolique
du moi. 37 De ontwikkelingen van het begrip in het werk daarna zal ik vervolgens relateren aan dit eerste symboolbegrip.
De werken waarin Ricoeur definities of omschrijvingen van het symboolbegrip geeft zijn de artikelen "Le symbole donne à penser", Le symbolisme et l'explication structurale^, Parole et symbole^, Poétique et symbolique^0
en Symbolique et temporalité*1 en de boeken: Finitude et Culpabilité II. La
symbolique du mal, De l'interprétation. Essai sur Freud*2 en Interpretation
Theory. Discourse and the surplus of Meaning. Het is de bedoeling om in
deze paragraaf Ricoeurs symboolbegrip te reconstrueren.
Ricoeurs eerste omschrijvingen van wat een symbool is, treft men aan
in het artikel "le symbole donne à penser" dat de wezenlijke gedachten bevat
die kort daarna in La symbolique du mal uitgebreider en geïllustreerd door
veel materiaal verschijnen. Wat het symbool is, wordt hier eerst duidelijk
35 P. RICOEUR, ' H e r m é n e u t i q u e des symboles et réflexion philosophique (1) (IDEM, Le conflit des interprétations. Essais d'herméneutique, 283-311), 311. In de engelse vertaling wordt het
nog duidelijker: '(....) our first surprise is to discover that (...) the only access to the experience of evil itself is through symbolic expressions.' (IDEM, 'The Hermeneutics of Symbols and Philosophical Reflection: ΙΓ, in: P. RICOEUR, The Conflict of Interpretations, 315).
36 p. RICOEUR, 'Le symbole d o n n e à penser', 6 0 - 7 6 .
37 Voortaan kortweg 'La symbolique du mal' of 'SdM'.
3° in: Cahiers internationaux de symbolisme, 2 , 1 9 6 4 , 81-96.
39 in: Revue des sciences religieuses, 4 9 , 1975, 142-161.
4 ° in: Initiation à la pratique de la théologie. T o m e I: Introduction, 37-62.
4 1 in: Herméneutique et Tradition, 32-41.
4 2 Paris: Editions du Seuil 1965.
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door afbakeningen: van het teken, van de allegorie, van het symbool in de
zin van de symbolische logica en van de mythe.
Symbolen horen voor Ricoeur tot de groep van de tefcens.43 Maar niet elk
teken is een symbool: '(..) zeggen dat het symbool een teken is, betekent
een te grote cirkel trekken, die nu ingeperkt moet worden.'44 Elk teken
wordt gekenmerkt door een intentionaliteit, het symbool door een dubbele intentionaliteit.45 Een teken verwijst naar iets anders en als zodanig is
aan elk teken een intentionaliteit eigen. Elk teken heeft een letterlijke betekenis: het verwijzen van het teken naar die letterlijke betekenis wordt door
Ricoeur de eerste intentionaliteit van het teken genoemd. Het symbool
kent echter een tweede intentionaliteit, die op de eerste intentionaliteit is
gebouwd. De tweede intentionaliteit is een figuurlijke betekenis. Deze
tweede betekenislaag is niet direct vatbaar, ja, zelfs Onuitputtelijk' ('inépuisable'). Hoe we ons dat moeten voorstellen wordt door Ricoeur op een
wat eigenaardige manier onder woorden gebracht, door aan de eerste intentionaliteit quasi-mythisch een activiteit toe te kennen. Hij beschrijft
hier wat de eerste intentionaliteit doet, wanneer we met een symbool geconfronteerd worden: 'het is de eerste intentionaliteit zelf die ons naar de
tweede voert', 'terwijl ik leef in de eerste'. Of: 'de letterlijke zin bewerkt
dus de analogie door het analogon te stellen'.46 Door dat zo te zeggen benadrukt Ricoeur dat we de tweede betekenis niet van buitenaf kunnen
beheersen. We hebben er geen greep op. De letterlijke betekenis voert ons,
terwijl we er in leven, boven zichzelf uit naar de tweede, symbolische betekenis. Alleen zo is de symbolische betekenis toegankelijk, doordat we
ons laten leiden door de eerste betekenis. 'Anders dan een vergelijking die
we van buitenaf beschouwen, is het symbool de beweging van de
oorspronkelijke betekenis, die maakt dat we participeren in de verborgen
betekenis. Ze assimileert ons aldus met het gesymboliseerde zonder dat
we in staat zijn de vergelijking verstandelijk te beheersen.'47 Ricoeur kan
daarom zeggen dat het symbool 'schenkend' is.48
43 'Que les symboles soient des signes, cela est certain', in: P. RICOEUR, "Le symbole donne
à penser", 6 4 .
4 4 'Mais dire que le symbole est signe, c'est tracer u n cercle trop grand qu'il faut maintenant reserrer.' (Ibidem).
45 'je dirai que le symbole recèle dans sa visée une intentionalité double.' (Ibidem).
4 6 P. RICOEUR, ' H e r m é n e u t i q u e des symboles et réflexion philosophique (1)', in: IDEM, Le
conflit des interprétations, 283-311, 284.
47 La symbolique du mal, 17.
48 'C'est en ce sens que le symbole est donnant'. (P. RICOEUR, La symbolique du mal, 22).
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Bij symbolen gaat het volgens Ricoeur steeds om taal. Weliswaar kunnen ook dingen - de wereld of aspecten van de wereld - symbolen zijn,
maar dat zijn ze dan krachtens de taal. Ricoeur: 'Er bestaat geen symboliek
vóór de sprekende mens, zelfs als de macht van het symbool diepere wortels heeft.'49. En in La symbolique du mal zegt hij het eveneens zeer expliciet: 'Moeten we dan zeggen dat symbolen, in hun kosmische aspect, voorafgaan aan de taal of er zelfs vreemd aan zijn? Geenszins. Het symboolzijn van die werkelijkheden betekent: op een punt een massa van betekenissen verzamelen die, voordat ze tot denken aanzetten, tot spreken
aanzetten.'50 En: 'zelfs indien de symbolen elementen zijn van het universum (...) of dingen (...) krijgen die dingen toch in de wereld van de taal
hun symbolische dimensie.'51
Een ander taalaspect van het symbool dat al onmiddellijk aan het licht
komt in de titel van het artikel uit 1959 is dat het symbool te denken gee/t.
Dat wordt als volgt toegelicht: 'Ik poneer de zin niet. Het is het symbool
dat de zin geeft. Het denken gebeurt dus vanuit de schenking..' (...) alles
is dus al gezegd in het raadsel.'52 Even daarvoor valt te lezen dat dit onderzoek aangezet was door de hoop op een herschepping van de taal ('recréation du langage').53
Die hoop op de herschepping van de taal staat niet op zich. Aan het
begin van hetzelfde artikel, later ook in La symbolique du mal en in enkele
latere artikelen wordt de aandacht voor symbolen in de context van de moderne filosofìe en de moderne cultuur in het algemeen gesitueerd. De aandacht voor symbolen blijkt zelf een kritiek op bepaalde ontwikkelingen in
de moderne filosofie en de moderne cultuur te zijn.
Om met de kritiek op de filosofie te beginnen: in het artikel uit 1959
heet het, weliswaar nog wat aarzelend, maar wel onmiddellijk aan het
begin ervan: 'Een nadenken over de symbolen (...) komt op, op een
bepaald moment van de reflectie, is een antwoord op een bepaalde situatie van de filosofie en misschien zelfs van de moderne cultuur.' En even
49 'Existentie en hermeneutiek', 29.
5° P. RICOEUR, La symbolique du mal, 18.
51 IDEM, La symbolique du mal, 16.

5 2 'je n e pose pas le sens, c'est lui qui donne le sens.' (...) 'A partir de la donation...' 'La sentence suggère donc à la fois que tout est déjà dit e n é n i g m e (et pourtant qu'il faut toujours
tout commencer et recommencer dans la dimension d u penser.'^ (P. RICOEUR, "Le symbole donne à penser", 61).
53 P. RICOEUR, "Le symbole d o n n e à penser", 6 1 .
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verderop, nog steeds hoofdzakelijk over de filosofische context waarin het
nadenken over symbolen gesitueerd moet worden: 'Tegenover de filosofieën van het vertrekpunt vertrekt een nadenken over de symbolen vanuit
de volheid van de taal en vanuit de zin die er altijd al is; ze vertrekt vanuit
het midden van de taal die al plaatsgevonden heeft en waar alles al op een
bepaalde manier is gezegd. Ze wil het denken zijn met al zijn vooronderstellingen.'54 Het denken over het symbool staat dus tegenover het 'cartesiaanse en husserliaanse onderzoek van het vertrekpunt'.55
Filosofie is volgens Ricoeur steeds ingebed in een specifieke cultuur.
Achter de kritiek op de moderne filosofie gaat een bredere cultuurkritiek
schuil: 'Als wij het probleem van het symbool nu, in deze periode van de
geschiedenis aan de orde stellen, dan is dat in verbinding met bepaalde
trekken van onze 'moderniteit' en als een antwoord op die moderniteit
zelfs. Het historische moment van de filosofie van het symbool is dat van
het vergeten en ook dat van de restauratie. Het vergeten van de hiërophanieën, het vergeten van de tekenen van het Heilige; het verlies van de
mens zelf als behorend tot het Heilige. Dat vergeten, weten we, is het
tegendeel van de grandioze taak van het voeden van de mens, van het bevredigen van de behoeften door de natuur te beheersen door middel van
een planetaire techniek.'
Met deze reflecties stond Ricoeur niet alleen. Bij filosofen als Martin
Heidegger, in zijn latere werk met name (o.a. in Unterwegs zur Sprache) en
bij Hans-Georg Gadamer, bi] theologen als Gerhard Ebeling en Eberhard
Fuchs kan men soortgelijke taalreflecties in het kader van een filosofie- en
cultuurkritiek aantreffen. De late Heidegger en in zijn spoor de woordtheologie van de Bultmann-leerlingen Eberhard Fuchs en Gerhard Ebeling - wier theologieën Ricoeur overigens goed kent - hebben sterk benadrukt dat de taal, met het aanbreken van de moderne tijd, geleidelijk
aan gereduceerd is tot een instrument. Men ontdekte dat het belangrijkste
ten aanzien van taal niet het feit is dat wij een taal spreken en dat we ons
van taal kunnen bedienen - alsof taal ons geheel ter beschikking staat 54 p RICOEUR, "Le symbole d o n n e à penser", 6 o 'Au contraire des philosophies du point
de départ, u n e méditation sur les symboles part du plein du langage et du sens toujours
déjà là, elle part du milieu du langage qui a déjà eu heu et où tout a déjà été dit d ' u n e certaine façon, elle veut être la pensée avec toutes ses presuppositions '
55 William Placher formuleert het aldus '( ) reflection always begins m médias res, with a
language and a culture already given ' (W C PLACHER, 'Paul Ricoeur and Postliberal Theology A conflict of interpretations 5 ', 39)
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maar dat de taal ons bepaalt. Vooraf aan het feit dat we taal hebben gaat dat
we taal zijn. In Unterwegs zur Sprache formuleert Heidegger het zo: we
spreken over de taal in de voortdurende schijn slechts over de taal te spreken, terwijl we reeds vanuit de taal in de taal haar door haar zelf ons haar
wezen laten zeggen ('Anschein, nur über die Sprache zu sprechen,
wahrend wir bereits aus der Sprache her in ihr sie selbst ihr Wesen uns
sagen lassen.')56 Er is met andere woorden 'sprake van een prioriteit van
de taal die ons toespreekt en die op ons spreken beslag legt'.57
Ook Hans-Georg Gadamer heeft laten zien dat de moderne, d.i. cartesiaanse, omschrijving van het bewustzijn als zelfbewustzijn lange tijd een
adequate aandacht voor taal in de weg heeft gestaan. Door de aandacht
voor de spontaniteit van het subject die in de taalvormende energie een
van haar bevestigingsvormen heeft, kon het raadsel dat de taal aan het
denken opgeeft niet of nauwelijks in beeld komen. Tot het wezen van de
taal hoort immers, aldus Gadamer, een 'ondoorgrondelijke onbewustheid'58 ervan. Het eigenlijke raadsel van de taal is dat we in waarheid nooit helemaal in distantie kunnen treden ten opzichte van de taal.
Alle denken over de taal is veeleer altijd al door de taal ingehaald.
Hetzelfde adagium werd door de Duitse theoloog Heinrich Ott aldus
geformuleerd: 'De mens leeft in taal. Taal is niet slechts een van de vele
vermogens die hij tot zijn beschikking heeft.' En: '...taal kan niet adequaat
geïnterpreteerd worden als een middel, als een instrumenteel vermogen
van de mens.'59 De reflectie over de taal kan nooit buiten de taal treden.
De taal is geen instrument en geen werktuig. Tegen die achtergrond moet
ook het van Ricoeur aangehaalde begrepen worden.
Kenmerkend voor Ricoeurs benadering ten opzichte van die van
5^ Unterwegs zur Sprache, 191, Elders zegt Heidegger 'Ist die Sprache denn nur ein Instrument, das wir zur Bearbeitung von Objekten benutzen 5 (. ) Ist der Mensch dasjenige
Wesen, das die Sprache in seinem Besitz hat' Oder ist es die Sprache, die den Menschen
'hat', insofern er in die Sprache gehort, die ihm erst Welt eröffnet und zugleich damit sein
Wohnen in der Welt5' (M. HEIDEGGER, 'Einige Hinweise auf Hauptgesichtspunkte fur das
theologische Gesprach über 'das Problem eines mchtobjektmerenden Denkens und
Sprechens in der heutigen Theologie", 408)
57 'Hier openbaart zich de pnonteit van de taal-die-ons-toespreekt en die op óns spreken
beslag legt.' (E. SCHILLEBEECKX, Geloofiverstaan (...), 81).
5° abgrundige Unbewusstheit. zie H.-G GADAMER, 'Mensch und Sprache', 146-154.
59 'Man lives in language. Language is not just one of many abilities at his disposal.'
'Language cannot be adequately interpreted as a means, as an instrumental 'ability' of
man ' (H. OTT, 'Hermeneutics and Personal Structure of Language', 170).
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Gadamer en Heidegger is dat Ricoeur het niet laat bij deze nog zeer speculatief aandoende, formele formuleringen. Hij ziet deze gedachten over
de prioriteit van de taal verwoord op een zeer concrete, inhoudelijke manier: in enkele concrete woorden, die hun eveneens zeer concrete, dat wil
zeggen specifieke, culturele herkomst hebben: hij zoekt de verwoordingen
van het kwaad in de Grieks/Romeinse en Hebreeuwse cultuuruitingen,
omdat onze westerse cultuur hoofdzakelijk door die twee stromen is gevormd.
Het nadenken over symbolen is voor Ricoeur ten diepste het benaderen
van de 'geboorteplaats van de taal'. Hij noemt het een nadenken vanuit de
'volheid van de taal'. 'Volheid', 'geboorteplaats' en - zoals hij even later
zegt - 'integriteit' van de taal brengen Ricoeurs kritiek op de moderne cultuur en filosofie treffend onder woorden. De taal is in het moderne denken tot een instrument geworden, waar de taal als taal er eigenlijk niet
meer toe doet. Het is voor hem niet toevallig dat het probleem van het
symbool precies in zo'n culturele setting weer opkomt: de herontdekking
van het symbool is de keerzijde van een historische ontwikkeling. Hoewel
het symbool in die ontwikkeling eigenlijk niet past, nieuw en verrassend
is, vormen de opkomst van het symbool en de geschetste moderne ontwikkeling voor hem twee kanten van dezelfde medaille. Keerzijde van de
al aangehaalde uitspraak dat 'het historische moment van de filosofie van
het symbool zowel het moment van het vergeten als dat van het herstellen' is, het 'vergeten van de hiërophanieën, het vergeten van de tekenen
van het Heilige, de grip verliezen op de mens als behorend tot het Heilige'
is: 'de zwakke herkenning van dat vergeten is wat ons ertoe aanzet om de
integriteit van de taal te herstellen. Juist in de tijd waarin onze taal preciezer wordt, meer univook, technischer, beter geschikt voor die integrale
formaliseringen die uitgerekend 'symbolische logica' worden genoemd,
juist in die periode van het discours willen we de taal opnieuw laden, willen we opnieuw beginnen vanuit de volheid van de taal.'^ 0
Het niet van buitenaf kunnen beheersen van de tweede betekenis, waarmee we in het symbool te maken hebben, is voor hem niet een manco van
het symbool, maar juist de rijkdom ervan. De volheid, integriteit en oorspronkelijkheid van de taal staan voor hem gelijk met haar equivociteit,
haar dubbelzinnigheid. En dat pleit juist voor het symbool: het ideaal van
een wetenschappelijke, éénzinnige, formele taal is een afgeleide, het is
6° P. RICOEUR, Le conflit des interprétations, 283.

IIS

2.3. RECONSTRUCTIE VAN RICOEURS SYMBOOLBEGRIP

niet de oorspronkelijke taal. De taal van de wetenschap is tot een instrument gedegradeerd en juist van het talige karakter beroofd. Maar ook nu
zou men de tegenwerping kunnen maken dat de dubbelzinnigheid van
die zogenaamde oorspronkelijke taal in haar nog-niet verfijnd en aangescherpt-zijn zit. Zijn immers de oorspronkelijkheid en dubbelzinnigheid
van deze taal niet juist teken van haar on-ontwikkeldheid en is de ontwikkeling naar univociteit niet juist dat wat haar vooruitgang uitmaakt? Voor
Ricoeur geldt dat niet. 'Een nadenken over symbolen start vanuit de volheid van de taal en betekenis die er al is; het begint vanuit de taal die al
plaats gevonden heeft en waarin alles al op een bepaalde manier is gezegd.'*" Dezelfde waardering voor het symbool komt men tegen waar hij
het symbool van de allegorie onderscheidt. 62
De allegorìe is de naam voor een hermeneutisch procédé: het is geen oorspronkelijk fenomeen, maar wordt bewust ingezet door iemand om een
tweede betekenis te betekenen. Het procédé is hier omgekeerd ten opzichte van dat in het symbool: men zoekt naar een andere betekenis waarmee
de tweede, eigenlijke, betekenis aangeduid kan worden. Er zit daarom in de
allegorie iets kunstmatigs, iets onnatuurlijks. En daarom is de allegorie
overbodig wanneer ze eenmaal geïnterpreteerd is.63 Bij het symbool is dat
niet het geval: het symbool is meer dan dat en het staat bovendien hoger in
aanzien. Het presenteert zijn betekenis in de duistere transparantie van
een enigma en niet door vertaling. Een citaat: 'Ik plaats dus de schenking
van betekenis in trans-parantie in het symbool tegenover de interpretatie
door vertaling van de allegorie.'<H De allegorie is 'veel meer een modaliteit
van de hermeneutiek (of exegese van tekens, symbolen, allegorieën en
mythen) geweest dan een spontane schepping van tekens.' 'Het symbool
gaat vooraf aan de hermeneutiek, de allegorie is al hermeneutiek.'^
Het gebruik van het woord 'symbool' in de 'symbolische logica' heb ik al
61

Ibidem.
°2 P. RICOEUR, "Le symbole donne à penser", 65/66 ; IDEM, La symbolique du mal, 23.
"3 'Interpréter c'est alors percer le déguisement et par là même le rendre inutile.' (P. RICOEUR, La symbolique du mal, 23).

°4 'J'opposerai donc la donation de sens en trans-parence dans le symbole à l'interprétation par tra-duction de l'allégorie'. (Ibidem).
65 "Le symbole donne à penser", 66: '(...) l'allégorie a été beaucoup plus une modalité de
l'herméneutique (ou exégèse des signes, symboles, allégories et mythes) qu'une création
spontanée de signes.' (...) 'le symbole précède l'herméneutique; l'allégorie est déjà herméneutique.'
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kort aangestipt: het symbool van de symbolische logica staat diametraal
tegenover Ricoeurs eigen symboolbegrip en vanuit dat symboolbegrip moet
het bijna wel verrassen dat het ook in deze zin gebruikt kan worden. Cultuurhistorisch gesproken ontmoeten hier de moderne tijd en de tijd van de
herontdekking van het symbool elkaar. Het symbool van de symbolische logica is een puur formeel begrip. Ricoeurs symbool daarentegen is een gebonden symbool: gebonden aan een bepaalde inhoud. Opnieuw geldt: het
gaat niet om een tekort maar juist om de rijkdom ervan. Wanneer nu gezegd
wordt dat symbolen gebonden zijn aan een bepaalde inhoud, lijkt dat in
strijd met het feit dat symbolen steeds talige tekens zijn. Dat is het niet. Hier
komt Ricoeurs taaiopvatting naar voren: het symbool is namelijk de taal op
het moment van haar ontstaan, de taal in haar meest pure, talige vorm.
Ricoeur onderscheidt aan het symbool drie dimensies: een kosmische,
een oneirische^ en een poëtische dimensie.^? De dimensies zijn ontleend aan de drie disciplines waarin het symbool opduikt en dienen om
een naam te geven aan de gebondenheid van het symbool. Nogmaals: dat
betekent niet dat bijvoorbeeld ook bergen zelf symbolen kunnen zijn. De
kosmos of een element uit de kosmos kan wel een symbool zijn, maar het
is steeds de taal die hen tot symbolen maakt. De drie dimensies van elk
symbool ontleent Ricoeur aan de disciplines, waarin het symbool opduikt:
aan de godsdienstfenomenologie van Mircea Eliade*^, aan de psychologie
van, met name, Sigmund Freud en ten slotte aan de analyse van de poëtische verbeelding van Gaston Bachelard.*^
Elk symbool blijft aan de eerste, kosmische dimensie gebonden, omdat
de mens het heilige allereerst kent 'aan' de wereld, aan de elementen of de
aspecten van de wereld, in de zon, de maan, in de wateren en de vegetat i c i 0 De tweede dimensie: de nachtelijke, psychische of 'oneirische' di66 Het Griekse 'oneiros' betekent 'droom'.
6? P. RICOEUR, La symbolique du mal, 18-21.
68 Mircea Eliade was Ricoeurs naaste collega aan de Divinity School van de University of
Chicago.
"9 Voor een eerste beschrijving van het 'empire varié du symbole' kan men terecht bij: P.
RICOEUR, "Le symbole donne à penser", 62-63; Een uitwerking ervan is te vinden in: La
symbolique du mal, in de tweede paragraaf van de inleiding getiteld 'Criteriologie du symbole' (17-21). Voor wat betreft Bachelard verwijst Ricoeur naar: G. BACHELARD, LO Poétique
de l'Espace, Paris 1957.
7° 'C'est d'abord sur le monde, sur des éléments ou des aspects du monde, sur le ciel, sur
le soleil el la lune, sur les eaux et la végétation que l'homme lit le sacré.' (P. RICOEUR, LO
symbolique du mal, 18).
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mensie van het symbool duidt op de verinnerlijkte dimensie ervan: 'in de
droom kan men de overgang van de kosmische functie naar de psychische
functie van de meest fundamentele en stabiele Symbolismen van de
mensheid betrappen'^ 1 De eerstgenoemde dimensie is hier op weg naar
een psychologisering. De derde dimensie van het symbool, de poëtische,
brengt tot uitdrukking dat het symbool altijd ook een taaiconstructie is.
Weliswaar zijn het dingen die symbolen kunnen zijn - ja, er geldt zelfs
dat de hele kosmos, delen of aspecten daarvan symbolen kunnen zijn.
Toch geldt, anders dan voor Mircea Eliade, dat dingen pas symbolen zijn
dankzij hun talige dimensie. Zichtbaar wordt hier overigens ook dat taal
ten diepste tegen niet-taal aan ligt en daarmee wordt ook nog eens duidelijk dat Ricoeur geen radicaal taalfilosoof is, in die zin dat voor hem alles
taal zou zijn. Ten aanzien van religieuze taal valt elders te lezen dat 'een
religieus geloof geïdentificeerd kan worden door zijn taal, of, preciezer, als
een soort van discours. Daarmee is niet gezegd dat taal en talige uitdrukking de enige dimensie van het religieuze fenomeen zijn.' Ricoeur zegt er
alleen mee dat wat ook uiteindelijk de aard is van de zogenaamde religieuze ervaring, ze tot taal komt, gearticuleerd is in taal en 'de meest geëigende plaats om die ervaring in haar eigen termen te interpreteren is om
haar linguïstische uitdrukking te onderzoeken. 7 2
Het is niet gemakkelijk om de kosmische, oneirische en psychische
dimensies van het symbool samen te denken. Twee ervan vindt men
samen gedacht in een formulering van Ricoeur: 'Kosmos en psyche zijn
de twee polen van dezelfde expressiviteit: ik druk me uit door de wereld
uit te drukken en ik onderzoek mijn heiligheid door de heiligheid van de
wereld te ontcijferen.'73 Deze dubbele expressiviteit 'heeft haar complement in een derde zijnswijze van het symbool, de poëtische verbeelding.'74 De poëtische dimensie wordt ook duidelijk uit het volgende citaat:
'het symbool-zijn voor die realiteiten is: in een knoop van presentie een
massa van betekenende intenties ontvangen die, voordat ze te denken
geven, te spreken geven.'75 Tot zover het symboolbegrip zoals het beschre7 1 'c'est dans le rêve que l'on peut surprendre le passage de la fonction 'cosmique' à la fonction 'psychique' des symbolismes les plus fondamentaux et les plus stables de l'humanité'. (P. RICOEUR, La symbolique du mal, 19).

7 2 P. RICOEUR, 'Philosophy and Religious Language', 35.
73 p. RICOEUR, La symbolique du mal, 15.

74 Ibidem.
75 'être symbole p o u r ces réalités c'est recueillir d a n s u n noeud de presence u n e m a s s e
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ven wordt in het boek over de symbolen van het kwaad.
In La symbolique du mal heeft Ricoeur de weg afgelegd van de speculatieve verwoordingen van het kwaad 'terug' naar de mythen en ten slotte naar
de symbolen. De meest elementaire symbolen noemt hij nu vervolgens de
'primaire symbolen' en de mythen en de speculaties de secundaire en tertiaire symbolen. Benadrukt is dat symbolen nooit sec voorkomen, maar
altijd ingebed zijn in grotere gehelen: in vertellingen of in speculatieve
symbolen. Hier komt ook het onderscheid tussen symbool en mythe aan
de orde. Het symbool is 'radicaler dan de mythe' en 'de mythe is een soort
van symbool'.76
Het voorafgaande kan als volgt samengevat worden teneinde daarna de
overgang te kunnen maken naar een ander belangrijk boek waarin Ricoeur
het symboolbegrip thematiseerde. Aan wat Ricoeur 'symbool' noemt doet
hij een talig fenomeen op waarachter men niet terug kan gaan: het laat zich
niet zonder meer opnemen in de filosofische reflectie. Ricoeur brengt dat
precies op de noemer van het talige karakter, de taal in haar volheid. Die
volheid reduceren door er een formele taal van te maken zou betekenen dat
men de taal van haar rijkdom ontdoet. Die talige fenomenen worden door
Ricoeur 'symbolen' genoemd. Filosofie kan - en moet - over het symbool
nadenken77, moet de betekenis ervan expliciteren, maar als ze dat doet,
gebeurt dat in een heldere, eenduidige taal. Het probleem dat zich daarmee
voordoet is dat daarmee het symbool van zijn rijkdom beroofd zou zijn: in
het symbool blijkt meer te zitten dan de eenduidige taal van de filosofische
reflectie naar voren kan brengen. De filosofische reflectie moet vanuit het
symbool denken, dat wil zeggen vanuit taal. De filosofische reflectie blijkt
niet achter het talige karakter van bepaalde fenomenen terug te kunnen
gaan. Daarmee is aangegeven dat de filosofie een andere methode in zich
op dient te nemen: ze moet de interpretatie, en daarmee ook de reflectie

d'intentions significatives qui, avant de donner à penser, donnent à parler ' (P RICOEUR, La
symbolique du mal, 18)
7° '( ) le symbole est plus radical que le mythe Je tiendrai le mythe pour une espèce de
symbole, pour un symbole développé en forme de récit, articulé dans un temps et un espace non coordonnables à ceux de l'histoire et de la géographie critiques ' (P. RICOEUR, "Le
symbole donne à penser", 67)
77 '( ) it is from symbol that any philosophic reflection must proceed ' , zo zegt ook Α. Ρ
Cipollone als samenvatting van Ricoeurs vroege denken (A P. CIPOLLONE, 'Symbol in the
Philosophy of Ricoeur', 165)
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over de interpretatie, de hermeneutiek, tot deel van zichzelf maken.
Vanaf i960 zorgen die woorden voor een ingrijpende koerswijziging in
Ricoeurs denken. Ricoeur begon als een reflectiefilosoof, nam toen al snel
de fenomenologische methode op en vanaf i960, met de ontdekking van
de symboliek van het kwaad, besefte hij dat zijn denken hermeneutisch
moest worden.78
Men vindt in Ricoeurs werk een methodische wending vanaf het
moment dat de hermeneutiek in zijn denken binnentreedt. Over de vraag
in welk boek zich die wending naar de hermeneutiek nu precies voltrokken heeft, verschillen interpreten van Ricoeurs werk van mening. Ik volg
hier de vrij breed gedragen voorstelling dat La symbolique du mal het vraagstuk van de interpretatie in zijn denken definitief inluidt, maar ik teken
erbij aan dat er volgens sommigen al daarvóór (in zijn wilsfilosofie) sprake is van een 'latente hermeneutiek'. Ook volg ik hier de opvatting dat in
de publicaties die verschenen zijn na La symbolique du mal de reflecties op
het interpretatievraagstuk expliciet worden.79 De vraag of de hermeneutiek werkelijk pas hier, dat wil zeggen, met de introductie van het symbool
in La symbolique du mal, zijn intrede doet en of er niet al eerder van hermeneutiek sprake was, namelijk in de wijze waarop gebruik gemaakt
wordt van de andere wetenschappen in zijn dissertatie Philosophie de la volonté. Le volontaire et l'involontaire, kan hier niet behandeld worden. Dat de
hermeneutiek expliciet pas vanaf La symbolique du mal begint, is in overeenstemming met Ricoeurs eigen perceptie van zijn ontwikkeling. Op
grond daarvan kan in ieder geval gezegd worden dat hij pas vanaf i960
zijn filosofie uitdrukkelijk hermeneutisch noemt.^ 0
7° Vgl: P. RICOEUR, 'Herméneutique des symboles et réflexion philosophique (2)', 311: 'wat is
de functie van de interpretatie van symbolen in de economie van de filosofische reflectie? Ik
noem dat probleem, beschouwd in zijn grootste algemeenheid, het hermeneutische probleem, wanneer we althans met hermeneutiek de wetenschap van de interpretatie bedoelen.'
79 Bijvoorbeeld: TH. DE BOER, 'Ricoeur en het hermeneutisch tijdperk van de rede', 32. G.B.
Madison noemt 'La symbolique du mal' Ricoeurs 'first excursion into hermeneutics, albeit
one of restricted scope.' Volgens Madison voltrok zich Ricoeurs hermeneutische wending
pas echt in zijn Freud-monografie. (G. M. MADISON, 'Ricoeur', 472).
° 0 Voor een verdediging van de stelling dat de hermeneutiek ook al voor i960 een rol speelde
in zijn denken kan men terecht bij o.a. Don Ihde die van een 'latent hermeneutics' spreekt, zelfs
al vóór La symbolique du mal, maar anderzijds dit laatstgenoemde boek aanwijst als het begin
van de wending naar de hermeneutiek in de volle zin van interpretatie en een bekommernis
om taal: 'hermeneutics in the full sense of interpretation and a concern for language' (D. IHDE,
Hermeneutic Phenomenology. The Philosophy of Paul Ricoeur, 81). Voor dezelfde thematiek zie
ook: P. VAN TONGEREN, 'Hermeneutiek en ethiek in het (vroege) werk van Ricoeur', 86-94.
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Veel belangrijker dan de vraag wanneer precies de hermeneutiek voor
het eerst in zijn werk opduikt, is de vraag naar de betekenis van hermeneutiek. Voor Ricoeur betekende de ontdekking ervan inhoudelijk gezien
de kritiek op en het vaarwel aan een filosofie die zichzelf het beginpunt
meende te kunnen geven, oftewel de 'teleurstelling, die zich verbindt met
de gedachte van een filosofie zonder vooronderstelling'.^1 Dat inzicht doet
hij het eerst op in verband met het fenomeen van het symbool. De op Kant
alluderende formulering dat het symbool te denken geeft, brengt tot uitdrukking dat 'het symbool een bereik van de ervaring opent dat voor het
denken niet direct toegankelijk is. Het symbool geefi de relatie tot de religieuze werkelijkheid en de filosofie kan aanvankelijk niets anders doen
dan zich inlaten met die voorgegevenheid. '^2 Ricoeur besefte dat de filosofie open moest worden voor betekenissen die er al waren en er bovendien niet in haar eigen medium, dat van het begrip, waren. Het inzicht
brak bij hem door dat 'reflectie altijd 'in médias res', met een al gegeven
taal en cultuur begint.'^3 Zeker in het begin zat daar voor hem iets verbazingwekkends, ja, zelfs iets schandaligs in.84 Het leek in te houden dat de
filosofie afstand moest doen van haar autonomie. Het begrip van wat filosofie is kwam hierdoor onder spanning te staan. Vragen kwamen op als:
kan men een denken dat de autonomie afstaat en dat de verantwoordelijkheid voor het zelf-denken overgeeft aan iets anders, nog wel filosofie
noemen? Enerzijds houdt het beginnen vanuit een volle taal het terechte
afscheid in van het 'spook' van een filosofie zonder vooronderstellingen,
maar anderzijds ziet Ricoeur ook het gevaar hiervan. Er wordt namelijk op
die manier een radicale contingentie in het discours geïntroduceerd.85
Komt de filosofie hiermee immers niet gevaarlijk dicht in de buurt van
wat zij juist niet wilde zijn, namelijk geloof? Was het onderscheid tussen
filosofie en geloof niet juist gelegen in enerzijds het zelf, dat wil zeggen in
eigen verantwoording, nadenken en anderzijds het ontvangen van, openstaan voor iets anders, voor iets wat geopenbaard is? Ik ga hier niet nader
° I P. RICOEUR, 'Hermeneutik der Symbole und philosophisches Denken', in Kerygma und
Mythos VI-i, Entmythologisierung und existentielle Interpretation, 44.
8 2 C VAN PEURSEN, 'Philosophen der Kontingenz', 57/8
*3 W. PLACHER, 'Paul Ricoeur and Postliberal Theology A conflict of interpretations'', 39.
°4 'Waarom is er dan daar een probleem voor de filosooP De reden is dat er iets verbazingwekkends en zelfs iets schandaligs is aan het gebruik van symbolen ' (P RICOEUR,
'Herméneutique des symboles et réflexion philosophique (2)', 313)
85 p RICOEUR, La symbolique du mal, 19
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in op die vragen, maar vervolg mijn presentatie van de reconstructie van
Ricoeurs symboolbegrip.
Een ander belangrijk boek waarin het symboolbegrip gethematiseerd
wordt is de in 1965 verschenen Freud-studie De l'interprétation. Essai sur
Freud. Het is de eerste grote studie waarin de hermeneutische problematiek tot het centrale thema gemaakt wordt. De ontstane problemen door de
introductie van reeds bestaande betekenissen, worden in dit boek alleen
maar groter: in de interpretatie van de dubbelzinnige tekens dienen zich
twee onverzoenbare interpretatiewij zen aan.
Het belangrijke van de Freud-monografie voor dit onderzoek is gelegen
in de linguïstische eigenaardigheden die Ricoeur door zijn studie naar het
kwaad op het spoor gekomen is. Hij situeert zijn onderzoek naar Freud
daarom uitdrukkelijk temidden van de vele taalreflecties die op dat
moment in de filosofie in de mode geraakt zijn.**6 Freuds psychoanalyse
biedt voor hem bovendien het model van een bepaalde hermeneutiek:
men kan haar bestuderen als een discipline die zich bezig houdt met de
vraag wat bepaalde fenomenen eigenlijk, dat wil zeggen buiten hun manifeste, evidente betekenis, betekenen en dus met de vraag hoe deze fenomenen te interpreteren. Dat wordt onder meer duidelijk in de titel van een
van Freuds bekendste werken, Traumdeutung. Freuds psychoanalyse kan
bestudeerd worden onder het opzicht van de vraag wat interpreteren
inhoudt. Omdat de droom voor Freud in zijn latere werk bovendien model geworden is voor de interpretatie van de hele cultuur, kan ook Ricoeur
Freuds psychoanalyse als een cultuurduiding behandelen - die daarmee
in discussie treedt met andere cultuurduidingen.^7
De veranderingen die Ricoeurs Freud-studie voor het symboolbegrip
betekenen zijn enerzijds gelegen aan de kant van de interpretatie waartoe
het symbool uitnodigt en anderzijds aan de kant van het symboolbegrip
zelf.
Waar in het artikel "Le symbole donne à pensef de vele diverse reflecties
over het symbool nog op één niveau geplaatst leken te kunnen worden en
°" Ricoeur noemt hier: 'Wittgenstein, de analytische filosofie, de van Husserl uitgaande
fenomenologie, de studies van Heidegger, de werken van de Bultmann-school en de andere scholen van de nieuw-testamentische exegese, de werken op het gebied van de vergelijkende godsdienstgeschiedenis en van de antropologie over mythe, religie, geloofsvormen
en inhouden en uiteindelijk de psychoanalyse.' (P. RICOEUR, De l'interprétation. Essai sur
Freud, 13).
8
7 ρ. RICOEUR, De l'interprétation, 8.
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zelfs de indruk gewekt werd alsof de symboolreflecties van Eliade, Jung,
Freud en Bachelard niet zoveel van elkaar zouden verschillen dat er niet
toch één gemeenschappelijke trek uit afte leiden valt en waar die drie verschillende symboolreflecties vervolgens ook probleemloos onder de noemer gebracht leken te kunnen worden van de 'drie dimensies van het symbool', daar blijkt in de Freud-studie hoe moeilijk het is om de freudiaanse
manier van omgaan met het symbool te verenigen met de godsdienstfenomenologische benadering van dubbelzinnige betekenissen. Toch lukt
Ricoeur dat, namelijk door Freuds symboolinterpretatie op te vatten als
een bepaalde hermeneutiek die tegenover de hermeneutiek van de godsdienstfenomenologie staat.
Overigens was dat al iets nieuws: dat Ricoeur Freuds psychoanalyse en
cultuurduiding als een hermeneutiek duidde. Dat maakt het hem mogelijk
om haar ook in gesprek te brengen met bestaande, geesteswetenschappelijke hermeneutieken van Dilthey, Heidegger en Gadamer en van de
godsdienstwetenschap; en door deze confrontatie met een geheel anderssoortige hermeneutiek kon het eigene van de bestaande hermeneutieken pas
echt in het vizier komen. Door zijn Freud-studie is het mogelijk om beide
tegenover elkaar te plaatsen als twee soorten van hermeneutiek. In de godsdienstwetenschappelijke hermeneutiek gaat het om het herstel of de verzameling van de zin^, maar in de psychoanalyse van Freud en in de school
van de twijfel, waartoe naast Freud ook Karl Marx en Friedrich Nietzsche gerekend moeten worden, gaat het om de wil tot twijfelen, om de 'uitoefening
van de verdenking'.*9 Ricoeur betrekt ze op elkaar als een archeologische (in
het specifieke geval van Freud) en een teleologische interpretatie, of, anders
gezegd: door te zeggen dat de wil tot luisteren de weg moet nemen van een
reinigende, illusie-afbouwende kritiek, of, nog anders, door te zeggen dat
men de idolen moet doden, om weer in staat te zijn te luisteren.
Ten aanzien van het symboolbegrip zelf uit de Freud-studie kan vastgesteld worden dat het begrip hier sterker dan voorheen gekoppeld wordt aan
de problematiek van de interpretatie. In de Freud-monografìe treft men
enkele van de meest expliciete definities aan van wat Ricoeur onder een
symbool verstaat. De verandering ten opzichte van het symboolbegrip van
La symbolique du mal is subtiel, maar niet onbelangrijk. Het symbool is nu
niet meer zozeer een teken, maar 'de plaats van complexe betekenissen,
°° 'recollection du sens'.
°9 'exercice du soupçon'.
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waar in een andere zin een onmiddellijke zin zich zowel geeft als verbergt.'
Op dit verbergen haken nu precies de hermeneutieken van Karl Marx,
Friedrich Nietzsche en Sigmund Freud in, voorzover zij benadrukken dat
er meer nog dan van alleen 'verbergen' sprake is van een actief'verhullen',
'maskeren'. Daarop wordt voorgesteld om 'symbool dat veld van de dubbele
betekenis te noemen.'9 0 Even later wordt de aan het symbool eigen betekenisarchitectuur, die al bekend was uit La symbolique du mal, nog eens verhelderd en nu duidelijker dan voorheen gekoppeld aan de hermeneutische
problematiek. Ricoeur stelt voor om het toepassingsbereik van het symboolbegrip afte grenzen door een beroep te doen op de act van de duiding.
'In elk teken is een zintuiglijk iets de drager van de betekenende functie,
die bewerkt dat het (het zintuiglijke) staat voor iets anders. Maar ik zou niet
willen beweren, dat ik het teken interpreteer, wanneer ik begrijp wat het
zegt. De interpretatie heeft betrekking op een intentionele structuur van de
tweede orde, die veronderstelt dat een eerste betekenis al geconstitueerd is,
waar iets in eerste instantie bedoeld is, maar waar dit iets echter naar iets
anders verwijst, dat slechts door dat iets bedoeld is.'S»1
Zo kunnen even later, in hetzelfde boek, symbool en interpretatie aan
elkaar gekoppeld worden: 'Ik zou willen zeggen, dat er daar symbolen zijn
waar de linguïstische uitdrukking op grond van zijn dubbele betekenis of
van zijn veelvoudige betekenis aanleiding geeft tot interpretatiearbeid. Die
arbeid wordt opgewekt door een intentionele structuur die niet in de verhouding van zin en zaak bestaat, maar in een architectuur van de zin, in
een verhouding van zin en zin, van tweede en eerste zin, of het hier nu
gaat om een analogieverhouding of niet, of de eerste betekenis de tweede
nu versluiert of onthult. Deze textuur (van het symbool) is het, die de
interpretatie mogelijk maakt terwijl enkel de feitelijke beweging van de
interpretatie haar openbaart.'9 2 Van het symbool gaat kortom een 'roep
9° 'comme lieu des significations complexes où un autre sens tout à la fois se donne et se
cache dans un sens immédiat; appelons symbole cette région du double sens, (...)' (P.
RICOEUR, De l'interprétation, 17).
9 1 P. RICOEUR, De l'interprétation, 24.

9 2 'Je dirai qu'il y a symbole là où l'expression linguistique se prête par son double sens
ou ses sens multiples à un travail d'interprétation. Ce qui suscite ce travail c'est une structure intentioneile qui ne consiste pas dans le rapport du sens la chose, mais dans une
architecture du sens, dans un rapport du sens aus sens, du sens second au sens premier,
que ce rapport soit ou non d'analogie, que le sens premier dissimule ou révèle le sens
second. C'est cette texture qui rend possible l'interprétation, quoique seul le mouvement
effectif de l'interprétation la rende manifeste.' (P. RICOEUR, De l'interprétation, 28).

127

2. HET SYMBOOLBEGRIP VAN PAUL RICOEUR

naar interpretatie' uit en zo hoort het interpreteren organisch tot het symbolische denken en tot zijn dubbele betekenis.93
Wat er in de Freud-studie verandert aan het symboolbegrip is dat er niet
meer zozeer van een teken wordt gesproken, maar, breder en tegelijkertijd vager, van een bepaald veld van betekenis. Daarmee is het denkbaar
geworden dat het symbool grotere gehelen zou kunnen bevatten. Het
wordt nu niet meer zo sterk gekoppeld aan een teken, maar meer, zij het
nog niet zo expliciet, aan een 'regio van de dubbele betekenis'. Het is nu
de betekenisopbouw zelf die het criterium af lijkt te geven voor de vraag
of we met een symbool te maken hebben of niet. En ten aanzien van de
interpretatie van het symbool: het symbool wordt nu de instantie waar niet
één hermeneutiek tegenover staat, maar waar twee hermeneutieken op
elkaar botsen - en uiteindelijk samenkomen. Het gaat aan de ene kant om
een herstellende en aan de andere kant om een argwanende hermeneutiek. De eerste hermeneutiek is gericht op het herstellen van de
oorspronkelijke zin van het symbool, op het luisteren daarnaar. De tweede hermeneutiek is reducerend van aard. Ze is gericht op het blootleggen
van de vervormingen van betekenis, op 'het ontmaskeren van de idolen'.
Het gevolg van het erbij betrekken van een tweede, argwanende, hermeneutiek is dat zo gebroken wordt met de naïeve idee dat in het symbool de
eerste betekenis een tweede betekenis geefi en dat we ons door de eerste
betekenis naar de tweede betekenis kunnen laten leiden. Het 'geven' blijkt
ingewikkelder in elkaar te zitten. Het beeld van een symbool waartegenover een hermeneutiek staat die tot taak heeft de oorspronkelijke zin te
herstellen wordt in zijn naïviteit doorzien en ervan ontdaan. In 'De symboliek van het kwaad' kreeg het bewustzijn zijn eerste slag toegebracht,
doordat het besefte dat het niet zelf de zin stelt, maar dat de zin al gegeven is. Nu blijkt het symbool niet alleen een betekenis te verbergen, maar
haar ook nog te verdraaien.

2.4. Overgang: Ricoeurs symboolbegrip opnieuw gelezen
2.4.1. De aanleiding voor een nieuwe lezing
De aanleiding voor een tweede, nieuwe lezing van Ricoeurs symboolbegrip die ik in het vervolg zal presenteren, is te vinden bij Ricoeur
93 P. RICOEUR, De l'interprétation, 29.
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zelf. In de jaren '70 duiken in Ricoeurs werk steeds meer signalen op dat
hij moeilijkheden ondervindt met het gebruik van dat woord symbool. Hij
schrijft die op het conto van de gebondenheid van het symbool. Andere begrippen komen op die hem in staat zouden moeten stellen om een deel
van het symbool ingrijpender te bestuderen. De aanleiding om hier naar
een andere lezing van Ricoeurs symboolbegrip op zoek te gaan is in eerste instantie een negatieve, want Ricoeurs bevindingen omtrent het symbool eindigen negatief.
In een artikel van Ricoeur uit 1975 valt te lezen: 'het woord symbool
roept een veld of velden van onderzoek op waar een zekere niet- of pre-linguïstische factor de overhand heeft, die nog nader bepaald moet worden'94. Ricoeur kiest voor het begrip 'metafoor' om het debat te concentreren. De metafoor wordt de geprivilegieerde getuige van het domein van
het woord. Ook in Interpretation Theory. Discourse and the Surplus of
Aieamng95, een reeks lezingen die hij in 1973 aan de Texas Christian
University gegeven heeft, gaat hij uitvoerig in op het symboolbegrip. Een
van de lezingen draagt de naam Metaphor and Symbol en gaat in op het
onderscheid tussen beide termen.96 Het verschil tussen metafoor en symbool blijkt te liggen in respectievelijk het puur semantische karakter van
de metafoor aan de ene kant en in het feit dat het symbool op de grens van
'bios' en 'Zogos'97 ligt aan de andere kant. De metafoor is (slechts) de exploratie in het talige vlak van de semantische kant van het symbool. Maar
er is naast het semantische moment nog een ander aspect aan het symbool: 'Het duistere feit is dat symbolen geworteld zijn in velden die zelf
overgeleverd zijn aan een verspreid onderzoek.'98 'Metafoor is de geschikte reagens om dit aspect van symbolen dat een sympathie voor taal heeft
94 'Ie vocable symbole (...) évoque un champ ou des champs d'investigation où prédomine un certain facteur non linguistique ou pré-linguistique qui reste à déterminer.' (P.
RICOEUR, 'Parole et symbole', 145).
95 Fort Worth: Texas Christian University Press, 1976.
96 David Pellauer, Amerikaans filosoof en engelse vertaler van veel van Ricoeurs werk, is
zelfs van mening dat Ricoeur het verschil tussen metafoor en symbool meer heeft geponeerd dan bewezen ('asserted than demonstrated') Hij concludeert: '(...) we still face the
difficulty of identifying what is a symbol and what is not, and here is where I think we run
into the real limit of Ricoeur's reflections on symbols, namely, his tendency while asserting the referentiality of language to confine himself to instances of discourse and other
uses of language.' (D. PELLAUER, 'The Symbol gave rise to Thought', 113; 115).
97 p. RICOEUR, Interpretation Theory: discourse and the surplus of meaning, 14.
9° P. RICOEUR, 'Parole et Symbole', 151: 'investigation dispersée'.

129

2. HET SYMBOOLBEGRIP VAN PAUL RICOEUR

aan het licht te brengen.'99 En over het niet-semantische moment van het
symbool: 'iets in het symbool correspondeert niet met een metafoor en
daarom weerstaat het symbool elke linguïstische, semantische of logische
transscriptie.' 100 'Die duisternis van het symbool is gerelateerd aan de
geworteldheid van symbolen in gebieden van onze ervaring die open zijn
voor verschillende onderzoeksmethoden.'
Een van Ricoeurs voorlopig laatste woorden over de verhouding tussen
metafoor en symbool is dat er enerzijds meer in de metafoor is dan in het
symbool en dat er anderzijds meer in het symbool is dan in de metafoor.
De metafoor draagt de impliciete semantiek van het symbool naar de taal
en is daardoor vrijer, terwijl de metafoor anderzijds slechts het linguïstische procédé is. 'Het symbool blijft een twee-dimensioneel fenomeen in
de mate waarin de semantische kant verwijst naar de niet-semantische
kant. Het symbool is gebonden. Het symbool heeft wortels. Het symbool
reikt in de duistere ervaring van de 'Macht'.' 101
Zoals gezegd speelt het symboolbegrip na de jaren '70 geen rol van
betekenis meer in Ricoeurs werk. En toch is daarmee de vraag niet opgelost wat er werkelijk met het begrip gebeurt. Ook tussen Ricoeur-interpreten is die vraag onderwerp van discussie gebleven.
Om slechts enkele citaten aan te halen: de theologe Loretta Domisch
zegt in haar korte inleiding in Ricoeurs werk dat, hoewel men Ricoeurs
theorie van het symbool gekristalliseerd kan vinden in slechts bepaalde
delen van zijn geschriften, die theorie toch bijna zijn hele werk doortrekt. 102 In een recent onderzoek naar Ricoeurs metafoorbegrip interpreteert de filosofe Nel van den Haak de wending van Ricoeur naar de
metafoor als het verlaten van het symboolbegrip: 'Deze ontwikkeling van
fenomenologie naar hermeneutiek had tot gevolg dat Ricoeur de metafoor
in de plaats ging stellen van het symbool. In zijn eerste grote op taal
gerichte werk - Finitude et Culpabilité II. La symbolique du mal (i960) ziet hij symbolen nog als een alternatieve bron van inzicht. Hier gaat zijn
99 'Metaphor is the appropriate reagent to bring to light this aspect of symbols that has
been an affinity for language.' (P. RICOEUR, Interpretation Theory: discourse and the surplus
of meaning, 55).
100
IDEM, Interpretation Theory, 57.
101
P. RICOEUR, 'Parole et symbole', 161.
102
'though crystallized in certain parts of his writings, Paul Ricoeur's theory of symbol
penetrates almost all of his work.' (L. DORNISCH, 'Symbolic Systems and the Interpretation
of Scripture: An Introduction to the Work of Paul Ricoeur', 1).
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voorkeur duidelijk uit naar het symbool, boven de metafoor. Voor Ricoeur
is het symbool fundamenteler en is de metafoor slechts talig. Maar als de
taal centraler wordt in zijn werk, is hij ook steeds meer van mening dat het
fundamentele van het symbool slechts via taal tot uitdrukking kan worden
gebracht en dat betekenisveranderingen talig zijn.'I03 Ook de theoloog
Theo Hettema heeft La métaphore vive aangewezen als een 'belangrijke
verandering die hem [Ricoeur] in staat stelt die hermeneutische trekken te
bewaren en de grenzen van de hermeneutiek van het symbolisme te overwinnen.' 1 ^ In zijn onlangs verschenen studie over de theologie na Ricoeur heeft de theoloog Dan Stiver zijn weergave van de lotgevallen van
het symboolbegrip bij Ricoeur geconcentreerd op de verhouding tussen
symbool en narratieven: 'Hij neigde ernaar om de symbolen te zien als op
zich staand en narratieven als secundair. Maar later zag hij dat dat een
fout was; het omgekeerde is aannemelijker, namelijk dat symbolen ontstaan in de context van grotere narratieven.'I05 Volgens Theo de Boer blijven symbolen bij Ricoeur, aldus de Boer in een artikel uit 1988, 'een aparte plaats innemen, ook wanneer zijn hermeneutiek tot een hermeneutiek
van de tekst is verbreed.'10^
Wat is er gebeurd met Ricoeurs symboolbegrip? Is alleen de term verdwenen en zijn de belangrijke andere noties uit Ricoeurs werk, de metafoor en het verhaal, de stille getuigen van het nog steeds centraal staan van
deze term, of wijst het verdwijnen van de term er juist op dat het begrip
voor Ricoeur geen adequate term meer is? Die kwestie is ook te benaderen vanuit de begrippen symbool en hermeneutiek, omdat deze elkaar
aanvankelijk definieerden. Kan men uit Ricoeurs aanvankelijke koppeling
van symbool en hermeneutiek concluderen dat wat in het vervolg over de
hermeneutiek gezegd wordt met terugwerkende kracht ook steeds van het
10

3 N. VAN DEN HAAK, Metafoor enfilosofie.Studie naar de metaforische werking in de filosofie
aan de hand van Julia Kristeva en Paul Ricoeur, 43-44.
10
4 TH. HETTEMA, Reading for Good. Narrative Theohgy and Ethics in the Joseph Story from
the Perspective of Ricoeur's Hermeneutics, 30: '...Ricoeur makes an important shift which
enables him to preserve these hermeneutical traits, while overcoming the limits of the hermeneutics of symbolism.'
IO
5 'He tended to see the symbols as standing alone and narratives as secondary. He later
saw that this was a mistake; the reverse is more likely true, that is, that symbols arise in
the context of larger narratives.' (D. STIVER, Theology after Ricoeur. New Directions in hermeneutical theohgy, 103/4).
I0
6 TH. DE BOER, 'De hermeneutiek van Ricoeur', 92.
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symbool gezegd kan worden, of was het inderdaad zo, zoals Ricoeur zelf
ook wel eens gezegd heeft, dat zijn hermeneutiek-concept dat aan het
symbool gelieerd was, nog te nauw, te eng was? Zo zegt Ricoeur in een
terugblik in een artikel uit 1971: 'vandaag de dag zou ik minder geneigd
zijn om hermeneutiek te beperken tot de ontdekking van verborgen betekenissen in symbolische taal en ik zou er de voorkeur aan geven hermeneutiek te verbinden met het algemenere probleem van geschreven taal en
teksten.' I0 7
Helaas maken ook Ricoeurs eigen uitlatingen daarover de lezer niet
veel wijzer: nu eens, wanneer het gaat over de begrippen symbool en hermeneutiek, geeft hij toe 'dat de interpretatie van symbolen niet het geheel
van de hermeneutiek is'. Maar in diezelfde tekst houdt hij eraan vast 'dat
het het condensatiepunt is en (...) de plaats van de grootste dichtheid,
omdat in het symbool taal geopenbaard wordt in zijn grootste kracht en
met zijn grootste volheid. Het zegt iets onafhankelijk van mij en het zegt
meer dan ik kan begrijpen. Het symbool is zeker de geprivilegieerde
plaats van de ervaring van het surplus van betekenis.'10**
Iets anders over het symbool zegt Ricoeur wanneer de overgang naar
zijn metaforenstudie het vergelijkingspunt is. Wanneer hem de vraag
gesteld wordt waarom hij in de jaren '70 zoveel aandacht is gaan schenken aan de metafoor, antwoordt hij dat hij 'het probleem van het symbool
kon hernemen met geschiktere instrumenten, doordat er door de eeuwen
heen een theorie van de tropen (van de stijlfiguren) is ontstaan, in de retorica en de poëtica.' I0 9 Eveneens over metafoor en symbool zei hij, in een
IO

7 Ricoeur: 'Today I should be less inclined to limit hermeneutics to the discovery of hidden meanings in symbolic language and would prefer to link hermeneutics to the more
general problem of written language and texts.' (P. RICOEUR, 'From existentialism to the
philosophy of language', in: IDEM, The Rule of Métaphore, 317).
IO
8 'i readily grant today that the interpretation of symbols is not the whole of hermeneutics, but I continue to hold that it is the condensation point and, if I may so, the place of
greatest density, because it is in the symbol that language is revealed in its strongest force
and with its greatest fullness. (...) The symbol is surely the privileged place of the experience of the surplus of meaning.' (P. RICOEUR, 'Foreword' in: D. IHDE, Hermeneutic
Phenomenology, xvi-xvii).
IO
9 ('Ce qui m'a attaché à cette question, c'est que) je pouvais reprendre le problème du
symbole avec des instruments plus adaptés, du fait qu'une théorie des tropes (des figures
de style) s'est constituée depuis des siècles, à travers la rhétorique et la poétique.' (P. RICOEUR, 'Les Entretiens du 'Monde'. Les Philosophes' (interview met Ch. Delacampagne),
169).
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oorspronkelijk in 1995 verschenen interviewbundel in een gesprek dat
terugblikt op zijn kennismaking en discussies met Mircea Eliade: 'Ik voelde een grote weerstand tegen de tegenstelling heilig - profaan, verbonden
als die was met in mijn ogen een misbruik van het symbolisme; dit bracht
me ertoe om te kiezen voor de notie van 'metafoor' die een structuur bood
die mij hanteerbaarder leek.'110 Nog wat duidelijker is het te lezen in het
artikel Parole et symbole: 'Ik ben vandaag tot de conclusie gekomen dat het
concept van het symbool of het symbolische minstens twee nadelen biedt
om de belangrijkste rol te vervullen.'111
Een puur beschrijvende Ricoeur-studie zou het met deze wat onbevredigende, negatieve uitkomst hebben moeten doen of op zijn minst met het
situeren van het symboolbegrip in een bepaald, beperkt bereik van diens
oeuvre. In een systematische studie naar het symboolbegrip hoeft die negatieve uitkomst echter niet het laatste woord zijn. De vraag die men kan
stellen is hoe Ricoeurs moeilijkheden met het symboolbegrip geïnterpreteerd kunnen worden. Ze kunnen naar mijn overtuiging benut worden
voor een systematische reflectie op het symboolbegrip. De uitkomst is dan
niet louter negatief. Ricoeurs 'nee' tegen het symboolbegrip blijkt dan
namelijk, welbeschouwd, een 'nee' tegen een zeer bepaald symboolbegrip
te zijn. Het gaat hier overigens niet om de vraag wat de oorzaak is geweest
voor Ricoeur om het symboolbegrip te verlaten. Het gaat met andere
woorden niet om het op het spoor komen van een biografische verklaring,
maar om de analyse van wat het verlaten van het symboolbegrip kan betekenen. Deze betekenis kan slechts gevonden worden door middel van een
interpretatie van de teksten van Ricoeur.
Het heeft er soms alle schijn van dat Ricoeurs symbool een soort van
geschenk is. Doordat Ricoeur de tertiaire symbolen terugvoert tot de zogenaamde primaire symbolen kan de indruk ontstaan dat hij daarmee op
zoek zou zijn naar een concrete entiteit die een surplus aan betekenis bevat. Hier is geen spoor te vinden van het twintigste eeuwse denken over
110

'I felt a great resistance to the opposition sacred/profane, linked to what I considered
to be an abuse of symbolism; this led me to prefer the notion of'metaphor' which presented a structure that seemed to me to be more manageable.' (P. RICOEUR, Critique and
Conviction. Conversations with François Azouvi and Marc de Launay, 31/2).
111
'Je suis arrivé aujourd'hui à la conclusion que le concept de symbole ou de symbolique
offre au moins deux désavantages pour tenir le premier rôle.' (P. RICOEUR, 'Parole et symbole', 142).
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het symbool, dat juist dit naïeve openbaringskarakter bekritiseerde en in
plaats daarvan veelmeer het geconstrueerde karakter van het symbool
heeft benadrukt. Waar men bij Ricoeur kan lezen dat het symbool aan elke
hermeneutiek voorafgaat, wordt dit voor-kritische symboolbegrip in herinnering geroepen.
Hoewel in Ricoeurs latere concept, zoals gezegd, het hermeneutische
veld gespleten wordt - door de psychoanalyse als een argwanende hermeneutiek aan te duiden - en het symbool dus niet alleen een surplus
aan betekenis blijkt te geven, maar ook blijkt te maskeren, lijkt het feit
dat de archeologische, argwanende hermeneutiek geduid wordt als de
ascese om te komen tot de teleologische hermeneutiek, van het symbool
een starre, onuitputtelijke schat aan betekenis te maken; het heeft er
bovendien alle schijn van dat het om een ding zou gaan dat zich, weliswaar na veel en moeizame interpretatiearbeid, geefl. Tenslotte lijkt het bij
de symbolen die Ricoeur in zijn delving onder de theologische speculaties over het kwaad vindt, om zeer tijdloze symbolen te gaan. Om geopenbaarde, tijdloze vormen, om een soort van tijdloos repertoire van onze
cultuur.112
Dan is er nog de drieslag van kosmische, psychische of oneirische en
poëtische dimensies van het symbool, met daarin de nadruk op het feit dat
de kosmische dimensie in navolgende ontwikkelingen niet verdwijnt: die
drieslag zou men kunnen uiüeggen als zouden symbolen ten diepste concrete entiteiten zijn - elementen van de kosmos, etc. - die iets anders betekenen.
Op grond van dit alles zou men Ricoeurs twijfels van de jaren '70 aan
het symboolbegrip zo kunnen interpreteren dat ze te maken hebben met
dit quasi-dingmatige karakter dat symbolen lijken te hebben. Ik opper
daarmee de suggestie dat Ricoeurs twijfel aan zijn symboolbegrip meer
dan alleen een vaarwel aan het symboolbegrip zonder meer behelst. In de
derde paragraaf zal ik aan de orde stellen dat Ricoeurs twijfel de uitnodiging in zich bergt aan de ene kant om het gepresenteerde symboolbegrip open te breken en aan de andere kant om te wijzen op een ander
symboolbegrip. Daartoe plaats ik enkele van de reeds gelezen teksten in
112

Overigens heeft Ricoeur ook zelf in een gesprek met Leidse theologen en godsdienstfilosofen, een gesprek waarvan H J Heenng kort verslag gedaan heeft, toegegeven dat de
primaire symbolen van La symbolique du mal een zeer tijdloze indruk maken. (H. J
HEERING, 'Ricoeur, Lévinas, Dumas,' in Wending okt (1971), 470-481).
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een ander kader. Ik spiegel teksten van Ricoeur aan elkaar. Maar dat
vraagt om een rechtvaardiging. Die vindt plaats in het nu volgende intermezzo.
2.4.2. Intermezzo: continuïteit en discontinuïteit in Ricoeurs filosofie
Reeds vermeld is dat het moeilijk is om Ricoeurs denken eenduidig te typeren. De Nederlandse filosoof Theo de Boer spreekt van een 'wazig profiel'.1^ In de eerste paragraaf is al gebleken hoe formeel de meeste karakteriseringen van Ricoeurs werk zijn. Inhoudelijke typeringen blijven
meestal achterwege.
Het is inderdaad moeilijk om een eenheid aan te wijzen in het werk na
i960, nadat Ricoeur zijn plannen om een wilsfilosofie te schrijven heeft
onderbroken. 1 ^ De filosoof Gary Madison zegt 'niet eens in staat te zijn
om, op een schoolse, precieze wijze, de vele wendingen en bochten die
Ricoeur de laatste decennia heeft doorlopen (...) in het oog te houden'. 1 ^
De theoloog Lewis Mudge heeft de moeilijkheid van Ricoeurs œuvre in dit
opzicht treffend onder woorden gebracht: 'De moeilijkheden van Ricoeurs
werk hebben te maken met zijn doelbewuste gerichtheid, met de terminologie die steeds voor het specifieke probleem van dat moment geëigend is
en met het feit dat hij vaak ergens in het midden van het argument begint.
Zelden pauzeert hij om de balans op te maken of om zijn allesomvattend
perspectief te verklaren.'" 6
Menig lezer van Ricoeurs werk zal ervaren dat het uitblinkt in studies
met een uitgesproken focus. Het zijn studies naar de metafoor, naar de
verhouding van tijd en vertelde tijd, naar de categorie van de tekst, naar
het sociale handelen als een tekst, etc. Die werken zijn te begrijpen als
technische exploraties van binnen-filosofische, specialistische problematieken. Ook de secundaire literatuur bevat meestal detailstudies naar één
of enkele van zijn werken; de vraag naar het fundamentele wezen van zijn
denken is vaak niet of nauwelijks aan de orde. 1 ^
n

3 Zie: TH. DE BOER, 'Paul Ricoeur', 165.
"4 Vgl: E. Macron die spreekt over de onmogelijkheid 'd'enfermer Paul Ricoeur dans un
courant ou une tradition philosophiques.' (Magazine littéraire, 42).
"5 G. B. MADISON, 'Text and Action: The Hermeneutics of Existence', 135.
" 6 L. MUDGE, 'Introduction' in: P. RICOEUR, Essays on Biblical Interpretation, 3.
"7 Ook de Italiaanse filosoof en Ricoeur-specialist Domenico Jervolino stelt zich de vraag:
'what is, then, the guiding theme in Paul Ricoeur's fruitful ongoing research?' (D. JERVOLINO, 'The Depth and Breadth of Paul Ricoeur's Philosophy', 533).
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Ricoeur zelfheeft die indruk alleen maar versterkt. In een interview uit
2000 zei hij: 'Ik heb niet een filosofie die mijn filosofie zou zijn en die ik
dan van boek tot boek zou ontvouwen. Elk van mijn boeken heeft een
bepaalde focus. Ik heb steeds gedacht in termen van problemen. Problemen zijn discontinu. Pas achteraf probeer ik om, vaak met de hulp van
mijn lezers, een lijn te trekken. Het lijkt me dat de continuïteit van mijn
werk verzekerd is door de resten, doordat elk boek een rest achterlaat
waarop ik, elke keer, stuit.'11* Hij spreekt van een onopgeloste kwestie
('une question non résolue') die het ene werk achterlaat en waaraan hij
zich dan in het volgende wijdt. 1 ^
Er is echter niet alleen maar discontinuïteit in Ricoeurs oeuvre. 120 Men
kan wel degelijk zo'n continue en centrale vraag in Ricoeurs werk aanwijzen. Paradoxaal genoeg is het naar mijn mening precies de aard van die
centrale bekommernis die perfect samengaat met het gevoel van discontinuïteit. Het gaat hem om de betekenis van de menselijke existentie. Al
vroeg wordt dat duidelijk uit de filosofische traditie waartoe hij zich vanaf
het begin heeft bekend en die hij ook daarna steeds weer heeft aangewezen als het begin van zijn denken: hij is begonnen in de traditie van de
reflectiefilosofie en heeft daarna de fenomenologie opgepakt en daar vanaf
de jaren '60 de hermeneutiek op geënt.121 Nooit is de reflectiefilosofie als
II

° Ricoeur in 'Paul Ricoeur un parcours philosophique Propos recueillis par Francois
Ewald', in. Magazin littéraire, no. 390, sept 2000, ρ 20 'Je n'ai pas une philosophie qui
serait ma philosophie et que )e déploierais de livre en livre Chacun de mes livres est ciblé
J'ai toujours pensé en termes de problèmes Ceux-ci sont discontinus. Ce n'est qu'après
coup que ('essaye, souvent avec l'aide de mes lecteurs, de tracer une ligne La continuité de
mon travail me paraît avoir été assurée par les restes, chaque livre laissant un residu sur
lequel, à chaque fois, je rebondis '
" 9 Ρ RICOEUR, 'De la volonté à l'acte', 18. In deze lijkt Ricoeur het voorbeeld bi) uitstek van
zijn eigen teksttheone te zijn, voor zover hi) de interpretatie van die eenheid, van dat 'overall' karakter bewust overlaat aan de lezer en aan de mening van de auteur in deze geen prioriteit toekent.
120
Zo zegt ook Ricoeurs biograaf François Dosse 'Certes, il ne faut pas retenir de cette
métaphore (bedoeld is de metafoor van de stroom, door Luce Giard gebruikt (RP)) l'idée
d'un tracé linéaire; mais elle met en garde contre toute approche en termes de discontinuités radicales, de césures trop marquées entre le philosophe de la maturation et celui de la
matunte, c'est une même détermination qui guide le flux continu de cette oeuvre ' (F
DOSSE, Les sens d'une vie, 20)
121
Ρ Ricoeur, 'Ce qui me préoccupe depuis trente ans', 227-243, IDEM, 'Erzählung,
Metapher und Interpretationstheone', 232-253, 245, zie ook Ρ RICOEUR, 'On Inter
pretation', 187
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uitgangspunt van Ricoeurs denken verdwenen.122
Daarom keer ik terug tot het centrale uitgangspunt van Ricoeurs filosofie: de reflectiefilosofie. Inhoudelijk betekent dat dat zijn filosofie in eerste en laatste instantie een exploratie is van de oude Griekse eis van het
orakel van Delphi: 'ken uzelf. Zo noemt Ricoeur in een lezing in 1988
'het menselijk zijnde het onderwerp van de filosofie'.I23 In zijn latere werk
heeft hij het over een hermeneutiek van het 'ik ben'. I2 4 Het uiteindelijke
referentiepunt van al zijn omwegen is die ene vraag van het denkende ik
naar zichzelf.
Aan deze vraag komt, ondanks het feit dat die vraag steeds dezelfde is,
geen einde. Daarin zit ook precies het gevoel van discontinuïteit, zo kenmerkend voor Ricoeurs ontwikkeling.I25 Dat heeft alles te maken met
Ricoeurs ontdekking en benadrukking van het belang van de indirecte
weg of de omweg ('détour'): dankzij deze gelijkblijvende en in zekere zin
heldere vraag, wordt de omweg bijna een doel op zich, ze wordt bijna zelf
de filosofie. Precies daarom is Ricoeur in de eerste, inleidende paragraaf
van dit hoofdstuk een 'hermeneut in actie' genoemd: elke exploratie roept
weer nieuwe vragen op die hem dwingen geheel nieuwe terreinen te ver122

David Tracy is van m e n i n g , dat Ricoeurs zelfaanduiding van zijn filosofie als 'terug
naar Kant via Hegel' een accurate beschrijving is van de 'basic Ricoeunan journey' (D
TRACY, 'Review essay Ricoeur's philosophical journey its import for religion', 201) Luce
Giard beschrijft het door Ricoeur gerealiseerde parcours aldus 'Ik stel m e Ricoeur steeds
voor als een stroom Die is vertrokken vanuit een kleine bron, die van de reflexieve filosofie, en de verdere gang is verbreed op de manier van een stroom, die zich tijdens de gang
heeft gevoed m e t aanslibsel ( .) ' (aangehaald in F Dosso, Les sens d'une vie, 20) Ook de
Zwitserse theoloog Pierre Gisel stelt dat 'Ricoeurs denken hoort in de traditie van de
reflectiefilosofie ' (P GISEL, 'Eine Einfuhrung in sein Denken', 5).
12

3 Ρ RICOEUR, 'The h u m a n being as the subject matter of philosophy', 89-101. Ook voor
de al genoemde Domenico Jervolino is uiteindelijk 'the question of the subject' het 'thematic
center" van Ricoeurs werk (D JERVOLINO, 'The Depth and Breadth of Paul Ricoeur's
Philosophy', 535)
12
4 Op grond daarvan n o e m d e Werner Jeanrond Ricoeurs h e r m e n e u t i e k 'bescheidener en
realistischer' d a n die van Gadamer (IDEM, Text und Interpretation als Kategonen theologi
schen Denkens, 41)
12
5 In een van zijn colleges over Ricoeur aan de Ruhr Universität Bochum (wintersemester 1997) verwoordde de Duitse filosoof Bernard Waldenfels een soortgelijke spanning als
kenmerk van Ricoeurs oeuvre. Hij karaktenseerde Ricoeurs filosofie als enerzijds een
soort Hegeliaanse filosofie van de geest en anderzijds een Seinsgeschichte à la Heidegger.
In de eerste typering wordt de continuïteit en het omvat-zijn door een centrale vraag verwoord, in de andere wordt de indruk van het onverwachte, nieuwe, discontinue, het op ons
af komende verwoord
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kennen. De link met de basisvraag is als de link met het leven van de denker die de exploratie maakt. Het is aan elke lezer afzonderlijk om in
zijn/haar eigen interpretatie een terugkoppeling naar de vraag te voltrekken. Daarover kan Ricoeur zeggen: 'de vraag 'wat is een mens?' is niet de
eerste vraag die de filosofie kan stellen, maar komt aan het einde van een
reeks van voorafgaande vragen.'12^
Het zojuist geschetste beeld legt aan de interpretatie van Ricoeurs werk
een beperking op, maar het biedt anderzijds ook ruimte. Natuurlijk kan
men in het bestek van een onderzoek als dit niet volledig recht doen aan
de immense rijkdom en de interne dynamiek van Ricoeurs werken. Hier
ligt de nadruk op de continuïteit in zijn denken. Daarbij worden uitlatingen van Ricoeur over zijn eigen oeuvre en over de eenheid (al dan
niet) daarin, niet als gezaghebbende uitlatingen van de auteur behandeld,
maar evenzeer als teksten. Daar komt bij dat het doel van dit hoofdstuk
een interpretatie van Ricoeurs symboolbegrip is vanuit en met het oog op
een systematisch-theologische vraagstelling.
Het totale beeld dat ik zojuist heb geschetst van Ricoeurs denken vraagt
dat elke tekst geplaatst wordt tegenover een andere tekst. Op elke tekst, als
een afgebakend geheel, kan een nieuw licht geworpen worden door er
andere teksten tegenover te plaatsen. Aan de lezer is het om die spiegeling
van teksten aan elkaar te voltrekken. Daarin kan men overigens de bevestiging van Ricoeurs eigen latere teksttheorie zien, die de autonomie van de
tekst zozeer heeft benadrukt, dat de lezer wordt uitgenodigd er alle methodes op toe te passen. Maar daaraan moet ook toegevoegd worden, dat die
autonomie daarom zo benadrukt lijkt te kunnen worden, omdat één ding
voor Ricoeur zeker is, namelijk dat het lezen van teksten altijd de zoektocht van de individuele existentie is. Doordat Ricoeurs tekstconcept zo
vanzelfsprekend door die vraag wordt omvat en erin is ingebed, geeft het
benadrukken van de autonomie van de tekst en van het gebruik van steeds
nieuwe methodes blijk van een groot vertrouwen in de betekenis verlenende kracht van teksten. En dat is ook wat een hermeneutische lezing naar
mijn mening hier moet doen en waartoe ook Ricoeurs hermeneutiek uitnodigt: door teksten in nieuwe contexten te plaatsen en op zoveel mogelijk andere teksten te betrekken tot nieuwe interpretaties komen, niet
zozeer van wat de auteur beoogd heeft, maar van de zaak waar het om
gaat: het symboolbegrip.
I2

6 P. RICOEUR, 'The human being as the subject matter of philosophy', 89.
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2.5. De nieuwe lezing van Ricoeurs symboolbegrip
Het voorafgaande komt kort hierop neer dat de constatering dat het symboolbegrip op een bepaald moment uit Ricoeurs werk verdwijnt niet het
laatste woord over dat begrip kan zijn. Men zou dan zelfs het meest
interessante aspect van dat begrip laten liggen. Ik pleit ervoor om het verschijnen en verdwijnen van het symboolbegrip uit Ricoeurs werk op te vatten als de Ongeschreven leer' over dat symboolbegrip. Ricoeurs eigen
onvrede met zijn symboolbegrip is een reden om de gebruikelijke interpretatie van dat begrip te bevragen.
Ricoeurs onvrede is gepaard gegaan met een ander signaal: het symboolbegrip is naar zijn mening niet afdoende en met succes vervangen
door andere begrippen. Blijkbaar is het symboolbegrip voor hem niet failliet of zinloos geworden. Ook in mijn eigen presentatie van Ricoeurs symboolbegrip in de vorige paragraaf is de indruk ontstaan dat het symbool
voor Ricoeur een soort van geschenk is, een er-zijnd, oneindig reservoir
van betekenissen, daar liggend en als zodanig voortdurend uitnodigend
tot interpretatie. Ik herinner in dit opzicht ook aan de systematische
reflecties uit het eerste hoofdstuk van dit boek, waarin ik de concentratie
op concrete symbolen en op de interpretatie daarvan heb bekritiseerd en
de aandacht heb gevestigd op symbolisering en niet op het symbool als
een concreet ding, maar hoogstens als een culminatiepunt, een trefwoord
als het ware, waarachter we veeleer de dynamiek van de taal moeten zien.
Precies tot het in vraag stellen van een dingmatige opvatting van het symbool zet ook Ricoeurs symboolbegrip naar mijn mening aan.
In deze paragraaf bied ik een kritiek op het in de vorige paragraaf gepresenteerde commentaar van het symboolbegrip. Alhoewel die eerste
interpretatie haar grond vindt in de teksten van Ricoeur en naar mijn
mening dus legitiem en 'conform' Ricoeur genoemd kan worden, nodigt
juist Ricoeur zelf uit tot een andere manier van lezen.
Ik interpreteer om te beginnen Ricoeurs omgang met het symboolbegrip in zijn eerste werken als een theoretische ontvouwing van het vanzelfsprekende, bestaande en in zekere zin traditionele gebruik van het
begrip symbool. In de voorafgaande paragraaf is het die begrippelijke verwerking van Ricoeur die samengevat is. Ricoeurs latere onvrede met dit
begrip vat ik nu vervolgens, nogmaals, op als een uitnodiging om dat begrip, toen nog vanzelfsprekend functionerend, als het ware in de rug te
kijken. Ricoeurs spoor volgend en gebruik makend van het potentieel van
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zijn denken, zal zijn eerste symboolbegrip van een nieuwe kant belicht
worden. Vervolgens worden, in de laatste, vierde paragraaf nog enkele kritische kanttekeningen gemaakt bij dat symboolbegrip. Ik concentreer me
daarbij op Ricoeurs hermeneutiek, omdat het symboolbegrip aan de oorsprong staat van Ricoeurs hermeneutiek.
De kracht en de beperkingen van Ricoeurs symboolconcept komen pas
goed in het vizier wanneer men let op de zeer bepaalde manier waarop Ricoeur het symbool heeft behandeld. Met wat meer afstand kijk ik nu naar
Ricoeurs symbool-beschouwingen. Ik probeer ze onder één noemer te vatten wanneer ik zeg dat Ricoeur een fenomenologie van het symbool geboden heeft. Ik bedoel daarmee dat hij de werking van symbolen geanalyseerd en beschreven heeft. Hij is conform de eisen van de fenomenologie uitgegaan van de presentie van symbolen. Het gegeven-zijn van
symbolen is verondersteld. Vervolgens heeft hij geanalyseerd wat symbolen doen met iemand voor wie een symbool een symbool is.
Binnen dat kader hebben Ricoeurs symboolbegrip en het onderscheid
tussen symbool en allegorie ook hun grote waarde: Ricoeur maakt ons
duidelijk hoe een symbool werkt. Verondersteld wordt dat het een symbool is voor iemand en dat dit begrip nog de vanzelfsprekende technische
benaming is voor het verschijnsel dat zich hier voordoet. Ik herinner eraan dat Ricoeur het zelfs tot een inherent bestanddeel van het symboolbegrip gemaakt heeft, dat symbolen niet op zich een symbool zijn, maar dat
slechts voor wie in de eerste betekenis 'leeft' geldt dat de eerste betekenis
naar een tweede, figuurlijke, betekenis voert. Iets vergelijkbaars kan men,
gezien de uitbreiding die het symboolbegrip krijgt in Ricoeurs Freudboek, van grotere gehelen als teksten zeggen.
Samenvattend kan geconstateerd worden dat, wanneer men Ricoeurs
symboolbeschouwingen op zich bekijkt, daarin de Ricoeur aan het woord
is die reflecteert op zijn eigen, vanzelfsprekende, gebruik van het begrip
symbool. We hebben daar te maken met een Ricoeur die zijn eigen woordgebruik op een begrippelijk niveau probeert te tillen. Dat wil zeggen dat
Ricoeurs symboolreflecties te verstaan zijn tegen de achtergrond van een
nog relatief vanzelfsprekend functionerend gebruik van dit woord symbool.
De reeds genoemde, later opkomende, twijfel bij dat begrip zet echter
ertoe aan om dit begrip te deconstrueren. Al eerder is hier melding
gemaakt van een 'dubbel signaal' dat Ricoeur afgeeft ten aanzien van het
symboolbegrip. Dat dubbele signaal nodigt ertoe uit en maakt het bovendien ook concreet mogelijk om het gepresenteerde symboolbegrip nog
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eens te belichten vanuit een andere invalshoek. Dat dubbele signaal brengt
een probleem ten aanzien van zijn eigen symboolbegrip aan het licht. Bovendien maakt het in deze systematisch-theologische studie ook opmerkzaam op een probleem ten aanzien van het symboolbegrip zonder meer.
Om te beginnen bij Ricoeur zelf en wat ik genoemd heb 'het dubbele signaal': na de eerste en vanzelfsprekende introductie van het symboolbegrip
onderscheidt Ricoeur twee aspecten aan dit begrip: een semantisch en een
niet-semantisch aspect. Die twee dimensies zijn ook al aanwezig in La
symbolique du mal en in De l'interprétation. Essai sur Freud. In het eerste
boek benadrukt Ricoeur het feit dat het steeds elementen van de kosmos
zijn die symbolen zijn en in de Freud-studie laat Ricoeur zien dat Freuds
psychologie twee discoursen met elkaar vermengt, een krachten- en een
betekenisdiscours. Het meest expliciet echter komen de twee dimensies
aan bod in Ricoeurs taaistudies. En uitgerekend daar raakt het niet-semantische aspect steeds verder op de achtergrond.
Vanaf de jaren '70 houdt Ricoeur zich bezig met middelen om het semantische aspect van het symbool te exploreren door middel van studies
naar metaforen en verhalen. Het niet-semantische aspect wordt langzamerhand steeds meer het onderscheidende kenmerk van Ricoeurs symboolbegrip. Wil men het eigene van het symboolbegrip kunnen vatten, dan komt
het steeds meer aan op een analyse van juist dat aspect. Dat lijkt Ricoeur, in
zijn later geuite verlegenheid met het begrip 'symbool', te zeggen. Maar juist
een analyse van dat niet-semantische aspect blijft uit. Dat is veelzeggend.
Het zegt iets wezenlijks over Ricoeurs symboolbegrip en het stelt een kwestie aan de orde die interessant is voor het symboolbegrip zonder meer.
Zoals in de reconstructie van La symbolique du mal naar voren is gekomen, doet Ricoeur aan de symbolen van het kwaad de wezenlijk talige
dimensie van alles op. Aan de symbolische taal doet hij zelfs de taal bij uitstek op. Ik noem het de taal 'in extremo'. Het is zo bezien volstrekt begrijpelijk dat Ricoeur pas echt op de moeilijkheden van het symboolbegrip
stuit in zijn taaistudies La métaphore vive en Temps et Récit, precies omdat
de taal het medium is van elk symbool. Wanneer Ricoeur later ook zelf
zijn moeilijkheden met het symboolbegrip op die niet-semantische
dimensie concentreert, ligt het voor de hand om voor een verheldering
daarvan nogmaals te kijken naar het moment waarop de taal in Ricoeurs
werk thema werd. Ik vestig daarom nu de aandacht op de manier waarop
'taal' bij Ricoeur expliciet een onderzoeksthema wordt.
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De thematisering van 'taal' valt bij Ricoeur samen met de vraag naar het
moment van ontstaan van taal en met de vraag naar de meest 'dichte' taal.
In dit verband is het belangrijk te herinneren aan de passage uit La symbolique du mal waar Ricoeur spreekt van een duistere ervaring die een taal
zoekt. Zo bezien is het volstrekt begrijpelijk dat de niet-semantische
dimensie niet ter sprake kan komen: ze onttrekt zich aan de taal. Dit onttrekken aan de taal is voor Ricoeur precies het oorsprongsmoment van de
taal en alleen in de taal zelf op het spoor te komen. Waar haar sporen in
de taal nog te vinden zijn, daar is de taal het meest oorspronkelijk en dicht.
Daar komt nog bij dat La symbolique du mal in het voorafgaande gepresenteerd is als Ricoeurs ontdekkingstocht door het gebied dat achter
het begrip 'slaafse wil' schuil gaat. Ricoeur komt na de tertiaire en secundaire symbolen uiteindelijk 'uit' bij de 'primaire symbolen'. Maar ik
meen dat deze 'vondst' niet zozeer inhoudt dat niet begrippen, maar
symbolen het kwaad uitdrukken. Natuurlijk bestaat de vondst ook in de
ontdekking van het symbool als een nieuw soort van 'object', naast
'begrippen'. Maar wezenlijker nog aan deze ontdekking is dat Ricoeur
een 'taaikwaliteit' ontdekt die nog een zekere dichtheid en daardoor overvloed heeft. Dat noemt hij volgens de traditionele taaiafspraken: 'symbool'. Die dikte en dichtheid zijn vooral te danken aan het feit dat deze
taal twee schema's tegelijkertijd gebruikt: de schema's van: door mij èn
tegelijkertijd niet door mij, of van: van binnen èn van buiten. I2 7 Dat is
ook wat het symbool doet en waardoor het onuitputtelijk is. Zo heeft
Ricoeur de onuitputtelijkheid van betekenis die men traditioneel aan het
symbool toedichtte in zijn denken ontdekt.
Wanneer de vondst van Ricoeur zo geïnterpreteerd wordt, dan is het
symbool niet zozeer een ding met een geheime, onuitputtelijke inhoud,
maar veeleer een overgedetermineerd woord, een trefwoord waarin we
deze taaldynamiek samengebald vinden. Ook Ricoeurs - in zeker opzicht
I2

7 Ricoeur: 'Het kwaad is slechts een kwaad, voor zover ik het voltrek, maar juist binnen
de voltrekking van het kwaad wordt een verleidingskracht van het al aanwezige kwaad duidelijk.' (P. RICOEUR: 'Hermeneutik der Symbole und philosophisches Denken', in: Kerygma
und Mythos, VI-i., 48); hier spreekt Ricoeur ook van het 'schema van de exterioriteit'. Met
de filosoof Ludwig Heyde - die hiervoor overigens niet naar Ricoeur verwijst - kan men
zeggen dat 'het erop lijkt dat naarmate het kwaad in het diepste van het eigen ik schuilt, het
des te hardnekkiger wordt. Hoe meer van ons, hoe minder het binnen ons beheersingsvermogen schijnt te vallen en ons treft als een onpeilbaar, ondoorgrondelijk en vreemd lot.' (L.
HEYDE, Het gewicht van de eindigheid. Over defilosofischevraag naar God, 106).
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'traditionele' - onderscheid tussen symbool en allegorie kan men in dat
licht begrijpen, niet zozeer als een beschrijving maar als een poging om
van het symbool elke suggestie verre te houden dat het hier om een slechts
versleutelde betekenis zou gaan en dat het in de interpretatie ervan dus
alleen maar zou gaan om het achterhalen van de 'eigenlijke' betekenis,
met behulp van een sleutel of code. In die zin vraagt Ricoeurs filosofie
ons, meen ik, om de boven geboden reconstructie in de zojuist voorgestelde richting te corrigeren.
Voor de systematisch-theologische studie naar het symboolbegrip betekent dit dat aan Ricoeur zelf een kritiek ontleend kan worden op een concentratie op 'symbolen', als concrete, over-beladen, entiteiten. Hiermee is
niet gezegd dat dit spreken over symbolen onjuist zou zijn. Alleen ben ik
nu, vanwege de vraagstelling van dit onderzoek, geïnteresseerd in de
genealogie van het symbool bij Ricoeur. Misschien moet men zeggen dat
het woord 'symbool' zelf een overgedetermineerd of een afgekort spreken
is, een trefwoord voor een dynamiek.
Met de starre concentratie op 'symbool' als een object of een ding is
hiermee gebroken. De indruk van het eerste hoofdstuk wordt hiermee bevestigd dat een concentratie op louter een (nieuwe, meer modieuze of bijde-tijdse) interpretatie van symbolen voor onze systematische vraagstelling niet alles is. In het symboolbegrip moet ook en, in de ogen van
Ricoeur, vooral de niet-semantische dimensie verdisconteerd worden.
Hoewel Ricoeur moeilijkheden heeft met het thematiseren van dat aspect
- het heet niet voor niets 'met-semantisch' - meen ik te hebben laten zien
wat het betekent om dat aspect in het symboolbegrip toch te verdisconteren. Het betekent namelijk dat de (semantische) concentratie op (de interpretatie van) concrete symbolen het 'leven' van mensen in de eerste betekenis veronderstelt. Symbolen zijn niet in objectieve zin symbolen, maar
steeds slechts symbolen voor wie in de eerste betekenis participeert. In het
symbool is een bepaald taalgebruik tot samenballing gekomen. Men zou
het een elementair taalgebruik kunnen noemen. Kenmerkend voor dit
taalgebruik is dat ik iets over mezelf zeg aan de hand van iets geheel anders, van iets wat ik niet ben: hetzij door mezelf te situeren in iets buiten
mij (in iets materieels), hetzij door mezelf te plaatsen in een bredere samenhang (een weg en door mijn eigen ontwikkeling af te lezen aan de
hand van het volgen (of niet) van die weg), hetzij door mezelf te situeren
ten overstaan van een rechtbank. Wat er ten diepste met mezelf aan de
hand is, kan ik alleen zeggen middels iets anders. Dat is meer dan louter
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een illustrerend spreken. Het is niet een beeld dat ik gebruik voor een
ander ter illustratie van wat ook 'eigenlijk', direct gezegd had kunnen worden. Het is een beeld dat ik zelf nodig heb precies om mij voor mezelf duidelijk te maken.
Met behulp van de tweede lezing van Ricoeurs symboolbegrip heb ik
willen laten zien, dat het symboolbegrip van Ricoeur uiteindelijk schipbreuk lijdt op het niet kunnen verdisconteren of verwoorden van het nietsemantische aspect van het symbool. Voor Ricoeur is het niet-semantische
aspect ervan identiek met het gebonden-zijn van het symbool aan iets
voortaligs, aan de dingen in hun concreetheid. De interpretatie van het
symboolbegrip van Bloch zal er op uit zijn te bekijken of dit gebonden
karakter, dit persistente van het symbool te handhaven is, maar dan op
een manier te denken die maakt dat het symboolbegrip wel gehanteerd
kan worden. Voordat ik dat doe formuleer ik nog enkele kritische kanttekeningen bij Ricoeurs symboolbegrip, nu niet gemotiveerd door Ricoeur
zelf, maar als het ware van buiten.

2.6. Kritische kanttekeningen bij Ricoeurs symboolbegrip
Er zijn ook nog enkele verdergaande kritische kanttekeningen bij Ricoeurs
symboolbegrip te plaatsen. Conform de boven geschetste leeswijze kan
voor die kanttekeningen een beroep gedaan worden op de bredere context
waarin Ricoeurs symboolbegrip staat. Meerdere malen is in het voorafgaande benadrukt dat het symbool Ricoeurs reflecties op hermeneutiek
inluidt. Het ligt dan ook voor de hand om in de hermeneutiek op zoek te
gaan naar de diepere drijfveren en achtergronden van het symboolbegrip.
In enkele publicaties die pas na La symbolique du mal verschenen zijn,
zegt Ricoeur dat de symboliek van het kwaad meer dan slechts een voorbeeld was, maar een bevoorrechte symboliek: 'Een van de resultaten van
de reflectie zal precies zijn dat de symboliek van het kwaad geen voorbeeld
is tussen de andere, maar een geprivilegieerd voorbeeld, misschien zelfs
de geboortegrond van elke symboliek, de geboorteplaats van het hermeneutisch probleem, beschouwd in al zijn uitgebreidheid.' 128 Uitgerekend
I2

8 'un des résultats de la réflexion sera précisément que la symbolique du mal n'est pas
un exemple parmi d'autres, mais un exemple privilégié, peut-être même la terre natale de
toute symbolique, le lieu de naissance du problème herméneutique considéré dans toute
son étendue.' (P. RICOEUR, De l'interprétation. Essai sur Freud, 50).
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deze paradigmatische symboliek wordt door hem tevens de geboorteplaats
van de hermeneutiek genoemd. Voor een kritische kanttekening bij Ricoeurs symboolbegrip concentreer ik me daarom op de symboliek van het
kwaad als de geboorteplaats van Ricoeurs hermeneutiek. Duidelijk zal
worden dat het feit dat het symbool ontstaat uit de ervaring van het kwaad
bij Ricoeur te maken heeft met een hermeneutiek van het zelf en vervolgens een hermeneutiek van teksten inluidt. Die twee gegevens zullen
onvermoede aspecten van Ricoeurs symboolbegrip aan het licht brengen
en uitnodigen tot een ander denken over symbolen.
Voordat dat gebeurt, wil ik echter iets zeggen over de bedoeling van
deze kritiek. Ricoeurs werk over het symbool heb ik benut voor een systematisch-theologische reflectie op symbolen. Voorop stond het potentieel
van dat denken voor een systematisch-theologische reflectie op symbolen.
Naast concrete inzichten zijn vooral denkaanzetten en nieuwe vragen ontleend aan Ricoeurs symboolreflecties.
De reden daarvoor was dat Ricoeur een van de dominante discoursen
over het symbool vertegenwoordigt en dit begrippelijk articuleert. Daar
komt bij dat zijn symboolreflecties relatief onbemiddeld, vrij plotseling in
zijn denken opkomen en ook weer verdwijnen. Zijn denken laat ons daarmee de op- en neergang van het symbool zien. Daarin zit niet alleen een
aanzet om naar de achterkant van dit symboolbegrip te vragen. In wat ik
het kenmerkende van Ricoeurs hele oeuvre tot nu toe genoemd heb, zit
ook een aanwijzing voor de richting waarin dat zoeken naar de achterkant
moet gebeuren. Om die daadwerkelijk andere richting in te slaan bij het
zoeken naar de achterkant van zijn symboolbegrip benadruk ik om te beginnen de inhoudelijke thematiek waaruit het symboolbegrip bij Ricoeur
geboren wordt. Ik ben van mening dat ons het meest spannende aan zijn
symboolbegrip opvalt, wanneer we de aandacht richten op de kwaad-thematiek.
2.6.1. De symboliek van het kwaad als paradigmatische symboliek
Ricoeurs hermeneutiek is ontstaan op het punt waar hij ontdekte dat de
ervaring van het kwaad ten diepste symbolisch wordt verwoord. De symboliek van het kwaad is voor hem een paradigmatische symboliek. Dat het
symboolbegrip opkomt in het kielzog van de vraag naar het kwaad werpt
een interessant licht op Ricoeurs symboolbegrip. Om het belang en de
betekenis die de vraag naar het kwaad voor Ricoeur heeft, te begrijpen,
richt ik in het nu volgende de aandacht op de ontwikkeling van Le volon145
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taire et l'involontaire naar La symbolique du mal.
La symbolique du mal is niet zozeer een boek over het kwaad, als wel een
fenomenologie van de ervaring van het kwaad. Toch is daarmee ook al iets
wezenlijks over het kwaad gezegd. Ricoeur geeft geen definities of
omschrijvingen van het kwaad in morele of in ontologische categorieën.
Hij geeft geen concrete naam aan het kwaad en legt het niet vast. Het
kwaad wordt in relationele termen besproken. Steeds gaat het om de verhouding tussen mij en mezelf. Die verhouding wordt beschreven via iets
anders: via materiële dingen, of via de metafoor van de weg, of via de
metafoor van een rechtbank.
Het eerste deel van Ricoeurs wilsfilosofie, Le volontaire et l'involontaire,
zegt echter in de inleiding wel wat het kwaad is. Daar is het kwaad het
'zich opsluiten van het zelf, 'het zelf als de radicale autonomie' of het 'vormen van een nauwe cirkel van het zelf met zichzelf. De vraag is wat dit
'vormen van een cirkel met zichzelf is. De betekenis ervan kan duidelijk
worden door meer aandacht te schenken aan Le volontaire et l'involontaire
en aan de functie van dit boek.
2.6.2. Het kader: Le volontaire et l'involontaire
Dit boek getuigt van een van Ricoeurs blijvende interesses: een filosofie
van het handelen en de kritiek op een statische ontologie. Ricoeur zelf
heeft Le volontaire et l'involontaire opgevat als een equivalent van MerleauPonty's Phénoménologie de la Perception. Over de achtergrond van Le volontaire et l'involontaire heeft Ricoeur in een terugblik gezegd dat 'de fenomenologie geheel gedomineerd was door het probleem van de waarneming.' Ricoeur 'was gefrappeerd door het feit dat de fenomenologie steeds
zowel in een platoonse lijn van het zien gebleven was, als in een kantiaanse lijn van objectiviteit.' Daardoor lag 'het domein van het handelen, van
de praktijk (...) filosofisch braak.'I29 Le volontaire et l'involontaire staat in de
traditie van de existentiële fenomenologie, omdat het een toepassing van
en kritiek is op de fenomenologie. Gabriel Marcel en Merleau-Ponty staan
voor de inhoudelijke inspiratie en voor de kritiek, Edmund Husserl staat
I2

9 '...de la surprise que j'avais de voir que la phénoménologie avait été entièrement dominé par le problème de la perception. J'étais frappé par le fait que la phénoménologie restait, en ce sens, toujours la fois dans une ligne platonicienne de la vision et dans une ligne
kantienne de l'objectivité; de ce fait, le domain de l'agir, de la pratique, me paraissait donc
ouvert philosophiquement.' (P. RICOEUR, 'De la volonté à l'acte. Un entretien de Paul
Ricoeur avec Carlos Oliveira', 17).
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voor de gebruikte methode en voor de bekritiseerde.
De methode van Le volontaire et l'involontaire is ontleend aan Edmund
Husserl. In zijn studies naar Husserls fenomenologie heeft Ricoeur binnen diens werk een onderscheid gemaakt tussen zijn - volgens Ricoeur eigenlijke - eidetische en zijn latere, transcendentale, fenomenologie. Die
eidetische fenomenologie neemt Ricoeur van Husserl over, omdat ze de
nadruk legt op het zo onbevooroordeeld mogelijk leren kijken, voordat
men gaat theoretiseren. Om dit nauwkeurig kijken te oefenen en te verfijnen biedt de fenomenologie een rijk en gedifferentieerd instrumentarium. Het is de fenomenologische kracht om de ervaring tot spreken te
brengen die Ricoeur warm maakte voor de fenomenologie.^ 0 De transcendentale fenomenologie van de latere Husserl, die de wereld ook wilde
verklaren vanuit het bewustzijn, is voor Ricoeur echter een wildgroei en
als zodanig onacceptabel.^1 Zij kwam gevaarlijk dicht in de buurt van een
idealisme.^ 2 Het is overigens daarom dat Ricoeur ook steeds geïnsisteerd
heeft op het belang van een bestudering van de hele en niet alleen van de
late Husserl.
In Le volontaire et l'involontaire komt hij met behulp van de methode van
de eidetische reductie tot een wezens-, of eidetische analyse van de neutrale wilsgeledingen.
De wil is binnen Husserls fenomenologie zelf een controversieel thema
gebleven: enerzijds heeft Husserl een dergelijke fenomenologie voor
mogelijk gehouden - hoewel hij haar zelf niet heeft uitgevoerd. Anderzijds maakte Husserl van meet af aan wel duidelijk dat zo'n wilsfenomenologie slechts een secundaire plaats toe kon komen: het gevoels- en
'3° Hans-Georg Gadamer schrijft de fascinatie die van de fenomenologie is uitgegaan naar
veel denkers van de 20e eeuw met name toe aan de tucht van de fenomenologische manier
van beschnjven Het waren de geduldige, minutieuze fenomenologische beschrijvingen
die grote indruk maakten temidden van de verwarring aan het einde van de eerste wereldoorlog (H.-G. GADAMER, 'Die phänomenologische Bewegung', in IDEM, Idee und Sprache,
150-190)
I I
3 Ricoeur onderscheidt zelfs tussen de fenomenologie en haar 'interprétation idéaliste
par Husserl lui-même' (Vgl. A F. AGUIRRE, Die Phänomenologie Husserìs im Lichte ihrer gegenwartigen Interpretation und Kntik, 49V,).
'S 2 Th. van Leeuwen (IDEM, The Surplus of Meaning Ontology and Eschatology m the
Philosophy of Paul Ricoeur, 15) plaatst, naar aanleiding van een opmerking van Gabriel
Marcel over de 'mouvement centrifuge de l'ex-ister', de centnpetale beweging van
Husserls denken tegenover de 'centrifugale' beweging van Marcels denken hier ligt het accent op de participatie van de mens in het zijn.
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wilsleven kon voor Husserl pas in het vizier komen nadat de waarnemende acten zijn geanalyseerd. Voor Husserl gold dat je pas iets kunt waarderen, wanneer je het eerst kent.I33 Daarachter schuilt vanzelfsprekend een
filosofische visie op wat menselijk bewustzijn ten diepste is. Het bewustzijn is in eerste instantie een waarnemen en objectiveren en pas op
basis daarvan is ook een affectieve of wilsrelatie mogelijk. Ricoeur draait
die relatie om, zoals daarvoor overigens ook al Heidegger had gedaan. Op
het eerste gezicht lijkt Ricoeurs wilsfilosofie louter de toepassing van een
methode op een door de fenomenologie nog onontgonnen gebied, maar
in feite is het dus een kritiek op de fenomenologie. Ze behelst een kritiek
op wat de mens en het zijn is.I34 'Het is niet zonder betekenis dat zijn
grote werk, de 'filosofie van de wil', (...) het woord 'fenomenologisch' niet
in de titel draagt, hoewel de methode duidelijk fenomenologisch is', zegt
Herbert Spiegelberg dan ook.^S
Met behulp van de fenomenologische intentionaliteitsgedachte kon
Ricoeur de wil, het onvrijwillige en het zijn, het object, van zijn starre,
dingmatige karakter ontdoen. Ricoeur ontleedde het 'willen' in zijn verschillende betekenislagen: willen is zowel 'beslissen' ('décider'), 'handelen' ('agir') en ten slotte het instemmen met noodzakelijkheden en gegeI

33 E. LÉVINAS, God en defilosofie,vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door dr.
Th. de Boer, 51.
'34 Ricoeur drukt het in het belangrijke methodische artikel 'Méthode et tâches d'une phénoménologie de la volonté' aldus uit dat in een eerste stadium de 'geduldige methode van
beschrijving van Husserl' 'vruchtbaar' zal blijken te zijn, wanneer men haar 'toepast op de
praktische functies van het bewustzijn'. Vervolgens moeten de resultaten, die bereikt zijn
door de uitbreiding van de intentionele methode tot de wil, gericht worden 'tegen de transcendentale doctrine die opgebouwd is op de nauwe basis van de analyse van representaties,
dat wil zeggen op alle operaties van het bewustzijn waarvan het primaire type de waarneming is.' ('Le but de cette communication est d'abord de montrer la fécondité de cette
méthode patiente d'analyse descriptive appliquée aux functions pratiques de la conscience.' 'Mais â un second niveau les résultats acquis par l'extension de la méthode intentionelle à la volonté doivent être retournés contre la doctrine transcendentale édifiée sur la
base étroite de l'analyse de la représentation, (c'est-à-dire de toutes les opérations de conscience dont la perception est le type premier).' (P. RICOEUR, 'Méthode et taches d'une phénoménologie de la volonté', 60). Pol Vandevelde spreekt van een Oorspronkelijke 'toepassing' van de fenomenologische methode' ('original "application" of the phenomenological method') (P. VANDEVELDE, 'Paul Ricoeur: Narrative and Phenomenon', 7).
'35 'It is also not without significance that his major work, the Philosophy of the Will (...),
does not carry the word 'phenomenological' in its title, although its method is distinctly
phenomenological.' (H. SPIEGELBERG, The Phenomenological Movement, II., 564.)
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venheden ('consentir'). - De drie betekenissen van 'willen' vormen ook de
drie delen van Le volontaire et l'involontaire.
De fenomenologische gedachte van de intentionaliteit wordt door
Ricoeur benut om het denken over het object van zijn starheid te ontdoen.
Husserls intentionaliteitsgedachte zegt dat 'een bewustzijn zich begrijpt
door het type van object waarop het gericht is. Elk bewustzijn is bewustzijn van...'^ Het bewustzijn is met andere woorden steeds en altijd al bij
het andere van zichzelf en pas in tweede instantie, bemiddeld, ook bij
zichzelf. De toegang naar zichzelf loopt via de aanwezigheid bij het andere. Voor het intentionele correlaat van het willen betekent dat, dat het nu
niet meer een star object is, maar om te beginnen, corresponderend met
de eerste betekenis van willen: een project. Iets willen is niet het willen
van een object, maar een willen in de zin van een 'besluiten tot', wat vervolgens ook betekent, dat ik mezelf engageer: ik bind me als het ware en
schrijf me zo in in de wereld.^y Het intentionele correlaat van het willen
als handelen - de tweede betekenis van willen - is iets dat gedaan moet
worden {pragma). Ik laat Ricoeur hier zelf aan het woord: 'Wat gedaan is
(daarmee een term smedend die overeen kan komen met wat 'waargenomen' is), is een transformatie van mijn omgeving zelf, dit is het factum
dat correspondeert met 'facere', het 'gedaan' als 'perfectum passivum', het
'gedaan worden door mij', het pragma. Als de complexe beweging van
mijn hand die de hamer hanteert niet precies het object van de handeling
is, moet ik dan zeggen dat dit object de muur, het schilderij, de spijker is,
of de hamer? Dat ook niet. Die dingen zijn zelf geïmpliceerd in het 'handelen als zodanig', maar op een andere manier dan het lichaam en ze vormen niet integraal het pragma.'^ 8 En, omdat de wil niet opgaat in een
leeg project of in de praktische uitvoering ervan in een handeling, corres-

'3° 'une conscience se comprend par le type d'objet dans lequelle elle se dépasse Toute
conscience est conscience de . ' (P RICOEUR, Le volontaire et l'involontaire, io)
'37 Ricoeur zegt zelfs 'vouloir c'est penser' (P. RICOEUR, Le volontaire et l'mvokntaire, 4142)
'3° Ρ RICOEUR, Le volontaire et l'involontaire, 195/6 'Ce qui est agi (dirons-nous en forge

ant un terme symétrique au terme de perçu) c'est la transformation même de mon environnement, c'est le factum réciproque du facere, le 'fait' comme parfait passif, le 'étant fait
par moi', le pragma Si le mouvement complexe de la main qui manie le marteau n'est pas
exactement l'object de l'action, dirai-je que cet objet est le mur, le tableau, ou le dou, ou le
marteau5 Non plus. Ces choses sont impliquées elles aussi dans 'l'agi en tant que tel', mais
d'une autre manière que le corps et ne constituent pas intégralement le pragma '
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pondeert met het willen in de derde betekenis van instemmen als intentioneel correlaat een verzoening van vrijheid en noodzakelijkheid.^
Een grote verdienste van de vroege wilsfilosofie en het eigene ervan zit
in de dualiteit die Ricoeur in de mens zelf beschrijft. Op dit punt wordt
duidelijk dat Ricoeurs fenomenologie een existentiële fenomenologie is.
'Men beschrijft niet zomaar simpelweg iets om briljante analyses te
maken.' Het veld van de existentiële fenomenologie is een georiënteerd
veld en dat wil zeggen dat 'het privilege dat toegekend wordt aan misverstand, conflict, ontmoeting, reciprociteit (...) een andere ontologische stijl'
verraadt. Nu gaat het niet meer om een transcendentale fenomenologie,
'geboren uit de reductie van alles tot zijn verschijnen aan mij', maar om
een 'ontologie die de vraag naar de zin van het zijn voor alles waarvan men
zegt dat het bestaat, in ere herstelt.'^ 0 'Onvrijwillig' in de titel Le volontaire et l'involontaire verwijst nietM1 in eerste instantie naar de wereld buiten
ons, maar naar het onvrijwillige binnen in ons: naar behoeften, verlangens, emoties, gewoonten, het onbewuste en de dynamiek van de biologische en psychologische ontwikkeling: naar al die elementen kortom die
op dat moment ook - en met succes - object van een wetenschappelijke
benadering in de psychologie waren: daar werden ze beschouwd als op
zich een betekenis hebbend, als empirische feiten.^ 2 Ricoeur daarover:
'De aanname is dat in de psychologie behoefte, gewoonte, etc, een betekenis van zichzelf hebben waaraan de betekenis van de wil kan worden
toegevoegd, als althans de wil er niet van afgeleid wordt. Men neemt niet
de mogelijkheid in ogenschouw dat de wil al vervat zou kunnen zijn in
een volledig verstaan van het onvrijwillige.'I43 Kortom: Ricoeur wijst

'39 De filosoof Stephan Strasser formuleerde het zo ieder willen, ook het meest heroïsche,
gaat gepaard met een zekere aanvaarding (S. STRASSER, 'Paul Ricoeur. Philosophie de la
Volonté', 93)
'4° Ρ RICOEUR, 'Existential Phenomenology', 202-212.
1 1
4 De titel van de engelse vertaling van het boek laat dit op het eerste gezicht minder dui
delijk zien 'Freedom and Nature' doet gemakkelijk vermoeden dat het boek de mens, als
vrijheid, tegenover de natuur, als object, plaatst. In een ander artikel van Ricoeur, dat de
titel 'Liberté et nature' draagt, wordt daarentegen duidelijk, dat natuur door Ricoeur ook
als de menselijke natuur wordt opgevat
142 Ρ RICOEUR, Le volontaire et l'involontaire, 12.
'43 'On suppose ainsi que le besoin, l'habitude, etc , ont en psychologie une signification
propre a laquelle s'ajoute celle de la volonté, à moins qu'elle n'en dénve, mais on ne suppose pas que la volonté soit déjà incorporée à une compréhension complète de l'involontaire ' (P RICOEUR, Le vohntaire et l'involontaire, 8)
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steeds weer opnieuw op de Onmogelijkheid om categorieën zoals vrijheid,
karakter, onbewustzijn door middel van empirische inductie adequaat te
beschrijven.'I44
De inhoudelijke invloed in Le volontaire et l'involontaire komt voor een
groot deel van Gabriel Marcel, aan wie het boek ook is opgedragen.I45 Van
Marcel leert Ricoeur de gedachte van het 'mystère' en van een ontologisch
commitment kennen. Wanneer Ricoeur de dualiteit van passiviteit en activiteit in de mens zelf ter sprake brengt, spreekt hij ook over de concrete
gesitueerdheid van de mens in het zijn: door zijn lichaam, dat zowel
steeds 'mijn lichaam' ('Ie corps propre') is, als ook object van wetenschappelijke studie en object voor anderen, participeer ik aan het zijn. Ricoeur
laat zo zien hoe de mens altijd al participeert aan het zijn, gesitueerd is of,
zoals Heidegger het in Sein und Zeit uitdrukte: 'in-der-Welt-sein' isM^.
Tot het schrijven van een fenomenologie over de wil komt Ricoeur ook,
zoals gezegd, door Merleau-Ponty's Phénoménologie de la Perception, die
daarin al de belichaamde aard van de waarneming had benadrukt.I47
Dankzij onze lichamen staan we in contact met de wereld. De belichaming en het lichaam zijn geen handicap, maar iets wat ons juist een houvast geeft in de wereld, wat het ons mogelijk maakt om te bestaan.
Descartes' radicale twijfelexperiment ging er nog vanuit dat we aanvankelijk of oorspronkelijk afgesneden zijn van de wereld en zelfs van onze lichamen: Merleau-Ponty onthulde het illusionaire daarvan, ook in de waarneming. Die notie van het geleefde lichaam heeft Ricoeur van Marcel en
Merleau-Ponty overgenomen, maar dan in het kader van een fenomenologie van de wil.
De belangrijke conclusie waartoe Ricoeur in dit boek komt, is dat vrijheid 'een slechts menselijke vrijheidM8 en dat 'willen geen scheppen'

'44 Aldus Stephan Strasser (S. STRASSER, 'Paul Ricoeur: Philosophie de la Volonté', 90).
'45 'A Monsier Gabriel Marcel. Hommage respectueux.' H. Spiegelberg citeert Ricoeur
waarin hij zegt dat de 'meditation on the work of Gabriel Marcel is in fact at the root of the
analyses in this work' (hij bedoelt: 'Le volontaire et l'involontaire'). (H. SPIEGELBERG, The
Phenomenological Movement II, 569).
•46 'Translator's Introduction' to: P. RICOEUR, Freedom and Nature, xx.
'47 P. RICOEUR, 'De la volonté à l'acte'.
•48 'Une liberté seulement humaine', (P. RICOEUR, Le volontaire et l'involontaire, 452). Conclusion; 'En cela notre liberté est seulement humaine...' (P. RICOEUR, Le volontaire et l'involontaire, 455).
'49 'Vouloir n'est pas créer' (P. RICOEUR, Le volontaire et l'involontaire, 456).
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is.I49 Dat betekent dat de enige manier waarop ons willen, onze vrijheid
plaatsvindt, is door te steunen op behoeften, verlangens en ons lichaam.
Dat is in eerste instantie niet de beperking van onze vrijheid, maar juist
de mogelijkheid ervan. Of, zoals Ricoeur het zegt: 'het onvrijwillige is er
voor het vrijwillige en de wil is er dankzij het onvrijwillige'. Op het
moment van de beslissing is er geen noodzaak: er zijn gewoonlijk veel
motieven en geen enkel motief werkt op een dwingende manier. Ricoeur:
'Ik onderga dit lichaam dat ik leid.'^ 0 Vrijheid is daarmee niet minder
echt, maar het is een eindige en dat wil zeggen gesitueerde, gemotiveerde, geïncarneerde, contingente vrijheid.^1 'Vrijheid is niet een pure act, ze
is in elk van haar momenten activiteit en receptiviteit; ze wordt door te
ontvangen wat ze niet maakt.'^ 2 Menselijke vrijheid zou ook niet los kunnen bestaan van die condities van beperking. Vrijheid is bij Ricoeur geen
heroïsche, prometheïsche vrijheid en geen sartriaanse negatie. Toch blijft
Ricoeur spreken van vrijheid en wel van een vrijheid die een grond heeft
in het zijn. De eindigheid van de vrijheid zit niet in het eerst vrij zijn en
vervolgens in aanraking komen met een grens.
Met Herbert Spiegelberg kan men Ricoeurs fenomenologie daarom een
fenomenologie van de verzoening noemen.I53 Ricoeur leert dat ieder willen, ook het meest heroïsche, gepaard gaat met een zekere aanvaarding.^
Wie met een theologische interesse Le volontaire et l'involontaire leest, kan
het een christelijke antropologie noemen.^S De vrijheid wordt er in haar
geschapenheid geschetst. Daarmee wordt aan het vrij-zijn van deze vrijheid niets afgedaan, al plaatst de contingentie haar wel in een kader: het
kader maakt de vrijheid mogelijk en de vrijheid is een door iets anders
mogelijk gemaakte vrijheid. Ricoeur houdt dus de menselijke vrijheid
overeind - en daarmee ook menselijke verantwoordelijkheid - maar hij
'5° 'Je subis ce corps que )e conduis ' (P. RICOEUR, Le volontaire et l'involontaire, 259)
I I

5 Ρ RICOEUR, Le volontaire et l'involontaire, 455

'S 2 'La liberté n'est pas un acte pur, elle est en chacun de ses moments activité et réceptivité; elle se fait en accueillant ce qu'elle ne fait pas ' (P RICOEUR, Le volontaire et l'involontaire, 454)
'53 Zoals Herbert Spiegelberg deed (aangehaald door D RASMUSSEN, Myth, Symbolic
Language and Philosophical Anthropology, 25)
'54 Interessant is in dit opzicht de opmerking van Strasser die, naar aanleiding van 'vouloir n'est pas créer' zegt 'wi)s is hij die de afhankelijkheid, de contingenhe, de uiteindelijke ondoorzichtigheid van zijn streven doorschouwt - en aanvaardt '
'55 Strasser noemt 'Le volontaire et l'involontaire'een 'christelijke antropologie' (S
STRASSER, 'Paul Ricoeur Philosophie de la Volonté' ).
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tekent de vrijheid in haar contingentie en laat haar juist zien als alleen
mogelijk in haar eindigheid. In de woorden van Ricoeur is deze vrijheid
een vrijheid als 'dialoog met de natuur', 'een vrijheid die niet alleen bestaat in het poneren, maar ook in het ontvangen in het hart van de vrijh e i d . ' ^ Want elk moment van vrijheid verenigt actie en ondergaan, initiatief en receptiviteit. De dualiteit is niet meer die tussen extreme posities, maar 'heeft een toevluchtsoord gevonden in de subtielere, maar ook
radicalere dualiteit in het centrum van het subject.'^?
2.6.}. De introductie van het kwaad
In het licht van deze vrijheidsgedachte is nu ook inhoudelijk de introductie van het kwaad te zien. Wat het kwaad is, kon men al lezen in
Ricoeurs inleiding tot Le volontaire et l'involontaire en het wordt ook eigenlijk al, per negativum, gesuggereerd door het vrijheidsconcept van Le volontaire et l'involontaire. De inleiding tot Le volontaire et l'involontaire maakt
duidelijk hoezeer voor Ricoeur het kwaad in de alledaagse werkelijkheid
een rol speelt. Het kwaad speelt een rol in de concrete existentie van alledag. Le volontaire et l'involontaire dient ertoe om in dat beeld, dat zo doordrongen is van het besef van de aanwezigheid van het kwaad, ruimte te
scheppen, om er als het ware enige distantie van te nemen, door te analyseren wat de vrijheid in mogelijkheid is. Het is een beschrijving en analyse van het arsenaal aan mogelijkheden, van het klavier waarop het kwaad
kan spelen. Het is de schets van een vrijheid die op zich nog niet fout is,
maar waarin wel een dualiteit woont. Dat maakt haar fragiel. Het is een
vrijheid waarvan in het binnenste al de contingentie is ingeschreven.
Vrijheid is niet in eerste instantie compleet vrij, om in tweede instantie op
een grens te stuiten. Tot zover over aard en plaats die Ricoeur aan het
kwaad toekent.
Inhoudelijk wordt het kwaad in Le volontaire et l'involontaire, zoals gezegd, aangeduid als het 'zich opsluiten van het zelf, als 'het zelf als de radicale autonomie' of als het 'vormen van een nauwe cirkel van het zelf met
zichzelf.
Het ligt nu voor de hand om de betekenis van het kwaad als het 'zich
opsluiten van het zelf te verhelderen door Le volontaire et l'involontaire en
La symbolique du mal naast elkaar te plaatsen. Doordat Le volontaire et l'in'56 P. RICOEUR, Le volontaire et l'involontaire, 33/4.
'57 P. RICOEUR, Le volontaire et l'involontaire, 453.
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volontaire de ethisch-neutrale structuren van het willen beschrijft, vormt
het de context van dit begrip van het kwaad. Ik herinner aan het voorafgaande waarin duidelijk werd dat Le volontaire et l'involontaire de vrijheid
van de mens beschreef als een gesitueerde en bemiddelende vrijheid. Het
daarop volgende boek, L'homme faillible, heeft de mens geschetst als een fragiel, wankel - tussenwezen tussen het eindige en het oneindige. De
omschrijving van het kwaad uit Le volontaire et l'involontaire kan nu inhoudelijk nader omschreven worden als bestaand in het zichzelf zien van het
subject als de oorsprong van zin, in het zichzelf opvatten als een scheppende vrijheid, vrij vertaald: als een hypermodern subject, dat zijn/haar
gesitueerdheid niet ziet of juist bewust negeert.
2.6.4. ^ " ^ punten van kritiek op Ricoeurs symboolbegrip
Met behulp van de zojuist beschreven symboliek van het kwaad als geboorteplaats van de hermeneutiek kunnen drie kenmerken van Ricoeurs
hermeneutiek nader worden omschreven. Op die drie consequenties zijn
vervolgens ook de kritische aantekeningen bij Ricoeurs symboolbegrip gebaseerd. Aan de orde is geweest dat Ricoeurs hermeneutiek gevormd
wordt door de ervaring van het kwaad, dat het een hermeneutiek van het
zelf is en, ten derde, dat symbolen, net als teksten, te beschouwen zijn als
het object van deze hermeneutiek.
2.6.4.1. Het kwaad: geboorteplaats van Ricoeurs hermeneutiek
Het eigene van Ricoeurs ontdekking is dat hij in de symbolische verwoordingen van het kwaad ook een spoor van en een herinnering aan die gesitueerde - in theologische termen gesproken 'geschapen' - vrijheid ziet.
Het is bovendien die ervaring van het kwaad waarvoor Ricoeur een specifiek taalspel reserveert. In de vorige paragraaf is al duidelijk gemaakt dat
het eigen aan dit taalspel is, dat het te weerbarstig is om opgenomen of
vertaald te worden in een eenduidige begrippelijke eenheid. Ik interpreteer Ricoeurs gebruik van het woord 'symbool' in deze als een poging om
de integriteit en het eigene van dit taalspel te bewaren; om dit taalspel als
het ware te beschermen tegen een denken dat (à la Hegel) meent dit taalspel te kunnen transponeren naar het rijk van het filosofische begrip, zonder dat er iets aan inhoud verloren gaat. Nog anders gezegd: Ricoeur duidt
het taalspel aan als een symbool en grenst dit op de boven beschreven manier af van een allegorie, teneinde deze taalkwaliteit te beschermen tegen
een denken dat meent dat het geheim van het kwaad uiteindelijk toch ont-
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dekt kan worden in een antwoord op de speculatieve vraag: 'waar komt het
kwaad vandaan?' Door dit taalspel een symbool te noemen en het af te
schermen van de allegorie beschermt Ricoeur het geheim tegen een denken dat geheimen slechts ziet als te ontsleutelen geheime boodschappen.
Dit denken weet ten diepste geen raad met grenzen: het beschouwt grenzen slechts als uitdagingen om verder te komen. Men kan zeggen dat
Ricoeurs symboolbegrip het geheim tegen het begrippelijke denken
beschermt.
De in het voorafgaande gemaakte omweg via Ricoeurs opvatting van het
kwaad was nodig, omdat ik Ricoeurs symboolbegrip wilde verhelderen
door de aandacht te vestigen op wat eruit voortgevloeid is en wat, als het
correlaat ervan, nauw ermee verbonden is: de hermeneutiek. Hermeneutiek en symbool hebben, zeker in het begin van Ricoeurs denken, een gezamenlijke geschiedenis.^ Daarom ga ik er vanuit dat ik, door het eigene van Ricoeurs hermeneutiek te beschrijven, ook wat meer te weten kom
over Ricoeurs symboolbegrip.
Zoals gezegd is de symboliek van het kwaad voor Ricoeur de geboorteplaats van de hermeneutiek. Wat zegt het over Ricoeurs hermeneutiek dat
zij geboren wordt uit de symboliek van het kwaad? Meer specifiek is het
het door het ik begane kwaad dat Ricoeur boeit in de vraag naar het kwaad.
Zoals al eerder gezegd geeft Ricoeur aan het kwaad geen duidelijke
namen. Hij plakt hij er geen labels op, maar bespreekt het in op het zelf
betrokken relationele termen, die ook nog voortdurend in ontwikkeling
zijn. Het voordeel daarvan is dat het in Ricoeurs vraag naar het kwaad
draait om de kwestie waarom ik doe wat ik niet wil en waarom ik niet doe
wat ik wil doen. Het is in de doorgronding van dat mysterie dat de specifieke taaikwaliteit van het kwaad oorspronkelijk zijn functie vervult.
Het nadeel van deze abstracte aanduiding van het kwaad en van de koppeling van het symbool en de hermeneutiek daaraan is echter dat het
kwaad omschreven wordt in relationele termen waarin het gaat om het autonome moderne subject dat meent zijn/haar zin zelf te kunnen poneren.
Dat geeft aan Ricoeurs symboolbegrip iets ongenaakbaars, alsof het zou
gaan om een openbaring van zin. Het symbool lijkt zo, alleen al door er te
zijn, iets wat ons op het kwaad, de geslotenheid, attendeert en ons ervan
'5° Vgl: J. Grondin: 'Ricoeurs Beschäftigung mit der Hermeneutik geht offenbar auf seine
in den 50'er Jahren verfolgten Forschungen zur Hermeneutik der religiösen Symbole zurück.' (J. GRONDIN, Von Heidegger zu Gadamer. Unterwegs zur Hermeneutik, 139).
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bewust maakt. Het bestaan van het symbool zelf lijkt de eerste breuk met
het subject dat een nauwe cirkel maakt met zichzelf: wanneer namelijk
iets voor mij een symbool is, dat wil zeggen wanneer ik me door de eerste
betekenis laat leiden, dan is dat 'eo ipso', zo lijkt het, al het doorbreken van
die nauwe cirkel die ik met mezelf sluit: ik laat me al gezeggen door een
zin die er is en daarmee geef ik al blijk van mijn besef van afhankelijkheid.
Zou men op deze manier de bredere context van Ricoeurs filosofie verdisconteren in de interpretatie van zijn symboolbegrip, dan krijgt dat symbool twee gezichten: men kan het een soort van geluk bij een ongeluk noemen. Alleen al het bestaan ervan en - wat er voor Ricoeur onlosmakelijk
bij hoort - de openheid van iemand ervoor, betekenen dat het hoogmoedige, in zichzelf opgesloten subject, dat alleen maar poneert en dat
meent zichzelf de zin te kunnen en moeten geven, bekritiseerd wordt. En
daarmee lijkt het erop dat deze kritiek zelf ook al een soort van redding is:
dat het symbool op zich een redding en toevlucht biedt: het geeft immers
en wel onophoudelijk. Het symbool is al, doordat het een symbool is, een
redding voor mij. Het opent mij. Wanneer het een symbool voor me is,
heb ik tenminste al die openheid bereikt, dat ik toegeef dat ik de zin niet
zelfstel, maar dat ik me laat leiden door de eerste betekenis. Op de legitimiteit van deze interpretatie ga ik later in deze paragraaf nader in.
Omdat Ricoeur in het behandelen van symbolen hier bij uitstek religieuze symbolen noemt, is nu vervolgens de gedachte niet ver weg dat religie zich tegenover het autonome denken verhoudt als kritiek op het hoogmoedige, moderne subject.I59 Dan ligt het vervolgens voor de hand om de
conclusie te trekken dat het besef van het kwaad (in de boven beschreven
zin) ons door de religie geboden wordt. Doel van mijn kritiek is hier niet
erop te wijzen dat Ricoeur religie en het moderne subject tegenover elkaar
zou plaatsen als respectievelijk 'goed' en 'kwaad'. Evenmin is mijn kritiek
gericht op een opvatting van religie als kritiek bevattend op de haar omringende cultuur. Waar het in deze kritiek om gaat, is dat door de beschreven koppeling van hermeneutiek aan (deze interpretatie van) het kwaad,
het moderne subject en het symbool ondialectisch tegenover elkaar dreigen te komen staan en wel als respectievelijk het moderne, hoogmoedige
subject en kritiek op en redding van dit subject. Het symbool dreigt
gesanctioneerd te worden. Ricoeurs symbool komt van buiten op de mo'59 Ik beschouw dan het subject als de 'protagonist bij uitstek van alle momenten van de
moderne ti)d' (F DUQUE, 'Moderne/Postmoderne', 860)
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demiteit af en omdat het bovendien zo verbonden is met kritiek op de
moderniteit, lijkt elke inbreuk op de moderniteit per definitie goed te zijn.
De kritiek die er van het symbool uit gaat, lijkt alleen van het symbool uit
te gaan en niet ook op het symbool zelf van toepassing te zijn. 100 De kritiek lijkt zich vrij te pleiten.
Alhoewel Ricoeur het zelf zo niet zegt, nodigt zijn denken uit tot deze
interpretatie. Het is een teken van de kwaliteit van Ricoeurs werk dat men
er kritische kanttekeningen aan kan ontlenen voor een systematische problematiek. Ricoeurs denken nodigt ertoe uit om over de zaak zelf verder
na te denken en niet om alles uit te leggen in de geest van de auteur. In
dit boek is die zaak het symboolbegrip. Over de mogelijke consequenties
wordt hier nagedacht die men kan trekken wanneer Ricoeurs symboolbegrip in het bredere kader geplaatst wordt van die hermeneutiek waartoe
het symboolbegrip bij Ricoeur aanleiding heeft gegeven.
Eén van die uiterste, mogelijke consequenties is ook deze: indien men
Ricoeurs symbool gelijkstelt aan een religieus symbool, rijst de vraag of
het in het verlengde van die identificatie ligt om de koppeling van hermeneutiek aan de ervaring van het kwaad ook nog anders te interpreteren.
Komen immers het moderne subject en de religie niet tegenover elkaar te
staan als respectievelijk de moderniteit en kritiek op en redding van die
moderniteit? Geldt ook hier niet, zoals bij het symbool, dat de religie op
zich gesanctioneerd dreigt te worden? Dat is hier om te bekritiseren omdat zo de kritiek op de moderne tijd aan de kant van de religie geplaatst
wordt en 'religie' zelf daarmee buiten elke kritiek lijkt te staan. Kritiek op
religie is dan alleen maar mogelijk in de vorm van een bepaalde interpretatie van de inhouden van de religie. Bovendien worden symbool en religie
hier al te zeer gelijk gesteld met het bekritiseren, in de zin van het nederig maken, herinneren aan een oorsprong van het hoogmoedige moderne
subject. In zo'n symboolbegrip en in zo'n religiebegrip lijkt de notie dat
beide ook een prikkel zouden kunnen bevatten tot handelen en zelfs tot
I

" 0 Jean Grondin spreekt ten aanzien van Ricoeurs hermeneutiek van een 'restauratief
klinkende hermeneutiek', daar Ricoeur de hermeneutiek van de symbolen een restauratieve zin gaf, toen hij tegenover de meesters van de argwaan (Freud, Marx en
Nietzsche) een hermeneutiek plaatste die gericht was op een 'récollection du sens'. Er
moest dus blijkbaar, in Grondins interpretatie van Ricoeur, een zin gered worden die
'Ricoeur niet zelden met theologisch geladen begrippen als vertrouwen, teleologie, eschatologie van de zin etc. omschreef.' (J. GRONDIN, Von Heidegger zu Gadamer, Unterwegs zur
Hermeneutik, 139/40).
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veranderen geheel afwezig. We kunnen er in dat opzicht aan herinneren
dat Ricoeurs symbool te denken geeft, en blijkbaar niet aanleiding is om te
handelen, om te doen.
2.6.4.2. 'Zelf als doel van de hermeneutiek
Vanaf het begin, dus nog voordat Ricoeur de hermeneutiek ontdekt heeft,
is zijn filosofie een reflectiefilosofie. Het gaat om de vraag naar het zelf
van het ik. In La symbolique du mal verandert dat niet. Het kwaad dat Ricoeur daar onderzoekt is een kwaad dat gedaan is door mij. Het kwaad is
de vraag naar het door mij gedane kwaad en naar de ondoorzichtigheid die
dat voor mij betekent. Het inzicht waartoe Ricoeur komt, is dat mij het
zicht op mezelf fundamenteel ontbreekt. Op die grens van inzicht en ondoorzichtigheid, betrokken op een ik, ontdekt Ricoeur de symbolische taal
die om interpretatie vraagt en tevens om de reflectie op interpretatie, met
andere woorden: hermeneutiek. Vanaf nu vormt de hermeneutiek een
integraal bestanddeel van Ricoeurs denken, wat ondermeer zichtbaar is in
de latere formulering van een 'hermeneutiek van het ik ben'.
Het ontstaan van Ricoeurs hermeneutiek ligt dus daar waar het volstrekt evident is dat ik mezelf - volgens de regels van de reflectiefilosofie
en volgens de eisen van de moderne rationaliteit - niet begrijp. Omdat dit
niet-begrijpen voor Ricoeur niet van toevallige aard is, in de zin van een
tijdelijk tekort aan kennis of inzicht, maar constitutief voor de menselijke
existentie, is de hermeneutiek voor Ricoeur een wezenlijk bestanddeel van
de filosofie. Bovendien: omdat het niet-begrijpen geconcentreerd is op het
niet-begrijpen van mezelf, is deze hermeneutiek gericht op het begrijpen
van mezelf.1^1
De ondoorzichtigheid van het ik voor zichzelf, waarmee Ricoeurs hermeneutiek begint, heeft een ethische dimensie. In mijn alledaagse existentie ben ik bepaald door het kwaad. Voor Ricoeur is het kwaad, zoals al
is aangehaald, het 'vormen van een cirkel, een nauwe kring, met mezelf.
Men zou kunnen zeggen dat het kwaad het moderne subject is dat meent
zelfde oorsprong van de zin te zijn (R. Safranski), terwijl het subject en
het ware gebruik van de vrijheid nu juist bestaan in het bemiddelen, in het
,

° I Ricoeurs hermeneutiek staat met andere woorden om te beginnen en uiteindelijk 'in
de traditie van de reflectiefilosofie. Het voorwerp, waarvan die filosofie de zin en de waarheid tracht uit te zeggen, is geen ander dan het 'ik ben'.', aldus Pierre Gisel (P. GISEL, 'Eine
Einführung in sein Denken', 5).
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zijn van een tussenwezen, in het niet-zijn van een in zichzelf opgesloten
subject. Ricoeur lijkt een taal gevonden te hebben die ons laat zien, dat het
subject niet meester is van zichzelf. Het bestaan van die taal alleen al lijkt
Ricoeur de belofte te bieden dat we inzien dat we, ten onrechte, een cirkel
vormen met onszelf.
Ik wil hier nogmaals opmerken dat Ricoeur het kwaad in relationele termen duidt, niet in substantie-achtige termen. Ricoeur beweert niet van
iets concreets dat het het kwaad is. Hij duidt het aan in termen van de relatie tussen ik en mezelf. Aan dat schema valt niet te ontsnappen. Maar ik
wil vooral attenderen op het pluspunt van zo'n benadering: doordat het
kwaad niet star vastgelegd wordt in het formuleren van bepaalde waarden
en normen, is er oog voor de ontwikkeling in de opvatting van wat het
kwaad is. Ook is in deze opvatting van het kwaad op een fundamentele en
ingrijpende wijze het andere ingeschreven. De relata blijven echter het ik
en het zelf.102 Of zoals de filosofe Heleen Pott het heeft geformuleerd: 'De
narratief-textuele bemiddeling van zelfbegrip en wereldbegrip maakt het
proces van actieve zelfverwerkelijking aanzienlijk gecompliceerder, maar
in principe niet minder mogelijk. In feite is er alleen een wat ingewikkelde omweg gemaakt, die toch tot een positieve bestemming leidt.'I^3 Wat
het beperkte van die invalshoek is, kan het best duidelijk gemaakt worden
door Ricoeurs hermeneutiek in enkele opzichten te vergelijken met die
van Hans-Georg Gadamer.
Met de Duitse, in 2002 overleden, filosoof en leerling van Martin
Heidegger, wordt Ricoeur vaak in één adem genoemd; beiden worden tot

1 2

° Zoals Ricoeur ook nog eens op een heldere manier formuleerde in een artikel
'Phenomenology and Theology' (P. RICOEUR, 'Phenomenology and Theology', 146.)
'Setting up a self through the meditation of the Scriptures and the application to oneself
of the multiple figures of naming God happens at the level of our most fundamental
capacity for action. It is the 'homo capax', capable man, who is interpellated and restored.'
l(
>3 H. POTT, 'Tijd, Narrativiteit, Subjectiviteit: Paul Ricoeur en Virginia Woolf, 281.
164 vgl: H. INEICHEN, Philosophische Hermeneutik, Freiburg/München: Karl Alber, 1991;
B. VEDDER, Was ist Hermeneutik? Ein Weg von der Textdeutung zur Interpretation der Wirklichkeit, Stuttgart/Berlin/Köln: Kohlhammer 2000; J. BLEICHER, Contemporary henneneutics: Hermeneutics as method, philosophy and critique, London: Roudedge & Kegan Paul,
1980. De Nederlandse filosofe Heleen Pott beschouwt Ricoeur en Gadamer als filosofen
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de 'neohermeneutici' gerekend.I<H Ricoeur, zo luidt de presentatie doorgaans, staat in de lijn van Gadamers hermeneutiek, maar hi) voegt er nog
een kritische dimensie aan toe1·^, die bij Gadamer ontbreekt. Hier gaat
het niet om de waarde en juistheid van Ricoeurs toevoeging en evenmin
om de vraag of die kritische dimensie bij Gadamer wel of niet ontbreekt.
Het gaat om het startpunt van de hermeneutiek van beiden.
Eén van de belangrijkste Initiatoren van de hermeneutiek in de twintigste eeuw en tevens Gadamers leermeester, is Martin Heidegger.
Heidegger ging het in zijn analyse van het Dasein niet zozeer om de vraag
wie of wat ik ben. De Daseinsanalytik werd in 'Sein und Zeit' niet gemaakt
met de bedoeling om te weten wie ik, als menselijke existentie, ben. Niet
voor niets duidt Heidegger de menselijke existentie aan als Dasein.
Daarmee wordt tot uitdrukking gebracht dat hij de menselijke existentie
primair als een plaats ('Da') ziet waar het zijn ('Sein') is. Hij wendt zich
tot het 'Dasein' met het doel om zijn centrale vraag, die naar het zijn, voor
te bereiden. Het 'Dasein' is de aanduiding voor het subject voorzover dit
in functie staat van het zijn.
Ricoeurs openheid voor de erkenning van het andere in het zelf is evident. In zijn latere werk wordt die openheid alleen maar groter. Toch blijft
zijn filosofìe bekommerd om de vraag naar het zelf. Dat is ook de horizon
waarbinnen alle andere vragen opkomen.
Wanneer nogmaals Ricoeurs aanvankelijke symbooltheorie gelezen
wordt als een theorie over religieuze symbolen, dan lijkt het er sterk op dat
religie hier geïdentificeerd wordt met het formuleren van kritiek op het moderne, autonome - subject. De vraag is echter of deze betrokkenheid
op het subject niet een reductie van symbool en religie oplevert. Dat symbolen kunnen aanzetten tot een bekritiseren van het autonome subject dat
waaraan de ontwikkeling van de 'neo-hermeneutiek de laatste vijfentwintig jaar' veel te
danken heeft (H Pott, Ti)d, Narratmteit, Subjectiviteit Paul Ricoeur en Virginia Woolf,
267). Voor meer informatie over Ricoeurs biografie kan men terecht bij zijn eigen Reflexion faite Autobiographie intellectuelle (1995)
'"S Vgl SchiUebeeckx' 'kritisch verruimde hermeneutiek' Vgl o a O Poggeler 'Paul
Ricoeur hat die Hermeneutik um die ideologiekntische Dimension erweitert' (O PÖGGELER,
Neue Wege mit Heidegger, 343) Ricoeur heeft Gadamers hoofdwerk 'Wahrheit und Methode
Grundzuge einer philosophischen Hermeneutik' wel eens 'Wahrheit oder Methode'
genoemd, om duidelijk te maken dat Gadamer in de ogen van Ricoeur het methodische
aspect heeft verwaarloosd
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meent zichzelf te kunnen beheersen, mag waar zijn. Maar vertoont een
dergelijk centraal stellen van de vraag van het ik omtrent zichzelf niet ook
het gevaar dat het symbool te zeer en uitsluitend in functie gesteld wordt
van het zelf-worden van het subject? Is de vraag van het ik naar zichzelf
wel een uitgangspunt van de filosofie dat voldoende recht kan doen aan
het andere? Verhindert het stellen van deze vraag niet dat men ooit nog
uit de baan van dit gekozen spoor komt?
2.6.4.3. Symbolen en teksten als objecten van de hermeneutiek
Met het ik als subject van Ricoeurs filosoferen correspondeert aan de objectkant het symbool en, naar analogie daarvan, de tekst. Wanneer het
object van Ricoeurs hermeneutiek symbolen zijn en, in het verlengde
daarvan, teksten 1 ^ 6 , dan ligt het voor de hand om nog een licht te werpen
op de repercussies van Ricoeurs hermeneutische begin door ook zijn
teksttheorie nader toe te lichten.
In de jaren '70 heeft Ricoeur sterk de autonomie van de tekst benadrukt.l(>7 In drie opzichten heeft hij de tekst geëmancipeerd, namelijk van
haar oorspronkelijke verwijzingssituatie of referentie, van de auteur en
van de oorspronkelijke lezer(s). Ricoeur is in staat de verwijzing die de
tekst bevat, los te maken van de directe, oorspronkelijke verwijzingen. De
tekst wordt bevrijd uit elke bevoogding door een autoriteit die vast wil leggen wat de betekenis is of die zichzelf steeds het definitieve, laatste recht
toeeigent ten aanzien van iedere interpretatie. Zo opent Ricoeur de tekst
voor steeds nieuwe lezingen. Hij maakt die openheid zelfs tot een constitutivum van de tekst zelf. Tegenover de negatieve waardering die men in
veel hermeneutische ontwerpen aantreft ten aanzien van de afstand ten
opzichte van de oorspronkelijke situatie, laat Ricoeur zien dat deze afstand
juist de bevrijding van de betekenis en een kritische beoordeling ervan
mogelijk maakt.1^^ Juist wanneer de tekst uit de bevoogding van oorspronkelijke auteur en oorspronkelijk publiek treedt, wordt de tekst in
haar eigenschap als een 'werk' vrij gegeven. Daarmee wordt de tekst ook
vrij gegeven om er verschillende - en dus ook nieuwe, toekomstige - me166 vgl: R. Palmer zegt ten aanzien van Ricoeur: 'The object of interpretation, i.e., the text
in the very broadest sense, may be the symbols in a dream or even the myths and symbols
of society or literature.' (R. PALMER, Hermeneutics. Interpretation Theory in Schleiermacher,
Dilthey, Heidegger, and Gadamer, 43).
'67 zie o.a.: P. RICOEUR, 'Qu'est ce qu' un texte? Expliquer et comprendre', 181-200.
'68 P. RICOEUR, 'The Hermeneutical Function of Distanciation', 129-141.
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thoden op toe te passen. In de kritische factor ligt dan overigens tevens
besloten dat voor Ricoeur niet elke tekst zo maar willekeurig welke betekenis dan ook zou kunnen bevatten.l69
Er is naar mijn mening ook een keerzijde aan deze teksttheorie.
Teksten dreigen zo autonoom te worden dat ze bijna objecten worden.
Zoals gezegd incorporeert Ricoeur een kritische dimensie in zijn hermeneutiek. Maar naar mijn mening dient die een zeer bepaald doel,
namelijk het zelf-worden van het ik. De kritische dimensie dient ertoe om
een juiste van een onjuiste interpretatie te onderscheiden of om op zijn
minst een onjuiste interpretatie van tegenargumenten te voorzien. De
vraag is of dat niet betekent dat teksten zelf door Ricoeur zo serieus genomen worden als objecten voor mijn zelf-verstaan, dat het onderscheid
tussen goede en slechte teksten nauwelijks nog gemaakt kan worden.
Dreigt 'de tekst' zelf niet een grootheid te worden, waarbij het er niet toe
lijkt te doen waar die teksten over handelen? Men kan de vraag stellen of
dat niet een sacralisering van de tekst betekent. En daarnaast: gaat deze
teksttheorie in haar abstractie niet voorbij aan het proces van uitsluiting
dat teksten ook kunnen bewerkstelligen - een proces dat volgens postmoderne denkers zelfs wezenlijk bij de werking van elke tekst hoort? Bovendien kan men de vraag stellen of Ricoeur niet te sterk het informatiegehalte van een tekst beklemtoont en of hij zo niet voorbij gaat aan het feit dat
teksten als zodanig ook iets doen - en dat sommige teksten juist helemaal
niets meer doen. Ricoeurs vertrouwen in teksten lijkt, kortom, zeer groot
te zijn. Wat dus voor zijn symboolbegrip gold, namelijk dat het betekenis
bevat, keert hier weer terug in Ricoeurs teksttheorie. Ik heb dat al in dit
hoofdstuk laten zien, in de reconstructie van zijn symboolbegrip. De kritiek daarop, die niet uitdrukkelijk bij Ricoeur naar voren kwam maar er
wel in geïmpliceerd lag, heb ik gepresenteerd in de tweede lezing.
Het vanzelfsprekende vertrouwen in de betekenis van teksten kan men
interpreteren als een signaal van Ricoeurs ingebed zijn in de voor hem
nog zeer vanzelfsprekend klassieke tekst, de bijbel. In dat verband heeft
Ricoeurs teksttheorie ook zeker haar grote verdiensten. Ze heeft de theologie geleerd dat de bijbel principieel open is voor steeds nieuwe interpretaties en dat in de beoordeling van die interpretaties geen enkele methode, hoe kritisch ook en van welke herkomst ook, afgeweerd kan worden.
I

°9 Dan Stiver zegt het zo: '[H]e would argue that a good text avoids tyranny and anarchy.'
(D. STIVER, Theology after Ricoeur, 70).
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De systematische theologie zou men op dit niveau van een kritische en
toetsende lezing kunnen situeren. Door zoveel gewicht toe te kennen aan
de tekst en de primaire, gelovige taal en door de kritische dimensie te
laten functioneren ten dienste van een tweede, postkritische lezing, die
weer een houding van openheid voor de tekst kan krijgen: is aan de theologie het belangrijke signaal gegeven, dat de bijbel nooit vervangen kan
worden door het 'second-order-discourse' dat de systematische theologie
is Voor Ricoeur is theologie altijd een 'second-order' discipline die in
principe met de plaats kan innemen van de primaire taal van gebed, belijdenis, etc.^o
Het gaat mij in deze derde en laatste kritische kanttekening echter ten
diepste om de vraag of in Ricoeurs bijna vanzelfsprekende vertrouwen in
de betekenis van teksten niet iets veel fundamentelers tot uitdrukking
komt Aangezien teksten voor Ricoeur naar analogie van symbolen zijn te
beschouwen, zou dat voor symbolen kunnen betekenen dat deze gemakkelijk gezien kunnen worden als tijdloze leveranciers van betekenis Betekent het met ook dat, aangezien de tekst bij uitstek voor Ricoeur vaak de
Schrift lijkt te zijn, ook religie daarmee al snel het karakter krijgt van een
tijdloze leverancier van betekenis * De opmerking van Ricoeur uit La symbolique du mal, dat het symbool aan de hermeneutiek vooraf gaat, kan
daarom ook zo geïnterpreteerd worden, dat de hermeneutiek - ook de kritische, argwanende - het symbool zelf als een gegeven beschouwt en haar
interpretatie alleen als een interpretatie van de gegeven inhoud ziet Toegepast op religie en religieuze teksten zou dat betekenen dat de interpretatie ervan betrekking heeft op een object Over dit object zou men hetzelfde kunnen zeggen als wat Ricoeur over het symbool zei, namelijk dat alles
er al op enigmatische wijze in is gezegd Maar ik vrees dat van denken
daarmee een 'her'denken gemaakt wordt en van symbool een aanbod, een
openbaring van betekenis Op de precieze betekenis en implicatie van dit
'her'denken kom ik in het derde hoofdstuk naar aanleiding van Ernst
Bloch terug.
Tot slot keer ik nogmaals terug naar Hans-Georg Gadamers concept
van hermeneutiek, om het verschil met Ricoeurs hermeneutiek-concept
170 D STIVER, Theology after Ricoeur, 54 zie ook IDEM, op at, 63 Systematic Theology
could function here as 'explanation as second order language, offering clarification and
cnticism to first-order language ' En 'Theology does not replace first-order language but
serves to deepen and extend our understanding of it '
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aan te geven. Het meest onderscheidende tussen Gadamers en Ricoeurs
hermeneutiek zit wellicht hierin dat Gadamers hermeneutiek gebouwd is
op het model van het 'gesprek', van de 'dialoog'.I7I Voor Gadamer is
'Verstehen' niet een bepaalde activiteit van het bewustzijn, maar een wijze van het zijnsgebeuren zelf. Het primaat dat door Heidegger aan de taal
en het 'Verstehen' wordt toegekend, wijst volgens Gadamer op het feit dat
de verhouding voorafgaat aan de afzonderlijke polen, de leden van de relatie, dus aan het ik dat 'verstaat' en aan dat wat verstaan wordt.1?2 De betekenis als datgene waar het in de dialoog tussen tekst en lezer over gaat, is
voor Gadamer dan ook niet iets dat door de tekst gefixeerd is. Het is niet
een ideaal object, maar een derde moment dat noch de lezer, noch de tekst
al bevat. Zoals in het echte gesprek geldt voor Gadamer, dat er 'iets verschijnt wat in geen van de partners zelf al bevat was.'I73 En daarom geldt
voor hem ook, dat het de toe-eigening zelf is die betekenis produceert. De
betekenis komt pas tot stand in de ontmoeting tussen mijzelf en teksten.
In verband hiermee is het interessant erop te wijzen dat in Gadamers
hermeneutiek het woord 'spel' centraal staat. Eigen aan het spel is dat het
spelen geen activiteit van een zelfstandig subject is: 'De speler schept het
spel niet, het spel speelt zich af en is zelf de instantie die de beweging
draagt door de speler in zich op te nemen.'I74 Wat men ook van deze
beschouwingen over het spel mag vinden, het gaat er mij hier om dat dat
voor Gadamer betekent dat ook de taal zich niet in uitspraken, maar als
een gesprek voltrekt. In Gadamers ogen herinnert de hermeneutiek eraan
dat 'een uitspraak zich nooit van haar motivatiesamenhang, dat wil zeg-

1 1

7 Vgl Heleen Pott. Terwijl bij Gadamer de relatie tussen twee sprekers in een dialoog
het uitgangspunt vormt, kiest Ricoeur de tekst-lezer relatie als hermeneutisch model. In
plaats van de directe talige communicatie in een gesprek staat hier de veel afstandelijker
problematiek van de textuahteit centraal ' (H POTT, 'Tijd, Narratmteit, Subjectiviteit Paul
Ricoeur en Virginia Woolf, 267).
1 2
7 Vgl. Hans-Georg Gadamer. 'Das Verhältnis von Verstehen und Verstandenem hat gegenüber Verstehen und Verstandenem den Primat, genau wie das Verhältnis von
Sprechendem und Gesprochenem auf einen Bewegungsvollzug weist, der weder im einen
noch im anderen Gliede der Relation seine feste Basis hat ' (H -G GADAMER, 'Zur
Problematik des Selbstverstandnisses', 77 (cursivering van RP))
'73 Aangehaald door G E. AYLESWORTH, 'Dialogue, Text, Narrative Confronting Gadamer
and Ricoeur', 74
'74 G. WiDDERSHOVEN, Handden en rationaliteit Een systematisch overzicht van het denken
van Wittgenstein, Merleau-Ponty, Gadamer en Habermas, 90/91
'75 J GRONDIN, Emfiihrung m die philosophische Hermeneutik, 152/3
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gen uit het gesprek waarin ze ingebed is en waarin ze alleen maar betekenis krijgt, los laat maken.'^S De hermeneutiek ontstaat bij Gadamer
door een traditiebreuk, daar waar geen machtige traditie 'de eigen verhouding tot haar in zich opzuigt' en waar, als gevolg daarvan, besef wordt geactiveerd, dat de overlevering hem of haar als iets vreemds tegemoet
treedt. Dan krijgt de hermeneutiek vervolgens bij Gadamer universele
reikwijdte. Filosofie is voor Gadamer hermeneutiek, omdat elk denken
gedragen wordt door de taal als interpretatie van de wereld. De geschiedenis en de taal zijn het gebeuren waaraan de filosoof deel heeft. 'De filosoof neemt deel aan het spel van de taal en de traditie.'^
Hoe anders ziet de hermeneutiek van Ricoeur eruit. Zijn hermeneutiek
ontstaat op een andersoortig punt in zijn filosofie, naar aanleiding van een
andersoortige ervaring.^? Weliswaar verandert Ricoeurs concept van hermeneutiek daarna, toch meen ik dat die geboorteplaats haar karakter blijft
bepalen. Tegen de zojuist geschetste achtergrond van Gadamers hermeneutiek is het interessant om te zien dat Ricoeurs ontmoeting met de
hermeneutiek juist de participatie in de eerste betekenis veronderstelt. Ik
herinner eraan dat Ricoeur het symbool beschrijft als een teken dat mij,
wanneer ik leef in de eerste betekenis, meeneemt naar de tweede betekenis: welbeschouwd functioneert het symbool - in Gadamers woorden zou
men zeggen: de traditie - dus nog. De hermeneutiek wordt door Ricoeur
hier dan ook toegepast op het achterhalen van de betekenis. Dat heeft er
alles mee te maken dat Ricoeur het hermeneutische moment in zijn filosofie opdoet aan een bepaalde taaikwaliteit, terwijl voor Gadamer taal als
zodanig mij mijn gesitueerdheid toont. En terwijl bij Ricoeur die bijzondere dimensie van taal aanvankelijk iets negatiefs heeft - hij spreekt zelfs
van het 'schandaal' - voor zover ze de grenzen, het tekort en het onvermogen van het begrip laat zien, is het feit dat de rede aan de taal gebonden is
voor Gadamer geen hindernis.
Dat alles wekt de indruk dat Ricoeurs hermeneutiek sterker methodologisch van aard is dan Gadamers hermeneutiek. Ricoeur heeft zijn
belangstelling voor methodische vraagstukken nooit onder stoelen en ban•76 G. WlDDERSHOVEN, Op. Cit., 9 I .

'77 Jean Grondin zegt het aldus: 'Het veelgelaagde werk van Paul Ricoeur is sinds lang geïdentificeerd met de hermeneutiek, maar heeft naar zijn herkomst weinig, misschien wel
niets, met Gadamer te maken. (...) Ricoeurs maatgevende werken over de hermeneutiek in
de jaren '60 en '70 (...) zijn overduidelijk zonder kennis van Wahrheit und Methode ontstaan.' (J. GRONDIN, Von Heidegger zu Gadamer. Unterwegs zur Hermeneutik, 138/9).
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ken gestoken. Bovendien heeft hij de methodische hang van zijn hermeneutiek gemotiveerd door erop te wijzen dat Gadamers hermeneutiek de
brug naar de methode niet meer weet te slaan.1?** in die zin verbaast
Ricoeurs wending naar de hermeneutiek niet. Ze is door hem bewust voltrokken. Waar het hier om gaat, is dat deze sterk methodische trek van
Ricoeurs hermeneutiek symbolen en teksten tot een object dreigt te maken, tot een instrument voor de zelf-wording van het ik. Daardoor krijgt
Ricoeurs hermeneutiek bovendien een sterk intellectualistische trek. Dat
blijkt ondermeer uit Ricoeurs teksttheorie.
Voor Ricoeur is het naïef om te veronderstellen dat de lezer met teksten
als met een 'jij' in dialoog treedt. De 'tekst' zelf betekent voor Ricoeur
immers juist dat de betekenis gedistantieerd is van de gebeurtenis.
Daarom kan Ricoeur zeggen dat hermeneutiek daar begint waar de dialoog ophoudt.τ79 Geldt voor Ricoeur dat de vloeiende gebeurtenis zelf niet
te begrijpen is en dat alleen de betekenis overdraagbaar is en dus begre
pen kan worden, voor Gadamer is de taal juist een gebeurtenis waar bete
kenis plaatsvindt. Gadamer verzet zich daarom tegen de distantiatie van
de betekenis van de gebeurtenis. Ricoeurs hermeneutiek is in eerste en
laatste instantie gebouwd op het begrijpen van het ik en de toeëigening
l

7° Ricoeur zegt naar aanleiding van Gadamers 'Wahrheit und Methode' dat aan deze titel
een altematief ten grondslag ligt, namelijk: 'we kiezen hetzij voor de methodologische
houding en verliezen de ontologische dichtheid van de bestudeerde werkelijkheid, hetzij
voor de waarheidshouding en moeten dan afstand doen van de objectiviteit van de menswetenschappen. Mijn (se. Ricoeurs (RP)) eigen gedachtengang komt voort uit de afwijzing
van dit altematief en de poging om het te overbruggen.' (P. RICOEUR, 'De hermeneutische
functie van de distantiatie', in: IDEM, Tefcst en betekenis. Opstellen over de interpretatie van literatuur, 47). Ook anderen erkennen deze sterker methodologische trek van Ricoeurs hermeneutiek, zo bijvoorbeeld Jean Grondin die het heeft over Ricoeurs 'anscheinendes
Festhalten an dem methodologischen Konzept von Dilthey' (J. GRONDIN, VOW Heidegger ZU
Gadamer. Unterwegs zur Hermeneutik, 139) en Hans Ineichen: 'Hermeneutisches
Verstehen wird so nicht von den methodischen Erkenntnissen der Einzelwissenschaften
getrennt, sondern darauf bezogen.' (H. INEICHEN, Philosophische Hermeneutik, 228).
'79 Aldus: G. E. AYLESWORTH, 'Dialogue, Text, Narrative: Confronting Gadamer and
Ricoeur', 68.
I 0
° zie ook: H.Pott: 'Zo blijft het denken van Ricoeur uiteindelijk, ondanks zijn afscheid
van de totaliserende 'grote verhalen' van de moderniteit, op een aantal punten keurig in de
lijn van de continentale traditie. De narratief-textuele bemiddeling van zelfbegrip en
wereldbegrip maakt het proces van actieve zelfverwerkelijking aanzienlijk gecompliceerder, maar in principe niet minder mogelijk. In principe is er alleen een wat ingewikkelde
omweg gemaakt, die toch tot een positieve bestemming leidt.' (H. Porr, 'Tijd, narrativiteit,
subjectiviteit: Paul Ricoeur en Virginia Woolf, 281).
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van een tekst is voor hem een middel om het zelf als een individu te constitueren. 180 In Gadamers concept van hermeneutiek daarentegen staat
de dialoog met de ander centraal. Een van de mogelijke gevolgen van dat
verschil in aanzet wordt door de Amerikaanse literatuurtheoreticus Gerald
Bruns als volgt omschreven: 'Voor Gadamer is, natuurlijk, die toeëigening
van de ander volstrekt onstabiel. Men loopt altijd het gevaar kapot te gaan
in de ontmoeting met de alteriteit. Dat is geenszins Ricoeurs visie. Voor
Ricoeur is de kritische toeëigening van de andersheid methodologisch. Ze
is veeleer logisch dan ontologisch, hoe dan ook zonder enige donkere
kant.'181
Wanneer het object van de hermeneutiek aangeduid wordt als het moment waarop de filosofie geconfronteerd wordt met dat wat weerstand
biedt aan de filosofie, met dat wat weigert om 'filosofisch verwerkt te worden' 182 , dan wordt het verschil tussen Ricoeurs en Gadamers hermeneutiek nog duidelijker: voor Ricoeur geldt dat alle hermeneutiek
Kantiaans is, in die zin dat 'de machteloosheid van de zelfkennis het negatieve contrapunt is van de noodzaak om tekens die binnen mij en buiten
mij gegeven zijn, te ontcijferen. Het is het beperkte karakter van zelfkennis dat mij de indirecte strategie van de interpretatie oplegt.'l83 Bij Ricoeur
ontstaat de hermeneutiek op het punt van het falen van het begrip, een
falen dat opgedaan wordt aan het inzicht in mijzelf. Elders zegt Ricoeur
het zo: 'Het opstellen van een zelf door de bemiddeling van de Schrift en
de toepassing op zichzelf van de veelvuldige figuren om God te noemen,
vindt plaats op het niveau van onze meest fundamentele capaciteit om te
handelen. Het is de 'homo capax' die geïnterpelleerd en hersteld
wordt.'l84
Voor Gadamer krijgen we met het hermeneutische probleem te maken,
I 1

^ 'For Gadamer, of course, this appropriation of the other is radically unstable. One is always in danger of going to pieces in the encounter with alterity. This is not Ricoeur's view
at all. For Ricoeur the critical appropriation of otherness is methodological, more logical
than ontological, in any event, without any dark side.' (G. L. BRUNS, Hermeneutics. Ancient
and Modem, 237).
I 2
^ 'to be philosophized', (G. BRUNS, Hermeneutics. Ancient and Modem, 221).
'83 p. RICOEUR, 'Preface', in: D. IHDE, Hermeneutic Phenomenology. The Philosophy of Paul
Ricoeur, xvi).
'84 'Setting up a self through de meditation of the Scriptures and the application to oneself of the multiple figures of naming God happens at the level of our most fundamental
capacity for action. It is the 'homo capax', capable man, who is interpellated and restored',
in: D. JANICAUD (ed.). Phenomenology and the 'Theological Turn'. The French Debate, 146.
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zoals gezegd, 'daar waar niet een machtige ('machtvolle') traditie de eigen
verhouding tot haar in zich opzuigt, maar waar het bewustzijn oprijst dat
iemand de overlevering tegemoet treedt als iets vreemds.' 1 ^ Terwijl voor
Gadamer geldt dat toeëigening zelf betekenis produceert, actualiseert voor
Ricoeur de toeëigening een betekenis die al geproduceerd is.
2.6.5. ^ o t
In dit hoofdstuk heb ik Ricoeurs symboolbegrip intensief besproken.
Allereerst is het in een reconstructie gepresenteerd. Maar ik heb laten zien
dat Ricoeurs filosofie uitnodigt tot meer dan alleen het reconstrueren van
de gedachten van de auteur van een tekst. In zijn hermeneutiek, tot ontwikkeling gekomen naar aanleiding van het symboolfenomeen, beklemtoont Ricoeur immers dat de betekenis van een tekst pas tot zijn
recht komt in het gecomponeerde geheel van een tekst, en dat wil voor
hem zeggen in een werk dat los staat van zijn auteur en van zijn oorspronkelijk beoogd publiek. Het was daarom in de geest van Ricoeur om na de
reconstructie van zijn symboolbegrip ook nog een tweede lezing ervan te
presenteren.
Twee concrete redenen waren er voor die tweede, kritische lezing van
zijn symboolbegrip. De eerste reden is hierin gelegen dat Ricoeur het
symboolbegrip op een bepaald moment, uit ontevredenheid ermee, heeft
laten schieten, maar tezelfdertijd ambigu gebleven is over de begrippen
die hij in plaats ervan gebruikte. Daarnaast is er het feit dat Ricoeur met
zijn symboolbegrip een klassieke visie op het symboolbegrip opneemt en
de keuze voor het woord symbool nauwelijks beargumenteerd heeft.
In het voorafgaande heb ik 'symbool' niet alleen beschouwd als een
bepaald probleem, maar heb ik en passant ook de vraag gesteld wat het
precies inhoudt om de vraag naar het symbool te stellen. Als we 'symbool'
zien als een woord voor een bepaald fenomeen dat ook anders benoemd
had kunnen worden, dan is het voor een beter begrip van symbool interessant om de koppeling van een fenomeen aan uitgerekend dit woord 'symbool' nader te bestuderen. In dat opzicht is Ricoeur een uitermate belangrijk en boeiend denker. In dit onderzoek heb ik hem gepresenteerd als de
representant van een klassiek denken over symbool. Bij hem, zo heb ik
betoogd, worden we deelgenoot van hoe het symbool in zijn klassieke
gestalte opduikt in het denken. Door middel van een kritische lezing van
'"S H.-G. GADAMER, 'Zur Problematik des Selbstverständnisses', 72.

168

2 . 6 . KRITISCHE KANTTEKENINGEN BIJ RICOEURS SYMBOOLBEGRIP

zijn symboolbegrip heb ik de blik gericht op de diepere wortels van het
symbool dat door Ricoeur op het eerste gezicht bijna als een object behandeld werd. Om zicht te krijgen op die diepere lagen van het symboolbegrip
heb ik de aandacht enerzijds gevestigd op de 'achterkant' van Ricoeurs
symbool, dat wil zeggen op de thematiek waaraan hij zijn symboolbegrip
heeft ontleend en die voor hem een geprivilegieerde positie had, namelijk
het kwaad. Anderzijds heb ik de aandacht gevestigd op de horizon van zijn
symbool, dat wil zeggen op dat wat eruit ontstaan is, namelijk de hermeneutiek. Ik heb met andere woorden in de kritische lezing achter Ricoeurs
symboolbegrip trachten te kijken. Zo kwam het symboolbegrip van Ricoeur in een bredere context te staan en konden systematische vragen bij
het symboolbegrip gesteld worden die in de reconstructie nog niet naar
voren konden komen. Die vragen hebben betrekking op het dingmatige
karakter dat het symbool bij Ricoeur krijgt. Met die vragen breng ik in het
nu volgende hoofdstuk Blochs gebruik van symbolen in gesprek.
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Ook het symboolbegrip van de Duitse filosoof Ernst Bloch wordt hier gelezen en gepresenteerd vanuit het perspectief van de systematisch-theologische vraag naar de toekomst van het spreken over God in onze moderne maatschappij. Bovendien zal dit symboolbegrip gelezen worden tegen
de achtergrond van het theoretische kader dat Ricoeurs symboolbegrip
heeft geboden.
Allereerst licht ik de keuze voor Bloch nader toe. Vervolgens worden
Ernst Bloch en zijn denken gepresenteerd, want Blochs 'symbooltheorie
kan (...) niet onafhankelijk beschouwd worden van zijn grote filosofische
ontwerp van een wereld die nog niet af is.'1 Tenslotte wordt binnen dat
kader zijn visie op symbool nader toegelicht, door een gesprek met Ricoeurs symboolbegrip tot stand te brengen.

3.1. Blochs betekenis in het verleden
Anno 2004 is het niet meer vanzelfsprekend om over Bloch te spreken in
een systematisch en actueel theologisch onderzoek. In dit hoofdstuk zal ik
Blochs actualiteit, juist vandaag de dag, laten zien.
3.1.1. Waarom nog Bloch?
Bloch doet het vandaag de dag op de actuele theologische en filosofische
markt slecht. De Duitse theologe Elke Kruttschnitt, auteur van een in 1993
verschenen dissertatie over Bloch, begint haar boek met de opmerking dat
alleen al de wens om over Bloch te schrijven voor veel tijdgenoten uit de
tijd en achterhaald kan lijken.2 'Het succes van zijn filosofie in de jaren
'60' heeft voor ons 'bijna iets raadselachtigs', schreef een recensent van
een in 1999 verschenen boek over Bloch.3 In dat opzicht is het verschil
met Paul Ricoeur groot - op dit moment althans. Ricoeur geldt vandaag
de dag als een filosoof van onbesproken autoriteit. In vele actuele kwesties
1

W. KORNGIEBEL, Bloch und die Zeichen. Symboltheorie, kulturelle Gegenhegemonie und philosophischer Interdiskurs, 15.
2
E. KRUTTSCHNITT, Ernst Bloch und das Christentum, 13.
3 V. SCHLAWENZ, Grosse Blochmusik, in: www.literaturkritik.de/public
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wordt zijn werk bijna vanzelfsprekend geraadpleegd.
Nu was in de filosofie de invloed van Bloch altijd al minder groot dan in
de theologie. Daar bleef zij hoofdzakelijk beperkt tot de invloed op enkele
vertegenwoordigers van de Frankfurter Kritische Theorie, tot hen voor wie
de marxistische traditie al een centrale rol speelde. Met name György
Lukâcs, Theodor Adorno en Walter Benjamin werden door Bloch beïnvloed.
De invloed op de jonge Lukâcs is wel 'hypnotiserend' genoemd4 en Adomo
heeft over Blochs 'Geist der Utopie' gezegd dat 'hij meende niets geschreven te hebben wat niet een latente dan wel openlijke herinnering was aan
dat boek.'5 Met Benjamin onderhield Bloch nauwe betrekkingen. Hij deelde
Blochs belangstelling voor de mystieke tradities en liet zich door hem beïnvloeden in zijn theorie van de tragedie en in zijn politieke overtuigingen.^
In het Duitse taalgebied is, na de eerste golf van veelal theologische
publicaties in de jaren '60 en '70 (waarover later meer in dit hoofdstuk),
de stroom aan publicaties over Bloch veel smaller geworden. Thans verschijnen er naast een enkele monografie en artikelen? veelal dissertaties
en habilita ties 8 en daarnaast veelal artikelen in jaarboeken of tijdschriften
die opgericht waren met het uitdrukkelijke doel om Blochs denken levend
te houden.9 Voor wat betreft Nederland moeten filosofisch gezien vooral
4 Een vriend van György Lukâcs, Béla Bàlasz, heeft de invloed van Bloch op Lukâcs 'hypnotisch' genoemd (G. LEHMANN, Ästhetik der Utopie, 237). De 'hechte filosofische vriendschap' is in detail nog nauwelijks onderzocht: zie voor meer gegevens daarover: S.
RADNÓTI, 'Lukâcs and Bloch', 63-74.
5 TH. ADORNO, 'Henkel, Krug und frühe Erfahrung', in: S. UNSELD (Hrsg.), Emst Bloch zu
ehren. Beiträge zu seinem Werk, 11.
6 Voor informatie over de relatie tussen Benjamin en Bloch kan men terecht bij: R. WOLIN,
Walter Benjamin. An Aesthetic of Redemption, 23-27. Zie ook: Ν. PLAICE, S. PLAICE, P.
KNIGHT, 'Translator's Introduction', in: E. BLOCH, The PrincipL· of Hope, xxii.

7 Vgl: D. HORSTER, Emst Bloch zur Einßhrung, M. RIEDEL, Tradition und Utopie. Emst Blochs
Philosophie im Licht unserer geschichtlichen Denkerfahrung, Η. GEKLE, Die Träne des Apoll.
Zur Bedeutung des Dionysos in der Philosophie Emst Blochs; A. WOLKOWICZ, 'Bloch als (postmoderner?) Hermeneutiker der Utopie. Zu einem Motiv in der Rezeption seines Denkens
in den letzten zwanzig Jahren', 179-189.
8
Vgl: E. KRUTTSCHNITT, Emst Bloch und das Christentum; W. KORNGIEBEL, Bloch und die
Zeichen. Symboltheorie, kulturelle Gegenhegemonie und philosophischer Interdiskurs.
9 Het gaat om de 'Bloch-Mmanach', het 'huisblad' van de Ernst-Bloch-Gesellschaft, om het
' Emst-Bloch-Jahrbuch' en om het tijdschrift van de Bloch-Assoziation: ' Vorschein. Blätter der
Emst Bloch Assoziation'. Hiermee is natuurlijk niets gezegd over de kwaliteit van die publicaties. Er wordt alleen mee aangeduid dat ze voor het overgrote deel in die tijdschriften
gepubliceerd worden die zich expliciet tot doel gesteld hebben bij te dragen aan een actualisering of levend houden van zijn denken.
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Martin Plattels publicaties uit het midden van de jaren '70 genoemd worden en publicaties van enkele andere auteurs. 10 De Bloch-receptie in
Frankrijk is door Gérard Raulet 'utopisch' genoemd. Bloch heeft daar
nooit echt voet aan de grond kunnen krijgen. Volgens Raulet had dat er
om te beginnen mee te maken dat er in de jaren '60 nog bijna geen vertalingen van Blochs werk bestonden. Maar zelfs toen die begonnen te verschijnen was de receptie van zijn werk nog veelal ondergronds. Volgens
Raulet kwam dat doordat Blochs denken haaks stond op de hoofdtendensen van de Franse filosofie. In de algemene context van de diskwalificatie
van het historisch materialisme gold Blochs ondogmatische vernieuwing
van het marxisme als een achterhoedegevecht. Uiteindelijk is de receptie
van Bloch in Frankrijk dan ook beperkt gebleven tot een enkel boek of artikel. Sinds kort is het beter gesteld met de aandacht voor Bloch in het
Engelse taalgebied.11
Zoals gezegd is Blochs invloed in de theologie steeds groter geweest
dan in de filosofie, al heeft Bloch ook daar zijn bloeitijd gehad. Blijkbaar
zijn ook in de West-Europese theologie de maatschappijkritische en
emancipatorische dimensies enigszins uit het zicht geraakt. De verwerking was vooral sterk in de Duitstalige theologie in de jaren '60 en '70,
toen de protestantse theoloog Jürgen Moltmann de eschatologie haar centrale plaats teruggaf in de theologie met zijn 'Theologie der Hoffnung'.
Rond dat boek zijn toen en nadien ook andere publicaties van Moltmann
over Bloch verschenen. Ongeveer in diezelfde tijd vond Blochs werk
ingang in het werk van Johann Baptist Metz, Carl-Heinz Ratschow, WolfDieter Marsch, Wolfhart Pannenberg en Richard Schaefïler. Eveneens
groot, zij het vaak meer indirect, via de Europese receptie en via de kracht
van Blochs grote 'toverformules' (Norbert Bolz), was Blochs invloed op de

10

M G PLATTEL, 'Ernst Bloch', 153-162, IDEM, De rode en gouden toekomst de avontuurlijke
wijsbegeerte van Ernst Bloch, G M VAN ASPEREN, Hope and History A critical inquiry into the
philosophy of Ernst Bloch (1973), H VAN DEN ENDEN (red.). Marxisme van de hoop - Hoop van
het marxisme7 Essays over de filosofie van Ernst Bloch (1980), T H . VAN VELTHOVEN, De intersubjectiviteit van het zijn. keuze uit het werk van prof dr Th van Velthoven (1988); C
OFFERMANS, 'Een dagdromer Over Ernst Bloch', 126-146
11
Zie onder meer, in chronologische volgorde W HUDSON, The Marxist Philosophy of Ernst
Bloch, (1982), R R ROBERTS, Hope and its Hieroglyph A Critical Decipherment of Ernst
Bloch's Principle of Hope (1990), V GEOGHEGAN, Emst Bloch (1996), J O DANIEL & Τ
MOYLAN (eds.), Not Yet

modemism
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Latijns-Amerikaanse bevrijdingstheologieën (Gustavo Gutierrez, Franz
Hinkelammert, Leonardo Boff en Jon Sobrino) en op de Noord-Amerikaanse God-is-dood-theologie.12 Globaal gesproken valt er wel te wijzen
op een trend in die theologische receptie.^ De theologie heeft zich destijds
in haar interpretatie van Bloch grotendeels geconcentreerd op de eschatologie en op het Godsbegrip. Voorts was de theologie nogal dogmatisch geïnteresseerd in Bloch, dat wil zeggen dat Bloch meestal 'een bezinning op
de eigen theologische traditie bewerkstelligde, die dan kritisch tegen hem
geactiveerd werd, hoewel de grondwoorden 'hoop', 'messianisme', 'Rijk
Gods', 'toekomst' en ten slotte het als analogie met 'belofte' ervaren begrip
van de utopie, in het middelpunt stonden.' I 4
3.1.2. Drie verklaringen voor Blochs ongelijktijdigheid
Verschillende factoren kan men aanvoeren om de geringe presentie van
Blochs werk in het hedendaagse theologische en filosofische discours te
verhelderen. Met het benoemen van dergelijke factoren beoog ik hier
slechts te wijzen op de werkingsgeschiedenis van Blochs werk en denken,
niet op historische, feitelijke oorzaken voor die ontwikkeling. De inzet van
dit hoofdstuk is bovendien te laten zien dat Blochs denken vandaag de dag
12
Zie: Tom Moylan die Thomas Altizer citeert die Bloch zag als een 'bedreiging van links'
van het niet-historische, quasi-pantheïstische mysticisme.' (T. MOYLAN, 'Bloch against
Bloch: The Theological Reception of Das Prinzip Hojjhung and the Liberation of the
Utopian Function', in: J. O. DANIEL &T. MOYLAN (eds.), Not Yet. Reconsidering Ernst Bloch,
100).
'3 Uitvoeriger over de Blochreceptie zijn Elke Kruttschnitt en Tom Moylan. Kruttschnitt
heeft zich geconcentreerd op de Duitstalige receptie en heeft daarin drie fasen onderscheiden. De eerste fase werd hoofdzakelijk voltrokken vanuit de optiek van de systematische
theologie, de tweede vanuit de exegese, de derde als 'de poging o m het midden te zoeken,
waarin zich, bij alle onderscheid, Blochs filosofie met de christelijke theologie zou moeten
treffen.' (E. KRUTTSCHNITT, Ernst Bloch und das Christentum..., 20-26). Zie ook: T. MOYLAN,
'Bloch against Bloch: The Theological Reception of Dos Prinzip Hoffnung and the Liberation of the Utopian Function' (in: J.O. DANIEL & T. MOYLAN (ed.), Not Yet. Reconsidering
Ernst Bloch, 96-122).

'4 'Dabei bewirkte Bloch zumeist eine Besinnung auf die eigene theologische Tradition, die
dann kritisch gegen ihn aktiviert wurde, obwohl die Stichworte 'Hoffnung', 'Messianismus', 'Reich Gottes', 'Zukunft' und schliesslich der als Analogie zum Begriff der Verheissung empfundene Begriff der Utopie im Mittelpunkt standen. Der vorliegende Band
soll Wege zeigen, die Theologen und Religionsphilosophen neu zu gehen versuchen, Wege
die nicht sogleich zur dogmatischen Konfrontation fuhren.' (H. DEUSER & P. STEINACKER,
'Zur Einfuhrung', in: IDEM (Hrsg.), Ernst Blochs Vermittlungen zur Theologie, 9).
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in de theologie ten onrechte niet meer als actueel ervaren wordt. De aanduiding van de belangrijkste factoren dient al als eerste toenadering tot
Blochs werk.
Voor een beter begrip van de geringe presentie van Blochs denken in
het hedendaagse theologische en filosofische discours en debat kunnen
drie factoren genoemd worden. Om te beginnen is dat de politieke setting
en receptie van Blochs werk. Voorts hangt de geringe populariteit samen
met het begrip 'utopie'. De derde reden hangt samen met de schrijver
Bloch. Hij is volgens velen een zeer complex, eigenzinnig en tegen de tijdgeest in schrijvend auteur.
Voor zover Bloch en zijn werk in 'politieke' zin gerecipieerd wordt, te
weten in verband met het marxistische gedachtegoed en met het politieke
marxisme en communisme, heeft zijn werk onder de lotgevallen van hierdoor geïnspireerde politieke systemen te lijden.^ Lange tijd waren 'veel
auteurs het gewoon Bloch te instrumentaliseren voor hun eigen politieke
opties'.1^ Nog in 1986 is Das Prinzip Hoffnung een 'monumentale apologie van de Sovjet Unie' genoemd.^ In 1997 signaleerden Jamie Owen
Daniel en Tom Moylan in het voorwoord tot hun Engelstalige bundel over
Bloch dat een 'herbeschouwing van Blochs utopisch Marxistische project,
juist nu, onbeschaamd ongepast zou kunnen lijken.' 'Het Marxisme is
dood verklaard en het project ervan is irrelevant genoemd door velen die
vragen stellen bij de waarde van het historisch materialisme aan het zogenoemde 'einde van de geschiedenis'.' Het lijkt er, kortom, op dat 'de roep
om opnieuw te kijken naar het denken van iemand die door Oskar Negt
'de Duitse filosoof van de oktoberrevolutie' werd genoemd, niet veel meer
is dan een nostalgische terugblik van de kant van politiek links naar een
tijd waarin Blochs verwarrend utopische project niet zo uitzonderlijk idealistisch leek.'1* De vraag is hier alleen of het werk van Bloch de marxisti-

'5 Vgl: Anna Wolkowicz: 'Der Zusammenbruch des 'real existierenden Sozialismus' in
Osteuropa hat im Westen die seit den siebziger Jahren schwelende Krise der Utopie jàh
zugespitzt; von dieser Entwicklung wurde selbstverständlich auch die Rezeption Ernst
Blochs, des philosophischen Utopikers par excellence, beeinflusst.' (A. WOLKOWICZ, 'Bloch
als (postmoderner?) Hermeneutiker der Utopie. Zu einem Motiv in der Rezeption seines
Denkens in den letzten zwanzig Jahren', 179).
l
° A. WOLKOWICZ, 'Bloch als (postmoderner?) Hermeneutiker der Utopie', 180.
'7 Aldus L. Wieseltier zoals aangehaald door: J. ZiPES, 'Ernst Bloch and the Obscenity of
Hope: Introduction to the Special Section on Ernst Bloch', 3.
18

J. OWEN DANIEL & T. MOYLAN, 'Preface. Why Not Yet, Now?', vii.
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sehe ideeën niet verre overstijgt. In ieder geval signaleren de laatste jaren
steeds meer interpreten van Blochs werk dat ook de mandstisch-politieke
receptie van zijn werk een reductie heeft betekend van Blochs werk.^
Ook als denker van de 'utopie' staat de reputatie van Bloch vandaag de
dag in een ongunstig licht. Volgens Hanna Gekle had de utopie al zelden
een goede pers. 20 In 1997 signaleerde de Duitse filosofe Anna Wolkowicz
dat de receptie van Ernst Bloch, 'de filosofische utopicus bij uitstek', sterk
beïnvloed werd door 'de ineenstorting van het reëel bestaande socialisme
in Oost-Europa', die 'in het Westen de sinds de jaren '70 smeulende crisis van de utopie sterk toegespitst heeft.' Volgens Joachim Fest hebben de
utopische droom en 'Ernst Bloch als de anachronistische doordenker
ervan' en zij die deze droom politiek trachtten te realiseren, 'zichzelf gedesavoueerd'. 'De taalkrachtigste pleitbezorger van het nieuwe utopische
denken - Ernst Bloch - rijst in zijn geheel als een vreemd, monsterlijk
anachronisme op in het heden', aldus diezelfde Fest.21
In de jaren '60 en '70 van de twintigste eeuw stond de utopie nog hoog
in aanzien. De woordcombinatie 'concrete utopie,' die door Bloch gesmeed is, gaf de abstracte utopie de broodnodige concreetheid en realiteit.
'Utopie' werd bevrijd van het negatieve imago van een loos en abstract idealisme. Maar de jaren '80 luidden een verval van het utopisch denken in.
Ook nu wees men de utopie als idealisme af, soms als een onschuldige,
maar veel vaker nog als een schadelijke illusie. Werd de utopie door haar
concreet te noemen eerst van haar idealisme ontdaan, nu bleek ze een
gevaarlijke illusie te zijn en geen goede kennis van de werkelijkheid te bieden, omdat ze de werkelijkheid een blauwdruk voorhield. Zo maakte de
utopie de ontwikkeling door van nutteloze fantasieën, hersenspinsels en
dromerijen die een vlucht voor de realiteit betekenen, naar de utopie als
de naam voor kant en klaar uitgewerkte idealen die zonder pardon opgelegd worden aan de werkelijkheid en die elk middel tot het bereiken van
de utopie rechtvaardigen. Dit is de utopie die 'totalitair' genoemd werd
door de al aangehaalde Joachim Fest. Ook de Nederlandse filosoof Hans

'9 A. CZAJKA, 'Das Erzählen als Geschenk der Liebe. Zu Emst Blochs fabelndem Denken',
214.
20
H. GEKLE, 'Nachwort der Herausgeberin', 217.
21
'rage der wortmächtigste Anwalt des neueren utopischen Denkens' - Ernst Bloch - als
ein fremder, monströser Anachronismus in die Gegenwart', aangehaald door: E. KRUTT-

SCHNITT, Emst Bloch und das Christentum, 13.
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Achterhuis deed in 1998 nog de uitspraak dat de politieke utopie op
geweld gefundeerd is: 'iedere keer dat men in de Middeleeuwen in volksbewegingen het Nieuwe Jeruzalem uit de hemel verwachtte, werden als
een voorschot hierop honderden ongelovigen, meestal joden en verloederde priesters, afgeslacht.'22 Hans Crombag en Frank van Dun hebben de
'utopische verleiding in haar geheel' afgewezen als een 'gevaarlijke sirenenzang.' 2 3 In het spoor van Heidegger heeft de filosoof Hanno Resting
utopie in verband gebracht met 'fundamentele zijnsvergetelheid'. Utopie
zou eropuit zijn de aarde te veranderen in een menselijke planningsruimte, in de werkplaats van de arbeiders.'24
Toch kan het juist vandaag de dag zinvol zijn om op basis van het utopiebegrip een dialoog of confrontatie met Blochs denken aan te gaan.
Want om te beginnen zijn de eigenschappen die Fest aan het utopische
denken heeft toegekend niet van toepasssing op Ernst Bloch. Bij Bloch is
er immers geen sprake van de voorstelling van een ideale orde en van een
deterministisch vooruitgangsgeloof.25 Bloch heeft de utopische gedachte
juist willen losmaken uit de beperkende gerichtheid op een staatsutopie. 2 ^ Bovendien, om op de opmerking van Resting terug te komen: 'zijn
verwijt raakt weliswaar de kern van de moderne relatie tot de natuur, maar
gaat geheel voorbij aan Blochs begrip van utopie. Het gaat Bloch immers
juist om een nieuwe, vriendelijke omgang met de natuur, die haar niet
langer wil beheersen en onderdrukken', aldus Hanna Gekle.27 De germanist en publicist Claudio Magris heeft de behoefte aan utopie, tesamen
met onttovering, juist nu, aan het einde en het begin van een millennium,
geformuleerd. Voor hem betekent utopie dat men 'niet berust in de dingen zoals ze zijn en (dat men) vecht voor de dingen zoals ze zouden moeten zijn.' Het betekent, aldus Magris: 'weten dat de wereld, zoals staat in
een versregel van Brecht, nodig moet worden veranderd en verlost.'2*
22

H ACHTERHUIS, 'Bijkans paradigselijk', in Trouw 9 mei (1998), 17
3 H CROMBAG & F VAN DUN, De utopische verleiding, Amsterdam Contact 1997, 214
2
4 H. GEKLE, 'Nachwort der Herausgeberin', 217/8.
2
5 Vgl A WoLKOWicz, 'Bloch als (postmoderner') Hermeneutiker der Utopie', 179 Zie
ook Burghart Schmidt- 'Schliesslich ist das ganze Werk Blochs am wenigsten Entfalten
einer neuen Utopie, vielmehr betreibt es kritische Untersuchung im gesamten
Geschichtsfeld menschlicher Erwartungen. ' (aangehaald in I MÜNZ-KOENEN,
Konstruktionen des Nirgendwo, 73-74).
2
" F VIDAL, Kunst als Vermittlung von Welterfahrung, 11-12
2
7 H GEKLE, 'Nachwort der Herausgebenn', 218
2
* C MAGRIS, 'Utopie en onttovenng', 9-19
2
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Deze praktische, op verandering gerichte impuls heeft in de WestEuropese theologie vandaag de dag veel van haar actualiteit verloren en de
inzichten van bevrijdingstheologen en de discussie van de Kritische Theorie zijn nog slechts in enkele West-Europese theologieën expliciet aan te
treffen.
Een derde verklaring voor de impopulariteit van Bloch is gelegen in
Blochs eigenzinnige en complexe taal. Dat punt is gemakkelijk te constateren, maar heeft vele facetten. Enkele daarvan zal ik hier uiteenzetten,
omdat de Bloch-interpretatie van dit hoofdstuk daarop zal bouwen.
Al bij eerste lezing valt op dat Blochs werk moeilijk te lezen is. 'De
opneming (van Blochs werk) is ook belemmerd door problemen van stijl
en substantie: zijn complexiteit is universeel erkend', zo begint de sociologe Ruth Levitas.29 Als voorbeelden van de complexiteit van Blochs taal
gelden het voorwoord van Atheismus im Christentum: 'Gehe man von dem
aus, was unser Fall ist. Er is für die meisten ohnehin der, nur gebraucht,
abhängig, geschoben zu sein. Solange gut geschmiert oder auch genebelt
werden kann, halten nicht nur Feige und Schwache dabei still.'30 Na het
voorwoord begint het boek als volgt: 'Nur Still. Da geht einer in sich. Das
bessert ihn, wie er meint. Doch das merkt niemand, bleibt er darin zu
lange. Er tritt dann oft nur auf sich selber herum.' Hoewel de taal op zich
zeer eenvoudig is, is ze complex vanwege het evocatieve karakter en vanwege het feit dat de zaak waarover het gaat met opzet niet genoemd wordt,
maar slechts indirect wordt aangeduid. Dit heeft veel te maken met Blochs
expressionisme. In het expressionisme draait het om de sterke uitdrukking van de gevoelens. Op de betekenis van het expressionisme bij Bloch
ga ik later in dit hoofdstuk nader in. Ook in titels van hoofdstukken valt
het eigenzinnige en complexe van Blochs taal op. Het vierde hoofdstuk
van zijn godsdienstfìlosofìsche werk Atheismus im Christentum draagt de
titel: 'de snor van Hindenburg' ('Der Schnurrbart Hindenburgs') en één
van Blochs literaire opstellen draagt de mysterieuze titel 'Hebei, Gotthelf
und bäurisches Tao'. Bij uitstek Geist der Utopie, Blochs eerste systematische werk, is geschreven in een eigenzinnige, vaak uiterst moeilijk te begrijpen taal.
Blochs schrijfstijl heeft ook ergernis opgeroepen. In beschrijvingen uit
secundaire literatuur van Blochs werk komen we vaak negatieve karakte2

9 R. LEVITAS, The Concept of Utopia, 83.
3° E. BLOCH, Atheismus im Christentum. Zur Religion des Exodus und des Reiches, 17; 29.
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riseringen tegen. Vincent Geoghegan, auteur van een Engelstalige monografie over Bloch, heeft op de 'duistere metaforen' gewezen, op de 'onvertaalbare woordspelingen', de 'duistere neologismen' en de 'hoogdravende
retorica'. Hij heeft Blochs schrijven zelfs afschrikwekkend ('forbidding')
genoemdS1 en volgens hem moeten 'ook welgezinde oren toegeven dat
zelfs in het Duits alles verre van gemakkelijk is.'32 De Duitse theoloog
Wolf-Dieter Marsch heeft zich in soortgelijke bewoordingen over de taal
van Bloch uitgelaten: 'zelden heeft men zo iets, op het eerste gezicht ondoorzichtigs, verwards, in zichzelf gekeerds gelezen.' Sommigen beweren
dat delen van Das Prinzip Hoffnung een 'marteling zijn om te lezen en onmogelijk om te volgen.'33
De Duitse filosoof Günther Lehmann heeft ons een tentatieve verklaring aangereikt voor de moeilijkheid voor ons om Blochs taal te begrijpen.
Volgens hem is dat daarom zo moeilijk, 'omdat we gewend zijn geraakt
om ons in gangbaar gevormde taal- en denkformules uit te drukken.' 'In
het praktische leven van alledag moet overwegend rechtlijnig, naar grond
en gevolg, oorzaak en werking, rationeel en doelmatig, op effect gericht
gedacht worden. Hier domineert het rationele, de op eenduidige voorstellingen en begrippen gefundeerde consistentie. Omwegen met allerlei
bochten en meerduidigheden, zoals Bloch die laat zien, werken daartegenover 'oneffectief, onnodig 'speels' en 'levensvreemd'.'34 Men kan die
opmerking zien als een kleine variatie op een thema dat al beschreven is
in het tweede hoofdstuk. Paul Ricoeur en Hans-Georg Gadamer hebben
zich ermee bezig gehouden, wanneer we althans deze opmerking verbreden tot een observatie van cultuurfilosofische aard. De zogenaamde
wetenschappelijke en analytische taalaspecten zijn in onze cultuur steeds
meer een eigen leven gaan leiden.35 Het gaat erom, dat de antwoorden
belangrijker zijn dan de vragen, dat binnenwetenschappelijke distincties
belangrijk zijn en het gaat om de herijking van woorden die zich vanuit
3 1 V. GEOGHEGAN, Ernst Bloch, 2.
3 2 Ibidem.
33 aldus Ronald A r o n s o n over het tweede e n derde deel van 'Das Prinzip Hoffnung' (aangehaald in: V. GEOGHEGAN, Ernst Bloch, 3).
34 G. LEHMANN, Ästhetik der Utopie. Arthur Schopenhauer, Sören Kierkegaard, Georg Simmel,
Max Weber, Ernst Bloch, 2 6 9 - 2 7 0 .
35 Gert Ueding heeft in dit kader over ons 'fetischisierendes Verständnis des Begriffs' gesproken (G. UEDING, 'Utopie als Idee und Erfahrung. Ludwigshafener Vortrag zum 100.
Geburtstag von Ernst Bloch am 24.6.1985', 20).
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een wetenschappelijk jargon trachten te legitimeren. Gadamer heeft (in
1950 al) een sterke neiging binnen de filosofie gesignaleerd om een 'tekensysteem te ontwikkelen dat niet afhangt van de metaforische veelduidigheid van de natuurlijke talen, noch van de veeltaligheid van de
moderne cultuurvolken (...), maar dat de eenduidigheid en precisie van de
mathematica bereikt.'36 Toch is dat nog geen afdoende verklaring voor de
complexiteit van Blochs taal. Sterker nog: het plaatst Blochs taal te eenzijdig in de sfeer van het rijke, van het expressieve alleen.
Een tweede toenadering tot Blochs talige complexiteit is op een dieper
niveau gelegen. Blochs eigenzinnige taal staat namelijk nauw in relatie
met zijn eigen filosofie-concept. Hij staat om te beginnen in een grotere
traditie van denken over hoe filosofie met taal dient om te gaan. Men kan
op dat gebied grofweg twee modellen van denken onderscheiden. Aan de
ene kant is er het filosofieconcept dat zich oriënteert op de Pythagoreische
traditie. Dat houdt in dat de filosofie, naar het ideaal van de helderheid en
de stabiliteit van getallen, eenduidigheid en analyticiteit vooropstelt. Hier
wordt de ideale taal instrument in dienst van de gebruiker om iets eenduidigs mee te delen. Aan de andere kant is er het concept van filosofie dat
aan de kunst het model ontleent voor haar eigen kennis en ervaring.37 In
dat filosofie-concept gaat het vaak om de ontdekking van het ongedachte
en het ongezegde.38 De filosofie zelf moet hier de taal vinden die het nieuwe begrijpelijk en zegbaar maakt.39 Volgens deze voorstelling van filosofie is 'het filosofisch denken nauwer dan het denken van elke andere discipline met taal verbonden. Terwijl namelijk elke wetenschap haar objectbereik al talig gevat en gevormd aantreft en het in het ergste geval terminologisch moet preciseren, moet filosofisch onderzoek pas eerst zelf de
talige middelen beschikbaar stellen om haar zaak adequaat te kunnen verwoorden.'4° Ook Bloch hanteert in zekere zin zo'n taaiopvatting. 'In zekere zin', want ik constateer onmiddellijk dat ook daarmee nog geen afdoende inzicht gegeven is in de moeilijkheid die men als lezer van Bloch
ervaart en in de eigenheid van Blochs taal. Er zijn immers 'ook andere filosofen die zich bekommerd hebben om een literair verdichte taal', zoals
3 6 H.-G. GADAMER, 'Was ist Wahrheit?', 49.

37 D. J. SCHMIDT, 'Kunst, Kritik und die Sprache der Philosophie: Zum Beitrag Ernst
Blochs', 299.
3° H. H. HOLZ, 'Der Philosoph Ernst Bloch und sein Werk 'Das Prinzip Hoffnung", 112.
39 Ibidem.
40 Ibidem.
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Martin Heidegger en Theodor Adorno. Maar 'hen gaat het erom, om voor
de filosofische gedachte het juiste woord, de adequate zinsbeweging te
vinden.'41 Dat is op Bloch niet van toepassing. Ondanks de tot nu toe nog
kritische benadering van Bloch zal ik nu het belang van Blochs denken
tonen, juist vandaag de dag en vandaag misschien wel meer dan ooit.
3.1.3. Toch verder met Bloch
Maken we de balans op, dan hebben we aan de ene kant het bijna bizarre,
vreemdsoortige karakter van Blochs taal, dat nauwelijks uit lijkt te nodigen
tot een serieus nemen van zijn werk. De Duitse filosofe Ruth Grossmass
heeft opgemerkt dat het feit dat Blochs 'uitspraken tegenstand bieden
tegen een analytisch precieze en begrippelijk eenduidige uiteenzetting
vaak aanleiding is geweest om een serieuze discussie met de theorie van
Bloch af te breken'.4 2 Het lijkt in dat licht niet meer zinvol om Bloch te
lezen en over Bloch te spreken, omdat de complexiteit van Blochs taal,
gezien haar hoge graad van eigenzinnige fantasierijkheid en neologismen, niet communiceerbaar lijkt. Ze lijkt eerder een spel met de taal dan
uitdrukking van een denken dat de moeite waard is. Zo staat ze een serieuze beschouwing in de weg. Daar komt nog bij, dat de indruk in de theologie thans bestaat dat de theologische receptie uit de jaren '60 en '70
Blochs werk grotendeels heeft uitgeput.43
Maar we hebben ook gezien dat de klaagzang over Blochs eigenzinnige
taal aan het specifieke ervan voorbij gegaan is. Het is dan ook opmerkelijk
dat door enkele hedendaagse Bloch-interpreten uitgerekend de taal als
nieuwe invalshoek wordt genomen om Blochs werk te benaderen. Zo hebben enkele Duitse theologen erop gewezen dat aandacht voor Blochs taal
geenszins aandacht is voor een 'andere' Bloch, voor de 'extatische redenaar' (Helmut Schelsky).'44
De andersgetinte interpretatie van Bloch die bepleit wordt, zou zich
moeten concentreren op de talige eigenaardigheid van zijn werk. De filosofe Anne Czajka, auteur van een boek over Blochs werk 'Spuren', heeft
opgemerkt dat de vernauwde, hetzij theologische hetzij marxistisch-politieke receptie, ongelukkigerwijs de blik op de veelvoud van aspecten (...)
4' W. SCHMIED-KOWARZIK, 'Ernst Bloch. Suche nach u n s selbst ins Utopische', 217
4 2 R. GROSSMASS, 'Ernst Bloch', 161.
43 H. DEUSER & P. STEINACKER, Ernst Blochs Vermittlungen, 9.
44 H. DEUSER & P. STEINACKER, Ernst Blochs Vermittlungen, 12.
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heeft belemmerd.' Met name het 'poëtisch-esthetische' aspect is volgens
haar verwaarloosd.45 Ook de al aangehaalde Hermann Deuser en Peter
Steinacker hebben, in een door hen uitgegeven bundel over Blochs potentiële betekenis voor de theologie, gesteld dat de rond eschatologie en het
godsbegrip gevoerde theologische discussie in de huidige vorm haar mogelijkheden heeft benut en uitgeput. Daarvan zijn volgens hen geen nieuwe impulsen meer te verwachten. Ook zij bepleiten een theologische
Bloch-receptie die zich op Blochs taal concentreert. Om nog een voorbeeld
te noemen van een auteur die de aandacht voor Blochs taal wezenlijk acht:
ook volgens Lehmann gaat het bij Blochs taal ten diepste om meer dan
alleen maar een eigenzinnige taal. Volgens hem laat die taal een specifieke verhouding tot de wereld zien.
Het is deze relatie van de taal tot de wereld die de rode draad zal vormen van dit hoofdstuk. Hiermee komen in dit hoofdstuk, anders dan in
het vorige, vorm en inhoud dichter bij elkaar. Meer dan bij Ricoeur het
geval was, zal ik aandacht dienen te besteden aan de schrijver Bloch.
Bovendien wordt daarmee verder geschreven aan het thema dat in het
Ricoeur-hoofdstuk uitvoerig aan de orde geweest is: de nog zeer speculatief aandoende tegenstelling tussen een rijk, want niet-objectiverend en
een analytisch, eenduidig en wetenschappelijk denken, kan op deze
manier meer inhoud krijgen.
Samenvattend: in het voorafgaande is een vormaspect van Blochs werk
aan de orde gesteld en genoemd als een van de mogelijke verklaringen
voor Blochs geringe populariteit vandaag de dag. Die geringe populariteit
zou deels samenhangen met Blochs hoogst eigenzinnige en moeilijke
taal. Gaandeweg is daarnaast ook een ander punt aangesneden. Dit talige
aspect kon daardoor verbonden worden met iets belangrijkers dan met
een klaagzang over Blochs taal alleen en de ogen openen voor een wezenlijker kenmerk van Blochs werk. Veel hedendaagse interpreten pleiten
voor een nieuwsoortige interpretatie van Bloch die zich juist op dit talige
aspect concentreert. Steeds meer ziet men dat er over Blochs taal nog iets
anders te zeggen valt dan alleen dat ze eigenzinnig en complex is. Die taal
reflecteert een zeer specifieke werkelijkheidsopvatting. In de volgende
paragraaf zal ik de bekendmaking met Bloch uitbreiden, om te beginnen
met een beknopte inleiding in zijn leven en werk, ten einde het verhaal te
45 A. CZAJKA, 'Das Erzählen als Geschenk der Liebe. Zu Ernst Blochs fabelndem Denken',
214.
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kunnen vertellen van zijn denken. Daarop volgt een beknopte inleiding in
Bloch, aan de hand van Blochs schrijverschap en van zijn denken, aan de
hand van enkele centrale thema's.

3.2. Bloch nader geïntroduceerd
3.2.1. Een leven in de filosofie
In 1885, op 8 juli, werd Ernst Bloch geboren in Ludwigshafen, een stad die
gelegen is aan de linkeroever van de Rijn en buur-stad van Mannheim, in een
van oorsprong Joods maar sterk geassimileerd gezin. Veel Joden in Duitsland
in die tijd beschouwden zichzelf primair als Duitse staatsburgers en pas in
tweede instantie ook als Joden. Blochs vader Mordechai zou zijn naam, zodra
dat mogelijk was en algemeen gedaan werd, veranderen in Max.46
Dat Bloch in die twee tegen elkaar aan liggende, zo totaal verschillende
steden, Ludwigshafen en Mannheim, opgroeide, zou voor hem zijn hele
leven lang van grote betekenis blijven. Hij zou ze nadien als metaforen in
zijn werken steeds weer gebruiken: 'Het harde, zeldzaam knisperende akkoord tussen het futurum links van de Rijn en het antiquarium rechts van
de Rijn ging tamelijk duidelijk door mijn hele filosoferen heen.'47 Als respectievelijk de moderne industriestad - Duitslands grootste fabriek - en
de stad van het proletariaat aan de ene kant en de stad van het 'Schloss
Mannheim' - Duitslands grootste kasteel - en de stad van de burgerij aan
de andere kant48) staan ze voor Bloch voor een dubbelheid die voor heel
zijn denken sindsdien een symbolische betekenis heeft gehad. De moderne industriestad Ludwigshafen verkeerde aan het einde van de negentiende eeuw in een stormachtige ontwikkeling die zich in een Amerikaans
tempo voltrok. Voor Bloch was Ludwigshafen het 'Wilde Westen aan de
Rijn'. Kunst of schoonheid kon men hier niet beleven. Aan de andere kant

46 Voor uitvoerige biografische gegevens kan men terecht bij. S MARKUN, Ernst Bioch m
Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, Hamburg· Rowohlt 1977, Ρ ZUDEICK, Der Hmtem des
Teufels Ernst Bloch - Leben und Werk, (1985).
47 Bloch, aangehaald in Κ KUFELD&K WEIGAND, 'Morgen, der laut und klar werden soll',
(in J R BLOCH, "Ich bin Aber ich habe mich nicht Darum werden wir erst " Perspektiven der
Philosophie Emst Blochs, Frankfurt am Main Suhrkamp 1997, 166), zie ook E. BLOCH,
'Mannheim als freundliche Erinnerung', in IDEM, Literarische Aufsatze, 405-408.
48 'Bourgeois Idyll mit musealen Zügen' (K KUFELD & K. WEIGAND, 'Morgen, der laut und
klar werden soll', 165/6)
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van de Rijn lag het oude Mannheim, met het slot Mannheim en zijn bibliotheek. Bloch leerde er de oude wereld kennen, de wereld van denken en
schoonheid.49 Bloch ziet daar de januskop in van de twintigste eeuw, met
haar industrievervuiling en winstbejag, gemaskeerd door een niet meer in
het leven van alledag werkzame cultuur van feestdagen ('Feiertagskultur'),
waarin echter een erfenis steekt, die gered dient te worden.50
Al vroeg bleek de breedte en diversiteit van Blochs belangstelling, zijn
natuurwetenschappelijke, filosofische - als scholier schreef hij al een
opstel over de kracht en haar wezenS1 - en zijn muzikale interesse.52 In de
bibliotheek las hij al vroeg de werken van de Duitse idealisten Fichte,
Schelling en Hegel - overigens, zoals hij zelf later toegaf, zonder het allemaal te begrijpen. Toch blijft de grote vertrouwdheid met de wereld van
het Duitse Idealisme in zijn hele werk nadien merkbaar.
Blochs academische loopbaan verliep moeizaam.53 Pas op 64-jarige
leeftijd kreeg hij een officiële leerstoel aan een universiteit - de enige ook
in zijn hele carrière. Toen (1948) werd hij benoemd aan de universiteit
van Leipzig als opvolger van Hans-Georg Gadamer. Het merendeel van
zijn boeken schreef hij in afzondering, reizend van de ene plek naar de
andere, vaak afhankelijk van de financiële middelen van zijn levenspartner op dat moment. Zijn beroemdste werk Das Prinzip Hqßhung schreef
hij in de jaren '30 en '40 in de Verenigde Staten.
Al tijdens zijn gymnasiumtijd correspondeerde hij met enkele van
Duitslands bekendste wetenschappers en filosofen in die tijd: met Ernst
Mach, Theodor Lipps, Eduard von Hartmann en Wilhelm Windelband.
Bij de psycholoog Lipps in München is hij officieel zijn filosofiestudie
begonnen, niet zozeer, zo zei hij zelf, om diens psychologie, maar omwille van de integere en strijdbare moralist Lipps, die op hem een grote
indruk had gemaakt. In München studeerde hij naast filosofie ook muziek
en fysica. Bij de Neokantiaan Oswald Külpe in Würzburg zette hij zijn studies voort. Op 23 jarige leeftijd (1908) promoveerde Bloch bij hem op een
49 Zie o.a. K. KUFELD & K. WEIGAND, 'Morgen, der laut und klar werden soll', 173, noot 15.
5° Κ. KUFELD &. Κ. WEIGAND, 'Morgen, der laut und klar werden soll', 166.

51 E. BLOCH, Über die Krafi und ihr Wesen, 1902.
52 Hij speelde piano en 'Geist der Utopie' bevat een muziekfilosofie die het meest omvangrijke deel van 'Geist der Utopie' vormt.
53 Hans Heinz Holz sluit niet uit dat het de niet-conforme, niet 'schulgerechte' stijl en gehalte van het denken van mensen als Benjamin en Bloch is die hen de gewone weg naar
de universiteit heeft belemmerd (H. H. HOLZ, Phiksophie im deutschen Expressionismus, 7).
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dissertatie over de Neokantiaan Heinrich Rickert.54 Hierna trok hij door
Europa: in Budapest leerde hij Gyòrgy (Georg) Lukâcs kennen, met wie
zich vrij snel een hechte vriendschap ontwikkelde die ook weer na enkele
jaren vrij plotseling ophield. In Berlijn werd hij toegelaten tot Georg
Simmeis privaatcolloquium. Simmel was gecharmeerd door Blochs bijzondere ideeën, met name door die over de Objectieve fantasie' en het
'nog-niet-bewuste'. Omgekeerd werd Bloch tot Simmel aangetrokken door
de breedte en diversiteit van de thema's van zijn denken: die reikten van
religie, tot aan o.a. kunst, geld, mode en economie. Ook de voor Simmel
karakteristieke behandeling van - voor de toen gangbare filosofie - schijnbaar onbelangrijke voorwerpen en thema's zoals de ruïne, de Alpen en het
sieraad, trok sterk Blochs aandacht.55
De aandacht voor details en voor het ogenschijnlijk onbelangrijke en
het onaanzienlijke treffen we ook bij Bloch zelf aan. Zijn eerste grote werk
(Geist der Utopie) bevat een lange en belangrijke passage over een doodnormale - dat wil zeggen: geen artistieke - kruik ('Der Krug'^G - zij het,
anders dan bij Simmel, niet om esthetische redenen.57 Het drukt Blochs
54 Kritische Erörterungen über Rickert und das Problem der modernen Erkenntnistheorie.
55 De Duitse filosofe Franscesca Vidal vermeldt dat Georg Simmel in die jaren gold als 'onorthodox filosoof en als 'tegenpool tot de academische wereld ' 'Door zijn onconventionele onderwi]s was hi] de ster van de Berli)nse academische scene geworden ' Vidal vermeldt
voorts dat 'Simmels denkwijze o m uit de aandacht voor concrete voorwerpen, hoe onbetekenend ook, tot filosofische reflectie te komen, een grote invloed uitgeoefend heeft op
Bloch ' (F VIDAL, fCunst ais Vermittlung von Welterfahrung, 20/21)

56 Zo zegt Bloch in een interview met Francesco Coppellotti uitdrukkelijk 'Aiso nicht an
einem Menschen, nicht an einem Kunstwerk erfahre ich mich hier, denn der Krug ist kein Kunstwerk ' (A. MÜNSTER (Hrsg. u n d Einleitung), Tagtraume vom aufrechten Gang Sechs Interviews mit Ernst Bloch, 162)
57 Bloch heeft Georg Simmeis manier van filosofie bedrijven later aangeduid als 'impressionisme in de filosofie'. 'Deze andere taal, die niets schoolmeesterachtigs had, maar eindelijk weer contact trachtte te m a k e n met het e n o r m e wereldgeheim aan de hand van kleine
verschijnselen, maakte indruk op mij. De fijngevoeligheid en voegzaamheid in de taal, waarmee gefilosofeerd werd, de breedte ook, de interessante breedte van thema's - dezelfde m a n
schrijft in een verwante stijl over Rembrandt en over Kant - dat heeft m e al zeer vroeg gefascineerd en dat maakte Simmel tot een grote uitzondering onder de 'half- of 'helemaalniet' -filosofen op academische leerstoelen ' Even later formuleert Bloch ook zijn bezwaren
'Aan het einde (bedoeld is aan het einde van h u n contact en vriendschap (RP)) kwam er een
vervreemding, omdat het voortdurende impressionisme m e stoorde, het voortdurende
gepnkkeld-zijn, het relativisme dat daarmee verbonden is, dat zich in alles naar binnen wikkelt en ook weer naar buiten, dat stoorde me, dit spreken zonder een bepaalde bewering,
zonder een 'wat', het constante 'terüum datur' Burghart Schmidt heeft de overeenkomst
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voorkeur uit voor het paradoxale, voor het dubbelzinnige en het gewone,
het alledaagse.58 In heel Blochs werk nadien is er die liefde en fascinatie
voor de kleine alledaagse objecten die een schok teweeg kunnen brengen
die nog jaren later merkbaar is.59 Op een ander vlak ziet men het in zijn
belangstelling voor meer dan alleen de klassiekers van de literatuur en de
filosofìe, voor meer dan alleen de officiële canon, maar voor onder andere
sprookjes en voor Karl May. Want, zo zal Bloch herhaaldelijk zeggen, ook
in de minder grote literatuur wordt geanticipeerd op wat er nog niet is. Op
de betekenis van dit 'nog-niet' wordt later in dit hoofdstuk uitvoeriger ingegaan.
Op voorspraak van Lukâcs kreeg Bloch in Heidelberg ook toegang tot de
intellectuele kring rond Max Weber. Diens echtgenote Marianne
beschreef Bloch, naar aanleiding van een van haar eerste ontmoetingen
met hem, sarcastisch als een 'nieuwe Joodse filosoof (...) met een enorm
zelfbewustzijn die zich beschouwde als de voorloper van een nieuwe Messias en die wenste dat men hem ook als zodanig erkende.'^ 0
In 1918 verscheen Geist der Utopieß1 Voor Theodor Adorno was dat tot
aan het verschijnen van Das Prinzip Hqßhung Blochs meesterwerk.^2 Ook
op vele anderen heeft Geist der Utopie een grote impact gehad, vooral door
met en het verschil tussen Simmel en Bloch zo samengevat: 'Het impressionistische filosoferen van Simmel bood hem (Bloch) aanzetten tot zijn micrologische blik op het zogenoemde terzijde ('Beiseite') (...), maar ten diepste stoorde hij zich aan Simmels willekeurig erop
los spelende losgeslagenheid ('beliebig herumspielender Haltlosigkeit'), aan de hoog
gespannen aandacht omwille van zichzelf alleen.' (B. SCHMIDT, 'Ernst Bloch: Das Fragen
nach dem Augenblick in der Geschichte', 10).
5° De Duitse filosoof Manfred Riedel, student van Bloch, merkte op dat deze passage bij
hem is blijven hangen: 'Het was een beschrijving die zich diep in mijn geheugen prentte,
uitgerekend na de eerste wereldoorlog!' 'Wat moest het betekenen voor de naoorlogse studenten van Leipzig dat tijdens de eerste wereldoorlog en daarna een denker, genaamd
Bloch, over 'kruiken' piekerde en uitgevonden had hoe het er in hun donkere, zeer ruime
buiken uit zag (...)?' (M. RIEDEL, 'Krug, Glas und frühe Begegnung. Zum Auftakt von
Blochs Philosophie', in: J. R. BLOCH, "Ich bin. Aber ich habe mich nicht. Darum werden wir
erst." Perspektiven der Philosophie Ernst Blochs, 226/7).
59 Vgl: E. BLOCH, 'Das rote Fenster', in: IDEM, Spuren, 74-79.
6° aangehaald in: S. MARKUN, Ernst Bloch, 24.
6 1 E. BLOCH, Geist der Utopie, 1918. Het boek is later in een aanzienlijk bewerkte uitgave
nog eens verschenen in 1923: E. BLOCH, Geist der Utopie, Zweite Fassung (1923). In de
Werkausgabe zijn beide werken opgenomen, als respectievelijk band 16 (Erste Fassung) en
band 3 (Zweite Fassung).
6 2 Aldus Theodor Adomo (T. ADORNO, 'Henkel, Krug und frühe Erfahrung', 9).
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de profetische toon ervan, door de diversiteit aan behandelde onderwerpen
en door de voor filosofen in die tijd onconventionele, expressionistische
schrijfstijl, die een breuk betekende met de gangbaar geworden technische,
kleurloze taal.^3 Het boek werd onthaald als de eindelijk geslaagde breuk
met de 'kathederfilosofie' van het schoolbedrijf ('Kathederphilosophie des
Schulbetriebs').^4 Het was een filosofie van praxis en verandering die veel
verder ging dan de belangen van het reëel bestaande communisme.
Bloch moest blijven reizen. In 1938 emigreerde hij vanwege de Tweede
Wereldoorlog naar de Verenigde Staten. Doordat hij daar geen aansluiting
vond bij twee andere gevluchte leden van de Frankfurter Schule, Max
Horkheimer en Theodor Adomo, heeft hij hier in een groot isolement geleefd en gewerkt. Bij terugkomst in Europa, in 1948, werd hem zijn eerste leerstoel voor filosofie aangeboden aan de universiteit van Leipzig.
Blochs marxisme werd na aanvaarding van die leerstoel geleidelijk aan
steeds eigenzinniger.^ in de ogen van het partijkader had het niets meer
met marxisme te maken. Daardoor raakte hij in het communistische
Duitsland van de zogenoemde DDR in steeds grotere conflicten met de
63 Adomo beschrijft zijn ervaring met 'Geist der Utopie' aldus: 'Geist der Utopie zag eruit,
alsof het door Nostradamus' eigen hand geschreven was.' Het boek wekte bij Adomo 'de
verwachting van het ontzaglijke ('Ungeheure'), die mij snel genoeg de filosofie, waarmee
ik al studerend bekend werd, verdacht maakte als vlak en onder de maat van haar eigen begrip.' Adomo had het gevoel dat hier de filosofie aan de vloek van het officiële ontsnapt
was. (T. ADORNO, 'Henkel, Krug und frühe Erfahrung', 10).
°4 Schmidt, 16; zie ook: H. Schmalenbach: 'Da greift man denn mit Verlangen nach
einem Buch wie dem Geist der Utopie von Ernst Bloch (...). Ein extrem modemer Geist
spricht hier tief philosophisch von extrem modernen Dingen', in: IDEM, 'Ausbruch aus der
Schulphilosophie', (in: B. SCHMIDT, Materialien zu Ernst Blochs 'Prinzip Hoßhung', 62).
65 Jürgen Moltmann spreekt van Blochs 'esoterisch marxisme'. Het gaat daarbij 'om een
beweging binnen het marxisme die ver uitgaat boven wat we kennen aan formaties binnen
het marxisme zoals het leninisme en stalinisme. Enerzijds wordt erin teruggegrepen op
voormarxistische bronnen waar men de geschiedenis ziet als een geschiedenis die toekomst in zich bergt (...), anderzijds wordt erin uitgekeken naar een toekomst waarbij het
doel van een klassenloze maatschappij wordt overstegen.' (J. MOLTMANN, 'Ernst Bloch en
het hopen zonder te geloven', in: IDEM, Het experiment hoop. Verkenningen, 47). Ruth
Levi tas spreekt in dit verband van een 'besmetting' ('contamination') of 'verwatering'
('dilution') van het Marxisme, omdat Blochs 'project gezien kan worden als een poging om
in het marxisme een utopieconcept in te voeren dat afgeleid is van een mengeling van mystiek en romantische traditie.' (R. LEVITAS, The concept of utopia, 83). En de Amerikaanse filosoof Dennis Schmidt heeft Bloch 'met betrekking tot Marx en het Marxisme, waar zijn
diepste affiniteiten liggen, in laatste instantie een 'renegade' genoemd. (DJ. SCHMIDT,
'Translator's introduction', χ).
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partij. Uiteindelijk aanvaardde hij tijdens een bezoek aan West-Duitsland
de uitnodiging van de universiteit van Tübingen om daar gasthoogleraar
te worden. Naar de DDR keerde hij niet meer terug. In i960 werd hij in
Tübingen benoemd, waar hij in 1977 overleed.
In een biografische schets kan een verwijzing naar Blochs politieke
houding niet achterwege blijven. Blochs positie is in deze steeds ambigu
geweest: voor de communistische partij niet orthodox genoeg en voor nietcommunisten eenvoudigweg marxistisch en communistisch. Na 1956
heeft de communistische partij hem van revisionisme beschuldigd. R.
Gropp, Blochs collega aan de Leipziger universiteit, noemde Blochs mystieke filosofie van de hoop onverenigbaar met het marxisme. Uit andere
hoek klinkt het verwijt dat Bloch in de dertiger jaren Stalins politiek met
haar processen tegen de zogenaamde Trotzkisten gerechtvaardigd heeft.
Bloch zei hierover zelf dat 'hij aanvankelijk de geruchten over de gruweldaden van het stalinisme niet geloofd heeft en als lastercampagne van de
westerse kapitalistische pers opgevat heeft.'^ Blochs houding ten aanzien
van het Sovjet communisme en ten aanzien van het Stalinisme zijn onderwerp van discussie gebleven en men heeft Blochs positie in deze wel met
Heideggers houding ten opzichte van het nationaalsocialisme vergeleken.
Blochs totale oeuvre beslaat thans in totaal zeventien banden in de huidige, officiële Suhrkamp-uitgave.67 Hoogtepunten in dat oeuvre zijn z'n
omvangrijke, drie banden omvattende Das Prinzip Hoffnung, verder zijn
studies over Thomas Müntzer, 'de theoloog van de revolutie'*^, zijn
godsdienstfìlosofìsche studies, waaronder met name Atheismus im
Christentum en zijn eigenzinnige, historische studies omtrent onder andere het probleem van het materialisme69, over Hegel70 en over Avicenna
en de zogenaamde links-Aristotelische school?1.
Het meest in het oog springend aan het hele oeuvre zijn de vele neologismen, of door Bloch gesmede combinaties van woorden.72 De Duitse
66

M. PLATTEL, 'Ernst Bloch', in: C. P. BERTELS &. E. PETERSMA (ed.), Filosofen van de 20e

eeuw, 158.
G? Bi) Suhrkamp is een nieuwe, omvattender Bloch-uitgave in voorbereiding die ook de
vele nog her en der gepubliceerde artikelen zal bevatten.
°8 E. BLOCH, Thomas Münzer als Theologe der Revolution (Werkausgabe Band 2).
°9 E. BLOCH, Das Materialismusproblem, seine Geschichte und Substanz.
7° E. BLOCH, Subjekt-Objekt. Erläuterungen zu Hegel.
71 E. BLOCH, Avicenna und die aristotelische Linke.
7 2 De Engelse filosoof/literatuurwetenschapper George Steiner heeft Bloch een 'neologist'
genoemd die 'de traditionele grammatica ontwricht'. (G. STEINER, Martin Heidegger, 12).
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filosoof Norbert Bolz heeft het 'toverformules'73 genoemd. Hij doelde
daarmee op woorden als 'Heimat, in der noch niemand war', de bijna
technische term 'noch-nicht', het 'Prinzip Hoffnung', 'Geist der Utopie'.
'Objectieve fantasie' en 'atheïsme in het christendom' kunnen eraan worden toegevoegd. Hoewel die woorden voor velen inmiddels hun aanstootgevende of prikkelende werking hebben verloren, omdat ze deel zijn gaan
uitmaken van het theologische, filosofische of literatuurwetenschappelijke vocabulaire, zijn het nog steeds opmerkelijke creaties die bij de onbevangen lezer verbazing kunnen oproepen.
3.2.2. Ernst Bloch als schrijver
Het is ondoenlijk om beknopt in heel Blochs werk in te leiden, evenmin
als in de relevantie van zijn symboolgebruik: vanwege de omvang en de
diversiteit van zijn oeuvre en vanwege de specifieke aard van Blochs denken. Blochs denken is niet deductief, noch systematisch van aard.74 Voor
een inleiding was dat aanzienlijk gemakkelijker geweest. Een korte, kernachtige formule had dan kunnen volstaan. Ook over wezen of gebruik van
een symbool is een dergelijke beknopte uiteenzetting niet te vinden. Op
grond van het in het voorafgaande over Blochs taal gezegde, is gekozen
voor een toenadering tot Blochs werk via zijn schrijverschap. De betekenis
van die 'aanrijroute' zal al snel blijken.
In een artikel over en voor Bloch heeft Theodor Adorno op de eenzame
en controversiële positie van Bloch als filosoof in zijn tijd gereflecteerd.
Hij weet het aan wat hij - met enige ironie tegenover de dominante filosofie en tijdgeest - de 'twee zonden' van Bloch noemde. Bloch kon namelijk schrijven en denken.
Met een nadruk op de auteur Bloch is, zo is al uitvoerig betoogd in de

73 Norbert Bolz spreekt van 'Zauberformel' (Ν BOLZ, 'Das Gottesexpenment', in J R
BLOCH, "Ich bin Aber ich habe mich nicht Darum werden wir erst", 37)
74 Theodor Adorno 'Hij heeft de grootste zonde begaan, die een denker vandaag de dag
kan begaan denken Wat hi) aan logica en aan geschiedenis weet, heeft hij niet 'geschont',
'angehortet', als bezit op de markt gedragen, maar het als ruw materiaal in zijn eigen
gedachten 'eingeschmolzen' ( .) ' 'Nog een zonde heeft hij begaan hij kan sehn)ven. Aan
de 'Banausie', waarvan ze in Duitsland de bevestiging van geleerde sohditeit en betrouw
baarheid afhankelijk maakten, heeft hij zich onttrokken De dialectiek, die leert om de ver
vreemding van subject en object te overwinnen, heeft hij zo ernstig genomen, dat hij de
zakelijke, gelaten toon van de academicus versmaadde, die de koude relatieloosheid tot het
object vereeuwigt ' (TH ADORNO, 'Fur Ernst Bloch', 191)
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vorige paragraaf, niet slechts een uiterlijk kenmerk van Blochs denken
aangesneden. In deze paragraaf krijgt dit wezenlijke aspect van de 'schrijver' Bloch meer contouren. Daarbij gaat de meeste aandacht hier uit naar
de werkelijkheidsopvatting die Bloch in en middels zijn taal tot uitdrukking trachtte te brengen.
Blochs taaieigen heeft om te beginnen te maken met zijn schatplichtigheid aan de artistieke stroming van het expressionisme. Het is onmogelijk om hier de discussie over de betekenis van dit begrip samen te vatten. Ik noem in dit verband drie aspecten. Om te beginnen is er het taalaspect zelf. Het expressionisme is, met de filosoof Michael Landmann, te
omschrijven als een stroming die de Ongepolijst onbeperkte, vrije taal van
het hart wil zijn, van de spontaan ogenblik-achtige impuls en van de heftige gemoedsbeweging, waarvoor de traditionele zinsopbouw tekortschiet. 75 Voorts is er het sociale aspect van het expressionisme als beweging. Door de Duitse filosoof Hans-Heinz Holz is er in dit verband op gewezen dat allen die tot de stroming van het expressionisme gerekend worden dit biografische element gemeen hebben dat ze buiten de maatschappij staan die ze afwijzen, verachten of bestrijden.?** Ten derde en tot slot,
kan men wijzen op een voor Bloch specifiek filosofisch aspect. Aan de
hand van het expressionisme heeft Bloch de ontmoeting van het subject
met het object bestudeerd.77
Het specifieke karakter van Blochs taal heeft bovendien te maken met
de nadruk die Bloch legt op de gesproken taal. Die nadruk betekent dat
Bloch in zijn schrijven steeds de spontaniteit, het sprankelende en contingente karakter van de mondelinge uitdrukking heeft willen behouden terwijl er bij andere auteurs een grote distantie bestaat tussen spreektaal
en schrijftaal. Over deze nadruk op het gesproken karakter van de taal
heeft Bloch een opstel geschreven dat gewijd is aan de anakoloet.78
Literatuur, als geschreven taal, giet gesproken taal meestal in pregnantere
uitdrukkingen. Door middel van verteltechniek en retorische kunst ordent
en vormt de geschreven taal de gesproken taal. Zo wordt een verteld verhaal tot enkele pagina's teruggebracht, aldus Bloch. Daarmee verbetert de
75 M. LANDMANN, 'Ernst Bloch im Gespräch', 345.
7" H. H. HOLZ, Philosophie im deutschen Expressionismus, η.
77 aangehaald door: D. ZEILINGER, 'Wechselseitiges Ergreifen - Kunst als Brücke zwischen
Mensch und Natur', 6.
78 E. BLOCH, 'Gesprochene und Geschriebene Syntax: das Anakoluth', in: IDEM, Literarische
Aufsätze, 560-567.
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kunst als het ware de natuur. Maar de keerzijde daarvan is voor Bloch dat
de levendigheid van het spreken in het schrijven verloren raakt. Zo is een
grap moeilijk op te schrijven en wanneer men na enige tijd zijn eigen
manuscript herleest, begrijpt men het vaak niet meer, omdat de klemtoon
ontbreekt79 Voor Bloch zegt dat gegeven iets fundamenteels over de werkelijkheid. Het brengt tot uitdrukking dat de wereld niet opgaat in een
tekst, maar een open proces is, beweeglijk en 'wetterhaft'. Steeds weer
doorbreekt de werkelijkheid ons logisch gladgemaakte beeld ervan. De
anakoloet beeldt een onvoltooide en afgrijselijk onderbrekende werkelijkheid af.80 De ingeleide constructie wordt afgebroken en wat als afhankelijk zinsdeel had moeten volgen, krijgt zelfstandigheid, zoals in: 'Gerade
zog der Fremde die Biegung des Wegs auf eine Birke zu, unter der lag ein
Bauernmädchen, band späte Blumen.' Volgens de traditionele syntaxis
had deze zin moeten luiden: 'unter der ein Bauemmädchen lag, das späte
Blumen band.' 81 De plotselinge breuk wijst op een incongruentie, niet
alleen in de vorm, maar belangrijker nog in de inhoud van het vertelde
zelf. 'Hoe meer onze wereld in stukken breekt, des te meer breekt ook de
taal in stukken, maar daarmee spiegelt ze niet alleen de scherven. Ze
spreekt ook nieuwe hoop uit. Zo is voor ons vandaag de dag ook bij tapijten en Brussels kant juist het onregelmatige kostbaar, het onregelmatige
dat de gladde conventie van het mechanische doorkruist.' 82
Het karakteristieke van Blochs denken wordt op een andere manier
kernachtig verwoord door Günther Lehmann. Volgens Lehmann 'denkt
Bloch met de fantasie' en door Iring Fetscher is Bloch 'de beste verteller
onder de filosofen' en 'de meest fascinerende denker onder de vertellers'
79 Bloch spreekt over de ervaring dat 'beim späteren Lesen ihrer Manuskripte, dann im
Druck, eine gewisse Fremdheit entgegentreten kann.' (562).
80
M. LANDMANN, 'Emst Bloch im Gespräch', 346.
81
Het voorbeeld is afkomstig van de Duitse filosoof en literatuurtheoreticus Gert Ueding.
Hierbij moet aangetekend worden dat de taal strikt genomen misschien niet zozeer incorrect is, als wel eenvoudig. Ook hier geldt dat ze eerder spreektaal is dan schrijftaal. Ueding
duidt Blochs verhandeling over de anakoloet aan als 'de poetica van 'Spuren" (G. UEDING,
Gfonzvolles Elend, 199). De anakoloet (lett.: niet ('an' (Grieks))) meelopen ('akolouthein'
(Grieks)) is een - meestal lange - regel/zin die ontspoord lijkt, omdat de dichter/schrijver
op het einde doet alsof hij niet meer weet hoe hij begonnen is. De zin lijkt daardoor een
grammaticaal logische samenhang te missen. Een van de effecten die zo bereikt kan worden is dat een vorm van radeloosheid of paniek kan worden gesuggereerd. Ook een humoristisch effect kan zo bewerkstelligd worden.
82
M. LANDMANN, 'Emst Bloch im Gespräch', 355.
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genoemd.83 De Duitse schrijver Hans Mayer heeft over Blochs 'poëtische
zending' gesproken en Wolfdietrich Schmied-Kowarzik heeft in Bloch het
'voor het Duitse taalgebied zeer zelden voorkomende geval van een denker die ook schrijver is' gezien.84
Ten aanzien van Blochs Spuren is door Hans Mayer duidelijk gemaakt
dat 'waar men ook leest, het aan een leerstelling en aan 'in-kleding' ontbreekt. Alles is open, vraag, onzekerheid. De verhalen zelf zijn sporen (...).
Blochs verhalen zijn zelf de filosofie in plaats van dat ze die paradigmatisch demonstreren. De vertelvorm 'is' reeds de inhoud.'85 De verhalen
zijn geen didactiek, noch illustratie of pedagogiek en geen allegorie in de
traditionele zin van het woord (te weten: de concretisering van een geestelijke realiteit). Renate Kubier heeft Blochs denken 'overwegend speculatief, niet deductief genoemd. 'Wil dit denken concreet blijven, dan moet
het teruggrijpen naar de verhalende taal.' 86 Bloch heeft het zelf over 'fabelnd denken' gehad en ook de Duitse Germanist Klaus Berghahn heeft
op die voor Bloch typische, nauwe verbinding van verhalen en filosofie gewezen: 'Indien Blochs korte proza-stukken al een moraal hebben, dan is
het niet Blochs bedoeling om een verhaal te vertellen omwille van de
moraal. Zeer zeker hebben Blochs narratieven een filosofische essentie,
maar ze zijn niet het ornament voor zijn filosofie. Hij beschrijft een ding,
of observeert een situatie, of vertelt simpelweg een verhaal en terwijl hij
praat, slaat de luisteraar/lezer er acht op zonder gedwongen te worden een
'fabula docet' - oplossing te accepteren. Zijn filosofie is deel van de vertelling. Hij denkt in verhalen en hij fabuleert terwijl hij denkt.'8? Gert Ue°3 I. FETSCHER, 'Ein grosser Einzelgänger', in: M. WALSER e.a., Über Ernst Bloch, 104.
<>4 H. MAYER, 'Ernst Blochs poetische Sendung. Anmerkungen zu dem Buch 'Spuren", in:
S. UNSELD (Hrsg.), Ernst Bloch zu ehren. Beiträge zu seinem Werk, 21-30; W. SCHMIEDKOWARZIK, 'Ernst Bloch. Suche nach uns selbst ins Utopische', 217.
°5 'Wo immer man hinliest: es fehlt am Lehrsatz wie der Einkleidung. Alles ist offen,
Frage, Ungewissheit. Die Geschichten selbst sind Spuren (...). (...) Blochs Geschichten
sind selbst die Philosophie, statt sie paradigmatisch zu demonstrieren. Die Erzählform ist
bereits der Inhalt.' (H. MAYER, 'Ernst Blochs poetische Sendung', in: J. R. BLOCH (Hrsg.)
"Ich bin. Aber ich habe mich nicht. Darum werden wir erst.", 190).
°" R. KÜBLER, 'Die Metapher als Argument. Semiotische Bestimmung der Blochschen
Sprache', (in: Ernst Blochs Wirkung, 274).
°7 'If Bloch's short prose pieces have a moral, it is not his intention to tell a story for the
sake of its moral. Bloch's narratives certainly have a philosophical essence, but they are
not the ornament for his philosophy. He describes a thing, or observes a situation, or simply tells a story, and while he talks the listener/reader takes notice without being forced to
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ding heeft zich daarom verzet tegen de interpretatie van Theodor Adorno
dat 'de interpretaties van het vertelde vaak achterblijven bij het vertelde.'
Volgens Ueding gaat Adomo er ten onrechte vanuit dat Bloch in Spuren
wil interpreteren.88 Het doel van een 'fabulerend' denken is volgens Ueding het op gang brengen van het proces van de kennis, niet het bezit
ervan.89
Concreet blijkt Blochs 'poëtische zending' onder andere uit de manier
waarop hij als schrijver de filosofische kwestie van de vraag behandelt. Er
is op dit punt een interessant onderscheid tussen Martin Heidegger en
Ernst Bloch. Beide hebben in dit opzicht gemeenschappelijk dat ze het
belang van de vraag voor de filosofie hebben onderstreept. Maar er is een
verschil tussen Bloch en Heidegger als het gaat om de benadering van de
vraag. Het gaat mij hier niet om dat verschil 'an sich', maar om de ontdekking dat juist het verschil in benadering van de 'vraag' een wezenlijk kenmerk van Blochs filosofie aan het licht zal brengen en Blochs poetische
zending nog meer kan verduidelijken.
Bij Bloch neemt het benadrukken van de vraag - een wezenlijk kenmerk van zijn hele filosofie90 - een specifieke schriftuurlijke vorm aan,
die verschilt van die van Heidegger. Dat is die van een verzameling van en
het werken met bestaand talig materiaal. Daarmee komt tegelijkertijd op
een voor Bloch heel specifieke manier werkelijkheid binnen in zijn denken.91
Heidegger begon Sein und Zeit met de zijns inziens in de filosofie vergeten fundamentele vraag, de zijnsvraag. Bij Bloch valt op dat hij nooit
met een concrete vraag begint. Hij heeft niet eens de pretentie die vraag
zelfs maar te kunnen stellen. Bloch heeft het over de 'onconstrueerbare
accept a fabula docet solution His philosophy is part of the narration he thinks in fables,
and he fabulâtes while thinking ' (K BERGHAHN, 'A View through the Red Window Ernst
Bloch's Spuren', in. J O DANIEL & Τ MOYLAN (eds.), Not Yet. Reconsidering Ernst Bloch,
205)
8 8
8

G UEDING, Glanzvolles Elend, 173
9 G UEDING, Glanzvolles Elend, 191.

9° Vgl 'Wir werden als Philosophen geboren, aber dies Ursprüngliche wird uns sehr
rasch abgewohnt, weil Fragen auch unbequem sein kann Und doch- damit geht es an,
geht das Nachdenken an, geht die menschliche Kultur an ' (E. BLOCH, Abschied von der
Utopie7 Vortrage, 120)
9 1 Inng Fetscher 'Neues wird aufgenommen, immer mehr Welt dringt ein, verarbeitet,
umgestaltet, eigentumlich beleuchtet, anverwandelt' (I FETSCHER, 'Ein grosser
Einzelganger', in Über Ernst Bloch, 104)
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vraag' en over de 'gestalte van de onconstrueerbare vraag'. De niet te construeren vraag doet zich steeds voor in bepaalde, wisselende gestalten. De
lezer moet zelfde vraag Ontdekken' waarvan een tekst de uitdrukking is.
De Duitse filosofe en Bloch-spécialiste Doris Zeilinger heeft dit gegeven
aldus verwoord, dat het bij Bloch 'geen vragen zijn en het evenmin de verbazing is - die Bloch zo hoog prees als de oorsprong van elk filosoferen waarmee hij inleidt in zijn denken.' Volgens Zeilinger zijn het veel vaker
'gedecideerde uitspraken'. Een voorbeeld daarvan is te vinden in Blochs
Tübinger Einleitung in die Philosophie en in Spuren. Beide boeken beginnen
met het aforisme 'Ich bin. Aber ich habe mich nicht. Darum werden wir
erst.' Ondanks hun vermeende eenvoud en pregnantie blijft aan die zinnen ook na herhaalde lezing iets mysterieus kleven.92 In paragraaf 3.2. ga
ik uitvoeriger op de betekenis van die zinnen in.
Bij Heidegger ziet de nadruk op de vraag er schriftuurlijk anders uit.
Enerzijds geldt ook voor Heidegger dat de zin van de zijnsvraag eerst gewekt moet worden. Maar anderzijds lijkt hij er niettemin vanuit te gaan
dat die vraag geformuleerd en bedacht kan worden en dat een 'juist' denken de vraag kan stellen.93 Heidegger begint zijn boek met die vraag.94
9 2 Aldus Dons Zeilinger 'Kein Staunen, das doch die ersten philosophischen Schritte tun
lasst, fuhrt ein, kein Fragen ist hier am Werk - mit drei dezidierten Aussagen beginnt
Bloch die Darstellung seiner Philosophie' (D. ZEILINGER, 'Makrokosmos im Mikrokosmos
Die Philosophie Ernst Blochs in drei Sätzen', in J. R. BLOCH (Hrsg ), "Ich bm Aber ich habe
mioch nicht Darum werden wir erst ", 355)
93 Volgens Hans Heinz Holz verwerkt 'Heidegger de ervanngen van zijn tijd door middel
van een zijnshistonsche fundering van de burgerlijke wereld, met het regressieve perspectiefvan het herwinnen van het 'aanvankeliike' denken.' Hij plaatst Heideggers 'regressieve perspechef tegenover Blochs 'progressieve perspectief (cursivering RP) (H H HOLZ,
De actualiteit van de metafysica, 68)
94 Hierbi) moet aangetekend worden dat Heidegger in 'Sein und Zeit' voortdurend duidelijk maakt dat we met meer weten wat deze vraag precies inhoudt en dat we haar met goed
meer kunnen stellen. Desondanks kan men met Theodor Adorno zeggen dat bij Heidegger
(en volgens Adomo ovengens ook bi) Jaspers) het vragen zelf verheerlijkt wordt en in zekere zin 'metaphysiziert'. 'Het vragen wordt tot iets gemaakt wat al iets zinvols moet zijn en
wat meer moet zijn dan de pure vraag Zodat de vraag reeds bij Heidegger en bij Jaspers een
soort van aura knjgt.' Even later zegt Adomo. 'Onder de ban van de heersende 'Heidegger«'
zou elke vraag steeds weer slechts uitlopen m die ene vraag naar het zijn.' 'Omdat de vraag
in het filosoferen 'der Erfahrung sich anmisst' en omdat de vraag dientengevolge haar antwoord van meet af aan heel anders impliceert dan in de afzonderlijke wetenschappen, daarom komt hij (Heidegger) ertoe om nu de vraag zelf onmiddellijk zo iets als de waardigheid
van de waarheid toe te bedelen.' Adomo spreekt vervolgens over de 'hypostase van de vraag'
bij Heidegger. (TH. ADORNO, Ontologie und Dialektik, 205; 206; 208)
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Daartegenover staat Blochs benadering van de vraag. Bij Bloch valt op dat
het stellen van de vraag niet mogelijk is buiten het discours en buiten de
realiteit om, die door deze taal wordt ontsloten. Dat discours is een door
Bloch geconstrueerd, beter nog, verzameld discours. Het is geconstrueerd
aan de hand van bestaand materiaal. Vaak brengt hij oude, bestaande teksten met elkaar in verband. Hij assembleert ze tot een nieuwe tekst die
door de nieuwe samenstelling iets ter sprake brengt.
Een voorbeeld daarvan is te vinden in Blochs boek Spuren. Het boek
staat vol van ten dele reeds bestaande, niet van Bloch afkomstige, verhalen. Veelzeggend in dat opzicht is een herinnering van de al aangehaalde Hans Mayer. Mayer vertelt dat Blochs verhalen, toen die voor het eerst
in het Berliner Tageblatt verschenen, de verontwaardigde reactie van een
lezer hadden opgeroepen, die zich erover beklaagde dat het door Bloch
vertelde verhaal al eerder verteld en gepubliceerd was. Bloch reageerde
daar verbaasd op. Hij beaamde onmiddellijk dat hij het betreffende verhaal ergens gelezen had. Alleen: hij was er beslist niet op uit om oorspronkelijke verhalen te vertellen! Het springende punt voor Bloch was dat hem
iets opmerkelijks en verbazingwekkends aan dat verhaal opgevallen was.
Daarin bestond nu precies Blochs eigen aandeel aan het verhaal, in dat
denken en verbazen dat hij eraan ontleende.95
Een ander voorbeeld wordt gegeven door de Duitse literatuurwetenschapper Helmut Arntzen. In Das Staunen - een verhaal afkomstig uit
Spuren - interpreteert Bloch niet zozeer een gesprek uit Knut Hamsuns
Pan, maar hij neemt het op en schrijft er verder aan. Amtzen noemt het
een 'bereflecteerde opname'. Bloch brengt daarin de latentie van de alledaagse zinswendingen aan het licht.96 Door zijn schrijven draagt Bloch
ertoe bij dat de latentie van de dingen aan de dag kan treden. Of, in de
woorden van Gert Ueding: 'Bloch zoekt geen sporen om het ongewone als

95 H. MAYER, 'Ernst Blochs poetische Sendung', in: J.R. BLOCH (Hrsg.), op. cit., 189. Ook
de literatuurtheoreticus Gert Ueding, die zieh in de jaren '70 intensief bezig gehouden
heeft met Blochs toen herontdekte 'Ästhetik des Vorscheins' heeft benadrukt dat het Bloch
'geenszins erom ging om verhalen te vinden - was dat zo geweest, dan had hij ze ook zelf
kunnen uitvinden. Het ging Bloch om dat waarover het verhaal geheel onverwacht vertelt,
waarvan het - zij het ongewild - op een verraderlijke manier getuigenis aflegt.' (G.
UEDING, Gfonzvolles Elend. Versuch über Kitsch und Kolportage, 165).
9° H. ARNTZEN, 'Philosophie als Literatur: Kurze Prosa von Lichtenberg bis Bloch', 65.
Volgens Gert Uedings interpretatie neemt Bloch de stukken niet zoals hij ze aantreft, maar
verandert hij ze. (G. UEDING, GionzvoJles Elend, 172).
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geheim te mystificeren. Hij vertelt geen spookverhalen om het bijgeloof te
redden. Juist het gewone en het alledaagse is voor hem een raadsel, daarin zoekt hij naar breuken, om de valsheid ervan te bewijzen. Hij neemt het
gedeprimeerde, onooglijke detail, dat naadloos in de totale samenhang
van troosteloze eentonigheid ingebed schijnt te zijn, draait het heen en
weer om daarin de verborgen zin te ontdekken die het op zijn plaats
houdt.'97
Ik keer terug naar het thema van de vraag en de onderscheiden behandeling ervan door Heidegger en Bloch. Opmerkelijk is dat Bloch zijn filosofische constatering dat 'de werkelijke vraag die ons op de lippen ligt
door de reeds geleverde antwoorden of zelfs pogingen tot antwoorden niet
helemaal tot zijn recht komt', vervolgt met een verhaal en niet met de formulering van de werkelijke, zogenaamde eigenlijke vraag. Op de filosofische constatering volgt een door Bloch verteld verhaal, maar zonder dat hij
er ook maar enige interpretatie aan vooraf laat gaan en zonder vooraf te
zeggen hoe dit verhaal allegorisch opgevat moet worden: 'Het is zo, een
man wil iets kopen...' Een nieuw verhaal volgt. Dat moet iets duidelijk maken van het voorafgaande. Bloch doet geen beroep op een technische, instrumentele of analytische taal, maar op een nieuw verhaal. Het is aan de
lezer om zijn directe, spontane conclusie te trekken. Of, zoals Gert Ueding
het heeft geformuleerd: 'er worden geen interpretaties toegevoegd, de
moraal van het verhaal als het ware vasthoudend, maar er beginnen associaties met betrekking tot een verhaal te spelen en vragen sluiten zich
aan.'9 8
Als we de vergelijking tussen Heidegger en Bloch nog even voortzetten:
als het gaat om de opvatting over de verhouding tussen taal en denken kan
men Heidegger en Bloch als geestverwanten van elkaar zien. Volgens de
Amerikaanse filosoof Dennis Schmidt is de taal voor beiden 'tegelijkertijd
het weefsel van het denken en zijn topologie zelf: zo diep is de taal in het
denken geworteld, dat het onmogelijk is om ze uit elkaar te houden.' Daarom hebben beiden zich genoodzaakt gevoeld een eigen taal te creëren, die
in staat moest zijn de nieuwe wereld van hun denken te beschrijven en te
presenteren. Beiden hebben in hun denken vaak de grenzen van het denkbare opgezocht. Men wilde tegen de gangbare manieren van denken in
denken en men werd daarin niet in de laatste plaats gehinderd door de taal
97 G. UEDING, Glanzvottes Elend. Versuch über Kitsch und Kolportage, 172.
98 G. UEDING, Glanzvolles Elend. Versuch über Kitsch und Kolportage, 173.
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die ons het raster geeft waarin we denken.99 In het werk van beiden komt
men veel neologismen tegen en andere, eigenaardige combinaties van
woorden en stijlen van schrijven waarmee ze de taal hebben proberen te
openen voor het tot dan toe onzegbare.
Maar lijkt Heideggers taal vooral moeilijk door haar combinatie van abstractheid en diepzinnigheid die bereikt wordt door allusies op citaten van
grote dichters, 100 de moeilijkheid van Blochs denken is gelegen in haar
zwaarte, in het 'instantierijke' karakter ervan - om het met een aan Bloch
ontleende term te zeggen. Bloch: 'Het denken laadt alleen maar, wanneer
het steeds meer in zich uitnodigt.' En: 'denken moet daarom breed zijn,
kijkt veelvoudig in zoveel na - en naast elkaar rond.' 101 Anders gezegd:
Heidegger creëert met zijn denken en schrijven zijn nieuwe taal om er
zijn eigen 'huis' mee te construeren, dusdanig dat de mensen erin kunnen wonen. Zijn taal is nu de werkelijkheid. Daarentegen breekt Bloch dit
huis telkens weer open en af. Hij wil voorkomen dat de taal uiteindelijk
toch weer muren construeert die tussen ons spreken en de onzegbare, nog
niet presente werkelijkheid, komen te staan. De taal moet openen, niet afsluiten of vervangen.
3.2.3. Ernst Blochs denken
's is nog niet p, het proletariaat is nog niet opgeheven ('aufgehoben'),
natuur is nog niet een thuis, het echte is nog niet gearticuleerde werkelijkheid.' 102
99 D. J. SCHMIDT, 'Kunst, Kritik und die Sprache der Philosophie', 305.
100 j ) e Italiaanse filosofe P. Cipolletta Guadagnini heeft ten aanzien van Heidegger een
onderscheid gemaakt tussen de taal van de vroege Heidegger (dit is een taal 'van een rigoreuze scherpte in het gebruik van de begrippen en van de probleemontwikkeling, van een
bijna demonstratieve consistentie die typisch is voor de zorgvuldige geleerde die tot een
filosofische school behoort') en die van de Heidegger na de Kehre ('een nuance-rijkere taal,
zijn stijl is nu begrippelijk minder rigoreus, zijn woorden worden bezwerender en zijn discours krijgt het karakter van een experiment, van een poging tot de weg naar de waarheid
van het zijn.'). (P. CIPOLLETTA GUADAGNINI, 'Bloch und Heidegger: Die Ungleichzeitige
Begegnung beim Krug', 159-205).
101
E. BLOCH, Zur Ontologie des Noch-Nicht-Seins. Philosophische Grundfragen Ì. Ein Vortrag
und zwei Abhandlungen, 11, 13: 'Das Denken ladet nur, indem es immer mehr in sich einladet.' En: 'Denken hat darum wohl breit zu sein, sieht sich vielfältig in so viel Nach-und
Nebeneinander um.'
102
'S ist noch nicht P, das Proletariat ist noch nicht aufgehoben, die Natur ist noch nicht
Heimat, das Eigentliche ist noch nicht prädizierte Wirklichkeit.' (E. BLOCH, Subjekt-Objekt,
5I7)-
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Volgens Bloch is het eigen aan elke grote filosofie dat ze, 'wanneer dat
nodig is, de grootste beknoptheid verdraagt, zich daartoe zelfs zeer goed
leent'. I0 3 Gevraagd naar zo'n samenvatting van zijn eigen filosofie gaf
Bloch, de denker van een open systeem, paradoxaal genoeg zelf een formule, te weten: 'S is nog niet P'. I0 4
'S is nog niet P' wekt de indruk een mathematische formule te zijn,
hoewel het dat niet is. Men heeft het 'orfische oerwoorden' genoemd, die,
'omdat ze een laatste betekenen, ook veel verhullen'. I0 5 Deze zinnen
onderwerp ik hier aan een interpretatie door achtereenvolgens nader in te
gaan op de betekenis van 'subject' en van 'nog-niet'. Gaandeweg zal ook
een andere beroemde uitspraak van Bloch ('Ich bin. Aber ich habe mich
nicht. Darum werden wir erst.') aan de orde komen.
Letterlijk zegt 's is nog niet ρ' dat het subject nog niet zijn predicaat,
zijn wezen is. Predicaten zijn traditioneel gesproken de eigenschappen
die aan een subject toekomen en het subject maken tot wat het is. Met zijn
formule spreekt Bloch de klassieke grondwet van de logica tegen, die zegt
dat 'a is a' en dat bijgevolg 'a is niet niet-a'.Io(> In plaats van op identiteit
en op 'zijn', komt de nadruk op 'wording' te liggen. De identiteit van het
subject met zichzelf is nog uitstaande.
Volgens sommige interpreten staat 's(ubject)' zowel voor individu en
samenleving als voor natuur. I 0 7 Daarmee doet de formule denken aan een
andere beroemde 'formule' van Bloch - het aforisme hierboven al kort
vermeld - waarmee hij zijn werk vaak plachte in te leiden: 'Ich bin. Aber
10

3 '(...) dass er nötigenfalls grösste Kürze verträgt, ja zu ihr besonders fähig ist.' (E. BLOCH,
Subjekt-Objekt. Erläuterungen zu Hegel, 32).
10
4 Zie o.a.: A. LOWE, 'S ist noch nicht P. Eine Frage an Ernst Bloch', in: S. UNSELD, Ernst
Bloch zu ehren, 135-143. Overigens heeft Kruttschnitt ten aanzien van de derde Duitstalige
Bloch-receptie opgemerkt dat men zich hierin helaas ertoe beperkt heeft om afzonderlijke
aspecten van Blochs visie te behandelen, zoals bijvoorbeeld zijn Jezus-beeld (door Thomas
Pröpper) of zijn verhouding tot de mystiek (Peter Steinacker-Berghäuser) (E. KRUTTSCHNITT, Ernst Bloch und das Christentum, 26). Daarentegen wordt in dit boek bewust de poging ondernomen om Blochs filosofie als een geheel in het vizier te krijgen.
IO
5 A. LOWE, 'S ist noch nicht P. Eine Frage an Ernst Bloch', 135.
106
Vgl. H. H. HOLZ, 'Einleitung', 13; H. Cox, 'Foreword', 9.
10
7 Vgl. P. WIDMER, 'S ist noch nicht Ρ', in: Β. SCHMIDT (Hrsg.), Materialien zu Ernst Blochs
Philosophie, 339; zie ook: G. RAULET, 'Zwischen Noch-nicht und schon nicht mehr. Kann
man mit Blochs Subjektphilosophie nog etwas anfangen?', (in: J. R. BLOCH (Hrsg.), "Ich
bin. Aber ich habe mich nicht. Darum werden wir erst", 209): '...das Subjekt nicht auf den
menschlichen Geist zu reduzieren und eine Subjekt-Objekt-Dialektik zu entwerfen, in der
auch das Natur-Subjekt zum Ausdruck kommen kann.'
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ich habe mich nicht. Darum werden wir erst.'
3.2.3.1. 'Ich bin. Aber ich habe mich nicht'
Tübinger Einleitung in die Philosophie, Spuren en ook - zij het in een veranderde vorm - Experimentum Mundi beginnen met die drie zinnen. Ze zijn
als een syllogisme achter elkaar gezet: 'Ich bin. Aber ich habe mich nicht.
Darum werden wir erst'. 108 Ze doen denken aan Descartes' 'cogito ergo
sum', vanwege het vergelijkbaar pseudo-syllogistisch karakter. Ook deze
drie zinnen van Bloch hebben iets geheimzinnigs. Ze geven hun betekenis niet prijs. 'Enerzijds klinken de zinnen merkwaardig precies, anderzijds werken ze als 'chifFren', wat de indruk (...) achterlaat van een versluierde helderheid.' I0 9 Er blijft iets mysterieus aan kleven.110
De moeilijkste van de drie zinnen is de laatste en de overgang ernaar.
'Darum' suggereert dat de overgang van het ik naar het 'wij' logisch dwingend volgt uit het feit dat ik 'me' niet 'heb'. Die conclusie is echter, wanneer we er vanuit gaan dat 'me niet hebben' betekent dat ik niet over
mezelf beschik, niet logisch navoltrekbaar. In deze is de interpretatie van
de filosoof Birger Priddat verhelderend. In een lange reflectie op de drie
zinnen constateerde ook hij dat het onhelder blijft waarom 'wij worden'
middel zou zijn voor de productie van 'zich hebben'.111
Ook opvallend is dat het accent in de zinnen verschuift van 'me-niethebben' naar 'wij worden'. Weliswaar constateren deze drie zinnen het gebrek van het 'me niet hebben'. Maar in de hele formule lijkt het uiteindelijk toch te gaan om het 'wij worden'. Het 'me hebben' wordt hoogstens in
het vooruitzicht gesteld, maar ook dan niet voorgesteld als het doel waarop dit wij-worden gericht is. Nogmaals volg ik de interpretatie van Birger
Priddat: volgens hem gaat het Bloch hier niet om een transformatie van

IO

° Zie voor een uitvoeriger variatie hierop E BLOCH, Expenmentum Mundi 'Zuvor'· 'Wie
also' Ich bin Aber ich habe mich noch nicht. Wir wissen mithin noch nirgends, was wir
sind, zuviel ist voll vom Etwas, das fehlt Bin ich aber' und wie gar, was ist ein Etwas''
(aangehaald in G RAULET, 'Zwischen Noch-mcht und schon nicht mehr Kann man mit
Blochs Subjektphilosophie nog etwas anfangen'', 208).
IO
9 D. ZEILINGER, 'Makrokosmos im Mikrokosmos Die Philosophie Ernst Blochs in drei
Sätzen', in J R BLOCH, "Ich bin Aber ich habe mich nicht Darum werden wir erst " Ernst
Blochs, 355
110
D ZEILINGER, 'Makrokosmos im Mikrokosmos', 355
111

Β PRIDDAT, '2 Ich, 1 Wir und das multiple seif, in J R BLOCH, "Ich bin Aber ich habe

mich nicht Darum werden wir erst " Ernst Blochs, 197

198

3-2. BLOCH NADER GEÏNTRODUCEERD

het loutere 'ik ben' naar het 'hebben' van mezelf, via het 'wij worden'.
Volgens Priddat gaat het Bloch om een transformatie van het 'ik ben' naar
het 'wij', een transformatie die weliswaar geleid en in gang gezet wordt
door een uitzicht op het feit dat ik me wel heb, maar zonder dat dat laatste noodzakelijkerwijs gerealiseerd moet worden.112
De formule is geen syllogisme dat uitdrukt dat ik geen meester ben over
mezelf en dat 'ik' daartoe 'wij' moet worden. Veeleer is het zo, dat deze
zinnen uitdrukken dat het inzicht dat ik mezelf niet heb me op iets fundamentelers wijst, op een 'wij worden' namelijk. Nog anders gezegd: aan
het inzicht dat ik weliswaar ben, maar dat ik mezelf niet heb, ontspruit
een fundamentelere, dragende gedachte, die nu als het ware achter het
doek kruipt op het toneel waar het ik bezig was op te treden. Ik leg het 'wij
worden' zo uit, dat dit opduikt uit het inzicht dat ik mezelf niet heb. Dan
blijkt dit 'wij worden' fundamenteler te zijn. We zijn allemaal gegrondvest
in een "wij".
3.2.3.2. 'Darum werden wir erst'
Wat is dit 'wij'? Ook interpreten van deze zinnen hebben zich dat herhaaldelijk afgevraagd. De interpretatie van Gérard Raulet neem ik hier als leidraad. Hij noemt het 'wij' een subject-object-dialectiek die het subject zijn
voorrang ontneemt ten gunste van de figuren van zijn bemiddeling met
het andere van zichzelf.1^ Ik leg de interpretatie van Raulet nader uit door
wat uitvoeriger in te gaan op de verhouding van de eerste formule ('s is
nog niet p') tot het aforisme. 1 ^ Beiden kunnen elkaar namelijk verhelderen.
De formule 's is nog niet p' biedt een interpretatiekader voor de drie andere zinnen. Die eerste formule zegt dat er van een subject, als een uitgangspunt, een plek - men kan het ook een punt noemen - nog geen
sprake kan zijn. Maar anderzijds geldt wel dat we over 'subject' spreken.
We zeggen dàt 's nog niet ρ is'. We veronderstellen het. De zinnen 'Ich
bin. Aber ich habe mich nicht. Darum werden wir erst' kunnen zo geïnterpreteerd worden dat ze dit inzicht (namelijk dat het subject nog niet
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B. PRIDDAT, 'op.cit.', 198.

"3 G. RAULET, 'Zwischen Noch-nicht und schon nicht mehr. Kann man mit Blochs Subjektphilosophie nog etwas anfangen?', in: J.R. BLOCH (Hrsg.), "Ich bin. Aber ich habe mich
nicht. Damm werden wir erst", 210.
"4 G. RAULET, 'op.cit.', 222.
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zijn predicaat is) op subjectniveau en verhalend, in de temporele en
sequentiële structuur die aan onze taal eigen is, ter sprake brengen.
Het begin van dat verhaal bestaat uit het 'ik ben'. Ricoeur noemde dat
in navolging van Husserl het 'apodictische' uitgangspunt. Daarop volgt:
'ik heb me niet'. Dat is het vervolg dat ook bij Ricoeur direct - dat wil zeggen na zijn ontdekking van de onmogelijkheid van het onmiddellijke,
directe inzicht en van de noodzaak van de omweg - op dit apodictische uitgangspunt volgt. Ricoeur heeft het zo uitgedrukt dat het 'ik' zowel apodictisch als inhoudelijk leeg is. Of, om Bloch te parafraseren: ik beschik niet
over mijn zijn, ik ben vervreemd van mezelf.1^
Maar Blochs 's is nog niet p' maakt nog iets anders duidelijk, namelijk
dat het eigenlijk zelfs dubieus is om nog te spreken over een ik, over een
subject in de ik-matige zin, alsof er wel zo'n kiemachtig ik zou zijn dat kan
groeien en 'zich, in de toekomst, kan hebben'." 6 Blochs 's is nog niet p'
haalt met andere woorden de bodem weg onder een al te gemakkelijke interpretatie van het subject. Raulet spreekt in deze van een 'utopie van het
subject', waarbij 'utopie' in de letterlijke betekenis van 'plaats-loos' is
bedoeld. 'Darum werden wir erst' drukt concreet uit hoe verder te gaan
nadat doorgedrongen is dat het subject plaatsloos is.
Ook in het antropologische deel van Dos Prinzip Hoffnung morrelt
Bloch aan zo'n kiemachtig, gehypostaseerd ik. Hij begint daar bij de drift
om vervolgens, achter de rug om bijna en al schrijvend, te zeggen dat 'ook
de haard waarop de passies koken' geenszins duidelijk is. 'Zoals geen drift
onbeweeglijk blijft, zo ook dat wat die drift draagt niet. Eens en voor altijd
gesteld is hier niets, bijvoorbeeld aan het begin, maar juist ons zelf is ons
niet voorgegeven. Wanneer er een historische verandering van de passies
bestaat, wanneer nieuwe passies ontstaan met nieuw gestelde doelen, verandert ook de subjectieve haard waarop die passies allemaal koken.'11? En
"5 zie ook: Bloch: 'Was ist der Mensch? Dasjenige, was zwar noch nicht weiss, was es ist,
doch wissen kann, was es, als sich entfremdet, sicher nicht ist und deshalb so falsch nicht
bleiben will, wenigstens nicht soll.' (E. BLOCH, 'Antwort auf eine menschliche Frage', in:
IDEM, Philosophische Aufiätze, 18).
u
° Gérard Raulet spreekt over das keimhafie Subjekt (G. RAULET, 'Zwischen Noch-nicht und
schon nicht mehr. Kann man mit Blochs Subjektphilosophie nog etwas anfangen?', 219).
"7 'Wie kein Trieb starr bleibt, so auch das nicht, was ihn tragt. Ein für allemal gesetzt ist
hier gar nichts, etwa am Anfang, sondern gerade unser Selbst ist uns nicht vorgegeben.
Indem es einen geschichtlichen Wechsel der Leidenschaften gibt, neue mit neu gesetzten
Ziele entspringen, verändert sich auch der subjektive Herd, auf dem sie alle kochen.' (E.
BLOCH, Das Prinzip Hoffnung, 74). (Voortaan wordt Das Prinzip Hoffnung afgekort als PH).
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even later lezen we dat '[d]e geschiedenis, als mogelijke winning van de
mens, de metamorfose van de mens is, juist ook met betrekking tot onze
kern, het zich pas ontwikkelende zelf.'11** Kortom: alles verandert, ook
onze kern. Gérard Raulet heeft Blochs filosofie daarom een filosofie van
het Onvoltooide' genoemd, zoals ook Bloch de 'onafgeslotenheid' de notie
heeft genoemd waarom heel zijn werk cirkelt. 1 ^
De vraag is hoe men over het onvoltooide kan denken en spreken, wanneer ook denken en spreken daar deel van uit maken. 120 Daarmee ben ik
terug bij de derde zin 'Darum werden wir erst'. Het is belangrijk om twee
dingen aan die zin op te merken. Ten eerste valt de plotselinge, bijna onverklaarbare overgang van 'ik' naar het 'wij' op. Het tweede is de accentverschuiving van 'zijn' naar 'worden'.
Om te beginnen met de overgang van 'ik' naar 'wij': dit 'wij' is te interpreteren als het woord dat de noodzakelijke verbreding, de excentrische
beweging ten opzichte van het 'ik', moet aanduiden. Enerzijds doet dit
'wij' aan het niet-ik van de 'gemeenschap' denken, aan intersubjectiviteit
en aan sociale verhoudingen, maar bij Bloch moeten we daarbij ook aan
dat andere niet-ik, het 'Natursubjekt', denken. Strikt genomen moeten we
ons nu de vraag stellen wie het is die 'wordt', als tegelijkertijd geldt dat ik
me nog niet heb en als ik er niet eens ben. Dat wordt pas duidelijk aan het
einde, want de werkelijke genese ligt volgens Bloch aan het einde.
Terzijde merk ik op dat de verbazing over het plotselinge opduiken van
dit woord 'wij' enigszins weggenomen kan worden wanneer gelet wordt
op Dos Prinzip Hoffnung. Dat begint aldus: Wer sind wir? Wo kommen wir
her? Wohin gehen wir? Was erwarten wir? Was erwartet uns?121 In Dos
Prinzip Hoffnung gaat het allerminst alleen om het ik en gezien het hele
onderwerp van Dos Prinzip Hoffnung spreekt dat voor zich. Daarin gaat het

" 8 'Die Geschichte ist, als mögliche Gewinnung des Menschen, die Metamorphose des
Menschen gerade auch in Ansehung unseres Kerns, des sich erst bildenden Selbst ' (E
BLOCH, PH,

77).

n

9 Het gaat hem daarbi] om een 'open systeem', waarbij 'systeem' erop wijst dat het Bloch
niet gaat om een 'oeverloos utopiseren en voor-mogeli]k-houden en onmiddellijk weer
gladstrijken van de mogelijkheden ' (E BLOCH, Gespräche mit Ernst Bloch, 264).
120
Gérard Raulet heeft Blochs ontologie een 'Ontologie des Unfertigen, des Noch-nichtSeienden als der grundlegenden Verfassung der Welt' genoemd (G. RAULET, 'Zwischen
Noch-mcht und schon nicht mehr Kann man mit Blochs Subjektphilosophie noch etwas
anfangen?' (in: J R. BLOCH (Hrsg ), op at, 211)).
121

E BLOCH, PH, 1
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om dromen en fantasieën die weliswaar door individuen gedroomd en
bedacht worden, maar die gemeenschappelijk hebben dat ze niet privé
blijven, maar over een betere toekomst gaan. 122 Dat is dan overigens
tevens een kenmerk van de dagdromen in onderscheid met de nachtdromen. De laatste zijn egocentrisch en daarom moeilijk of niet
communiceerbaar, terwijl dagdromen wel mededeelbaar zijn, op grond
van de algemeen interesserende wensbeelden die erin vervat zijn.I23 Zij
kijken naar de toekomst en zijn uitingen van hoop.
3.2.3.3. Worden: mogelijkheid en materie
Het tweede aspect van 'Darum werden wir erst' is de accentverschuiving
van 'zijn' naar 'worden'. Het voor heel Blochs filosofie karakteristieke primaat van de mogelijkheid op de werkelijkheid, op zijn dus, is hier aan de
orde. Beide elementen, het primaat van de mogelijkheid en de verbreding
van het subject van het 'ik' naar het 'wij', brengen ons terug bij het 'nogniet' uit de eerste formule ('S is nog niet P') en meer concreet bij Blochs
materiële verankering van de mogelijkheid.
'Nog-niet' duidt op iets wat uitstaat, wat - misschien - te wachten staat:
op mogelijkheid en daarnaast op 'tekort', 'gebrek'. Beide betekenissen van
'nog-niet' worden hier successievelijk behandeld.
Bloch beschouwde veel van zijn categorieën als noviteiten in de geschiedenis van het denken. Ook de mogelijkheidscategorie rekende hij daartoe.
Bloch zei herhaaldelijk dat hij er nieuw land mee betreden had. Hier kan
niet nader ingegaan worden op de historische kwestie hoe nieuw Blochs
concepten zijn en of zijn interpretaties van de geschiedenis van de filosofie in dat opzicht juist zijn. In een passage uit Dos Prinzip Hoffnung
122

Hierbij past ook Gérard Raulets analyse, dat Blochs filosofie geen fundamentele antropologie is - een indruk die het eerste systematische deel van Das Prinzip Hoffnung nog
zou kunnen wekken. Zie ook Bloch. 'Nicht das einzelne Kind malt, sondern eine allgemein
kindliche Weise in ihm Und nicht der Mann aus dem Volk singt, sondern gemeinsame
Not oder gemeinsamer Frühling singen aus ihm ' (E BLOCH, PH, 1399). Het gaat kortom
om het verschil tussen de droom over een betere toekomst, in de zin van een camere, een
auto (de 'Amencan Dream') en de droom van een betere toekomst die niet op het ik gericht
is, maar gemeenschappelijkheid sticht Juist de overgang van het 'ik' naar het 'wij' (of de
onmogelijkheid om het ik in zichzelf op te sluiten) geeft aan dat dromen, verwachting,
hoop een 'transcenderen' moeten zijn
12
3 Vgl I MÜNZ-KOENEN, Konstruktionen des Nirgendwo, 71 Op het onderscheid tussen dagen nachtdromen gaat Bloch uitvoerig in Das Pnnzip Hoffiiung in Hij voert hierin met
n a m e de discussie met Freud.

202

3-2. BLOCH NADER GEÏNTRODUCEERD

wordt duidelijk dat de categorie 'mogelijkheid' voor Bloch zowel een
objectmatige als een subjectmatige kant heeft - zoals overigens bijna alle
begrippen bij Bloch dat hebben. De mogelijkheid, het nog-niet, 'leeft overal', zegt Bloch.
'Er is zoveel in de mens nog niet bewust, er is zoveel in de wereld nog niet
geworden. Maar beide vormen van het nog-niet zouden er niet zijn, wanneer ze zich niet in het mogelijke zouden kunnen bewegen en in de openheid van het mogelijke. En toch is het mogelijke een stiefmoederlijk
behandeld begrip in de filosofie. Hoogstens in de formele logica komt het
voor (...)'I24
Mogelijkheid en 'nog-niet' zijn voor Bloch logische en ontologische categorieën, zoals duidelijk wordt in het volgende citaat:
'Verwachting, hoop, intentie naar nog ongeworden mogelijkheid: dat is
niet alleen een grondtrek van het menselijke bewustzijn, maar, concreet
gecorrigeerd en gevat, een grondbepaling binnen de hele objectieve werkelijkheid.'I25
Opvallend is hier het woord 'intentie'. Meestal, zoals in de fenomenologie,
wordt intentie gezien als de zijnsmodus van het bewustzijn, als een subjectmatige categorie. Door Bloch wordt intentie ook als eigenschap van de
materiële werkelijkheid gezien. Bloch kan dat doen omdat het zijn, de
materie, nog geheimen in zich bergt die reële geheimen zijn, dat wil zeggen meer zijn dan alleen een geheim, een 'puzzle' voor ons, wij die nog
niet alle kennis erover hebben. Hier draait het om Blochs 'materie'-begrip
dat ten diepste een inhoudelijk, gevuld materiebegrip is. 12 ^
Bloch verankert de objectmatige mogelijkheid in de materie. Ook in termen van het 'nog-niet' is daar een woord voor. Het is het 'nog-niet-gewordene'. Bloch beroept zich daarvoor op Aristoteles en op een volgens hem
verwaarloosde traditie in diens school. Die traditie wordt door Bloch de
12
12

4 E. BLOCH, paragraaf I 8 , uit deel II: 'Die Schichten der Kategorie Möglichkeit'.

5 E. BLOCH, PH,

5.

I2

^ Het zal Bloch uiteindelijk gaan o m een opvatting van materie waarvan ook, zoals hij in
Dos Prinzip Hoffnung zegt, 'leven, bewustzijn, proces, de omslag van kwantiteit in kwaliteit, novum en dialectiek' deel uitmaken. (E. BLOCH, PH, 1412).
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'links-Aristotelische' school genoemd. Daartoe rekent hij met name
Avicenna, Avicebron en Averroës.
Volgens Bloch kende Aristoteles als eerste 'de mogelijkheid realiter'.I27
Pas de links-aristotelische school heeft de daadwerkelijke consequenties
uit dat inzicht getrokken. In die school - maar in aanleg al bij Aristoteles
- komen in Blochs interpretatie twee denkbewegingen samen. Daar wordt
allereerst de ontologie los gemaakt van een ontotheologisch denkkader.
Vervolgens wordt de ontologie ook nog eens losgekoppeld van een archeologisch oftewel oorsprongsdenken. Beide bewegingen licht ik nader toe.
Het gevolg van de loskoppeling van ontologie en ontotheologie komt in
de ogen van Bloch neer op de 'activering' van de materie. Dat betekent dat
over het zijn niet meer gedacht wordt als een vorm - God bijvoorbeeld die van buitenaf op de materie toekomt. Vorm ('forma') en materie ('materia') worden in de school van de links-Aristotelici nagenoeg hetzelfde. De
vergelijking met de interpretatie van de rechts-Aristotelici - waartoe Bloch
onder meer Thomas van Aquino rekende - is in dit opzicht interessant en
verhelderend. Volgens Bloch gebruikten zij dit begrippenpaar om de relatie tussen het transcendente en het wereldlijke dualistisch te denken. God
werd gedacht als de vorm die als het ware van buitenaf op de ongevormde
materie toekwam. Bovendien werd God het totaal werkelijke.12* In de
links-aristotelische interpretatie daarentegen versmelten het wereldlijke
en het transcendente. In Avicenna und die Aristotelische Linke, een lang artikel uit 1952 dat Bloch geschreven heeft bij gelegenheid van de 1000 e
geboortedag van de Arabische filosoof Avicenna, spreekt hij van een 'door
de linkse Aristotelici geleerde inclusie van alle vormen in de stof, dus ook
van de organische en intellectuele'. Daardoor kon in principe 'de reductie
voorkomen worden die het begrip materie later aangedaan werd door (...)
de mechanistiek'. I2 9
Deze eerste loskoppeling, die van ontologie en ontotheologie, betekent
daarom, zoals gezegd, de 'activering' van de materie. Anders gezegd: de
goddelijke potentie wordt opgeheven in de actieve potentialiteit van de
materie - waarmee ook de allusie op de links-Hegelianen duidelijk is.
Daar ging het ook om een 'opheffen' in de Hegeliaanse, en dat wil zeggen
I2

V E. BLOCH, PH,

I2

271.

° Zoals eerder al gezegd kan hier niet nader worden ingegaan op Blochs interpretatie
hiervan.
I2
9 E. BLOCH, Avicenna und die Aristotelische Linfee, 70.
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dubbele, betekenis van 'beëindigen' en 'op een hoger plan plaatsen'.^ 0
Voor Bloch is dat echter nog maar de helft van het verhaal. In zijn ogen
was de vrucht van de nieuwe stof-vorm-verhouding nog niet volledig tot
wasdom gekomen. Het zijnsdenken moest daartoe immers ook nog losgemaakt worden van elk oorsprongsdenken. Zelfs bij Giordano Bruno volgens Bloch een van de meer 'gevorderde' links-Aristotelici - is de bloeiende materie nog 'een materie die in zijn geheel al klaar is.'^ 1 Anders gezegd: Bruno hanteert nog een statische harmonie, waarin de kosmos een
bol is, een afgerond geheel dat reeds alles omvat. In de woorden van
Bloch:
'Bruno, de denker van de gistende oneindigheid, laat de materie als 'af al
alles zijn wat ze kan zijn, met het argument dat in het geheel van het universum alle mogelijkheden al verwerkelijkt moeten zijn.'^ 2
Voor Bloch is het probleem hiervan hierin gelegen dat in dit denken het
geheel nog in louter statische harmonie van de tegenstellingen leeft.
Daardoor wordt precies de zich uitkristalliserende mogelijkheid van de
materie geblokkeerd. Bloch wijst erop dat 'volledig verwerkelijkte mogelijkheid' welbeschouwd (...) geen mogelijkheid' is. 'Een reeds als af geponeerd al-leven plaatst ook het actief begrepen 'dunamei on' uiteindelijk in
iets gehalveerds, als het al niet in een ander mechanisme van de onlevendigheid is.'I33 En dus was een tweede modificatie van de stof-vorm-traditie nodig. Deze verandering betrof de horizon van de stofmogelijkheid,
niet alleen haar activiteit.'34 Het moest een open horizon zijn. Met het
openen van de horizon wordt de mogelijkheid pas echt mogelijkheid en
krijgt de materie een utopische structuur.
Voor Bloch staat dit openen van de horizon tegenover een 'archeolo'3° Vgl: M. PLATTEL, De rode en gouden toekomst. De avontuurlijke wijsbegeerte van Ernst Bloch,
220.
I I
3 Bloch: 'Doch auch so ist die Frucht aus dem damals neu erlangten Stoff-FormVerhältnis noch nicht voll gereift. Denn (...) auch Brunos blühende Materie ist eine im
ganzen bereits fertige.' (E. BLOCH, Avicenna und die aristotelische Linke, 71).
'J 2 E. BLOCH, Das Materialismusproblem, seine Geschichte und Substanz, 519.

'33 IDEM, op.cit, 73.

'34 De materie blijft immers bij Aristoteles en bij de 'rechts Aristotelici' - in Blochs ogen
- uiteindelijk passief, omdat het aan een transcendent principe overgelaten wordt om de
materie te vormen.
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gisch' denken. Hiervoor grijpt Bloch terug op de woorden van Aristoteles:
'arche tes kineseos', 'het begin van de beweging'. In Blochs interpretatie
betekent dat dat de 'arche' pas en alleen in de dynamiek van haar manifestaties bestaat. 'Arche tes kineseos' wordt dus radicaal, letterlijk geïnterpreteerd: het principe of de oorsprong ('arche') is het principe van de beweging. De oorsprong en het principe is zelfbeweging, proces.
Daarmee is nog niet gezegd, dat de 'arche' van Blochs filosofie, het begin, principe of de oorsprong ervan, de materie is. Evenmin is de beweging nu het nieuwe eerste principe van alles.'35 Gérard Raulet heeft in zijn
Bloch-interpretaties duidelijk gemaakt dat er bij Bloch geen sprake is van
een nieuwe substantie die 'buiten het proces van haar manifestaties denkbaar zou zijn.' Zou Bloch zo'n substantie hanteren, dan zou zijn filosofie
daarmee een fundamenteel ontologisch denken worden. Het spannende
van zijn ontologie van het 'nog-niet-zijn' is echter juist dat ze daar lijnrecht tegenover staat. Concreet betekent dit dat in Blochs filosofie een
grond of oorsprong nooit is, maar in het gebrek bestaat dat naar z'n zijn
zoekt.
Terwijl voor de rechts-Aristotelici, in de woorden van Bloch, 'de openbaring absoluut geen parabel was', maar als het ware de waarheid zelf die
geen verdere bemiddeling nodig heeft, vindt men in de linksAristotelische school een allegorische interpretatie die 'op de menselijke
rede inzet en die de filosofie doet gelden tegen de overmacht van de theologie. Avicenna ontwikkelde een zogenaamde 'allegoria in factis'. Dat
houdt in dat een ziel zonder stof onkenbaar is. De mogelijkheid van verstandskennis wordt gebonden aan de realiteit van materiële vormen.
De gevolgen daarvan voor de opvatting van hermeneutiek zijn groot.
Een traditionele opvatting luidt dat hermeneutiek ontcijfering is. Nu echter ook de vormen van de kennis tot het materiele proces horen, kunnen
kennis en productie niet meer van elkaar gescheiden worden. Kennis kan
'35 De filosoof Walter Schulz heeft erop gewezen dat men het woord 'principe' in 'Das
Prinzip Hoffnung' niet over het hoofd mag zien Principe is 'een grondbegrip van de klassieke filosofie, het duidt de oorsprong, het begin aan waardoor alle zijnde bepaald is '
'Maar Blochs aanzet staat tegenover de traditie Deze (se de traditie) wordt volgens hem
door een eigenaardige statica bepaald Het verleden, het affé en voltooide is maatgevend '
'Bloch ziet het oerbeeld van zo'n metafysica in Plato's leer van de herinnering en hl) laat
zien, dat die leer in veelvuldige modificaties tot aan Hegel de filosofische grondschematiek
vertegenwoordigt ' (W SCHULZ, Metaphysik des Schwebens, Untersuchungen zur Geschichte
der Ästhetik, 73)
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niet meer slechts het begrijpen van een object door een subject zijn, maar
is altijd een in het subjectief-objectieve proces begrepen figuur van het
subject-object. Het is dan onvoldoende om, zoals de traditionele hermeneutiek gedaan heeft, 'begrijpen' te vervangen door 'Verstehen'. Bloch
spreekt in plaats daarvan van een 'objectief-reale' hermeneutiek. De mens
interpreteert niet alleen de 'Realallegorien' of-'symbolen', net zo min als
hij alleen ze geproduceerd heeft. In die allegorieën en symbolen brengt
een zich zelf betekenende en duidende natuur haar zin naar buiten.
Nu kunnen we terugkeren naar de subjectmatige kant van het nog-niet.
Bloch noemt dat het 'nog-niet-bewuste'.
'Het nog-niet (...) verschijnt in twee vormen: psychologisch en kosmologisch. Nog-niet psychologisch is het nog-niet-bewuste, een toestand
waarin alle mensen leven, bewoond tot het uiterste en onontdekt tot voor
kort zoals de Antarctica, toegedekt door het niet-meer-bewuste of, om het
met het on-begrip aan te duiden, het onbewuste.'^
Het begrip doet denken aan Sigmund Freuds onbewuste. Met name in
Das Prinzip Hoffnung heeft Bloch zijn eigen begrip uitgewerkt in discussie met Freuds onbewuste. Ook deze categorie is voor Bloch een novum.
Het is zijn eigen persoonlijke, vroege ontdekking.^? Hij spreekt van een
'nieuwe bewustzijnsklasse'.^ Volgens Bloch was Freuds onbewuste op
het vergetene uit het verleden gericht, op het niet-meer-bewuste dat ooit
bewust was en nu afgezakt was in het onbewuste. Daartegenover staat het
door Bloch geconcipieerde onbewuste, dit is het bewustzijn van een nogniet, dat als het ware de getuigenis of het spoor in het bewustzijn is van
het nog-niet-zijn. Ook hier weer het spel met 'genitivus subjectivus' en
'objectivus' en de kritiek op een archeologisch denken waarin alles teruggevoerd wordt op een achter ons liggende oorsprong of althans gepostuleerd wordt daarmee samen te hangen. Het nog-niet-bewuste is zowel
het (subjectieve) bewustzijn van iets wat er nog niet is (objectief), als ook
een nog-niet bewustzijn. Het is een anticiperen op iets wat er nog niet is,
•36 E. BLOCH, 'Antizipierte Realität -Wie geschieht und was leistet utopisches Denken?'
(1965), in: IDEM, Abschied von der Utopie? Vorträge, 108.
'37 Elders zegt Bloch: 'de toekomstige filosofie is door de ontdekking van het nog-nietbewuste bepaald, dus door de andere betekenisgeving en grote, zeer grote uitbreiding van
het principe 'utopie'.' (A. MÜNSTER, Tagträume vom aufrechten Gang, 36).
I 8

3 E. BLOCH, PH §15 (129-204).
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op het ongewordene dat nog geen initiële vorm van werkelijkheid kent.
Bloch maakt attent op de verborgen presentie van dat ongewordene: in
dagdromen namelijk, in de fantasieën die mensen, naar zijn zeggen,
onophoudelijk hebben van een betere wereld en een betere toekomst.
Daartoe horen ook en om te beginnen de alledaagse, kleine dromen.
Anders dan bij Freud - die zich op de nachtdromen geconcentreerd had
- zijn dagdromen voor Bloch geen tijdsverspilling, maar vormen ze een
cruciale sleutel tot hoe mensen derLken.I39 Wie Bloch leest kan bijna niet
anders dan vaststellen dat geen aandacht hebben voor de dagdromen een
miskenning van een groot en belangrijk deel van de menselijke activiteit
betekent. Bloch:
'De straat wordt bevolkt door mensen met dagdromen. In de etalages van
onze winkels spelen mensen een symfonie van dagdromen: deze elegante
schoen, die avondjurk, deze wasmachine, die schommelstoel en de rest
van alles wat er is, met het droomhuis als afsluiting om alles in te stoppen.
Het is kortom een wereld waarin dingen zich in een stormachtig tempo
ontwikkelen; een wereld waarin luchtkastelen gebouwd worden tegen een
betrekkelijk laag bedrag.'1'*0
Al in onze vroegste jaren hebben we (dag)dromen, fantasieën van hoe ik
eruit zou willen zien, hoe ik zou willen zijn, hoe ik zou willen dat het - ik
en alles om me heen - was. Das Prinzip Hojfhung begint met een grote,
pagina's lange, presentatie van dergelijke 'kleine dagdromen'. Het zijn alledaagse dromen, door Bloch opgetekend, zo maar van de straat opgepakt
als het ware. Het enige wat Bloch ermee gedaan heeft is ze signaleren en
opschrijven - volgens het principe dat ik hierboven al beschreven heb. Hij
heeft de lezer willen attenderen op wat zich daar in zijn ogen afspeelt.
Deze dromen horen niet alleen bij de jeugd. Al veranderen ze van aard en
inhoud wanneer we ouder worden, ze blijven ons begeleiden. Ik raak ze
nooit kwijt. Ze zijn mijn begeleidende deel, mijn andere helft. Ook hier
weer de conclusie dat ik er blijkbaar nog niet ben. De opmerkingen waarin Bloch dat inzicht overbrengt zijn talrijk, zoals deze:

'39 H. Cox, 'Foreword', ii.
H° E. BLOCH, 'Man as Possibility', 273.
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'Het is alsof geen plek van het leven zo goed is, dat die niet steeds verlaten
zou kunnen worden.'1'*1
Niet wat er 'is' telt, maar wat hier en nu als toekomstgericht proces kan gebeuren. Dit ogenblik is er nu, maar tegelijk lijkt het nog niet het ogenblik
zonder meer te zijn.
Misschien is het overbodig te zeggen dat het 'er nog niet zijn' voor
Bloch niets te maken heeft met het maken van carrière - al horen ook de
dromen daarvan voor Bloch tot de serieus te nemen dagdromen. Het fundamentele 'er nog-niet-zijn' is niet het nog-niet-gearriveerd zijn dat erop
uit is zo snel mogelijk aan te komen en tot rust te komen. Integendeel:
mijn zijn en het zijn zonder meer zijn er nog niet. Vandaar die dromen
van wat ik wil worden, wat ik wil zijn en doen, dromen die echter tegelijkertijd - paradoxaal genoeg - de dromen zijn van het gewoonweg bij mezelf zijn.
Dat laatste wijst op een ander belangrijk kenmerk van heel Blochs filosofie. Het is de concentratie op wat hij de 'duisternis van het (zojuist) geleefde ogenblik' genoemd heeft.H2 Duister zijn bovenal het heden, het nu
en het ogenblik. Bloch laat niet na steeds weer en in verschillende vormen
die duisterheid van het geleefde ogenblik te demonstreren, meestal aan de
1 1

4 'Als sei keine Stelle des Lebens so gut, dass sie nicht jederzeit verlassen werden konn-

te ' (E. BLOCH, PH,

44).

142 De term 'Dunkel des (gerade) gelebten Augenblicks' is, naast 'das noch nicht bewusste Wissen' en 'das noch nicht Gewordene', een van de hoofdbegrippen van 'Geist der
Utopie' 'We hebben geen orgaan voor het ik of voor het wi), maar we liggen zelf in de blinde vlek, in de duisternis van het geleefde ogenblik, waarvan het duister uiteindelijk onze
eigen duisternis is, ons onbekend-zijn, vermomd- en spoorloos-verdwenen-zijn is ' ('Wir
haben kein Organ fur das Ich oder Wir, sondern liegen uns selbst im blinden Fleck, im
Dunkel des gelebten Augenblicks, dessen Dunkel letzthin unser eigenes Dunkel, uns
Unbekanntsein, vermummt-und Verschollensein ist ') (E BLOCH, Geist der Utopie
(Berarbeitete Neuaflage der zweiten Fassung), 253). Daarna komt het woord ook herhaaldelijk in andere werken voor, zoals in Das Prinzip Hoffnung waar hij het 'Hier en nu, dit
steeds weer beginnende in de nabijheid, een utopische categone, ja de meest centrale
noemt, aangezien ze nog niet eens in tijd en ruimte is ingetreden Veeleer gisten de inhouden van die meest onmiddellijke nabijheid nog geheel in de duisternis van het geleefde
ogenblik als de werkelijke wereldknoop, het wereldraadsel.' ('Und ebenso ist das Jetzt und
Hier, dies immer wieder Anfangende in der Nahe, eine utopische Kategone, ja die zentralste, ist sie doch (. ) noch nicht einmal in Zeit und Raum eingetreten. Vielmehr garen die
Inhalte dieser unmittelbarsten Nahe noch gänzlich im Dunkel des gelebten Augenblicks
als des wirklichen Weltknotens, Weltratseis ') (E. BLOCH, P H , 11)
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hand van spreekwoorden of alledaagse inzichten. Filosofisch verwoordt
hij het zo: 'Präsens ist noch keine Präsenz', maar hij noemt ook regelmatig het voorbeeld van de lantaarn die licht werpt op alles behalve op zichzelf. Daarom ook kan hij zeggen dat het 'Dunkel des gerade gelebten Augenblicks' de 'wereldknoop van alle zijn' is.'43 Uiteindelijk en ten diepste
is daar alle proces en alle denken op uit. '44
Ten aanzien van alle dromen en fantasieën over een betere toekomst
moeten we paradoxaal genoeg vaststellen dat ze tegelijkertijd gericht zijn
op het nu. Het gaat Bloch in de dagdromen en fantasieën niet alleen om
de dromen over een ver ginds, over een utopie in de zin van een precies
uitgemeten en grootse blauwdruk van de toekomst, maar tegelijkertijd om
de droom van het 'gewoonweg bij mezelf zijn'. Dat is het paradoxale bij
Bloch. Begrippen als 'Heimat' en 'Utopie' vallen daardoor min of meer
met elkaar samen. Zo kan Bloch in het voorwoord van Dos Prinzip
Hoffnung ook zeggen dat 'het grondthema van de filosofie (...) de nog
ongeworden, ongeslaagde Heimat (...)' isM5
Ik keer nogmaals terug naar Blochs nieuwe bewustzijnsklasse, het nogniet-bewuste. Voor Freuds onbewuste gold in de interpretatie van Bloch
dat het ooit bewust geweest is. Dat betekent '(...) dat niets in dit soort van
onbewuste, in het psychoanalytisch toegankelijke onbewuste woont wat
niet al ooit, in een vroegere tijd, bewust was en nu afgezakt is, verdrongen
of verborgen.'^ Dat gaat nu juist niet op voor onszelf, voor het beginpunt
als het ware. 'Er is een kern in ons, die schijnt en die beschenen wordt
door dat wat er nog-niet is, wat nog niet bewust werd en desondanks nu
al inwerkt.' Bloch vervolgt daarom dat, 'omdat we ons zelf nog nooit
zagen, we ons dat ook niet kunnen herinneren'. Wat nooit bewust was,
kan ook nooit onbewust worden.' 'We leiden ons leven, maar we beleven
ons niet en het is zeker dat we onszelf noch in de schijnbare presentie,
noch vooral in een of andere afdeling van de herinnering bezitten.'
Daarmee heeft Ernst Bloch 'het 'archimedische punt' van het weten in het
'43 E BLOCH, P H ,

π

'44 Ε BLOCH, PH, 15
MS E BLOCH, PH, 8

'46 Bloch '( ) als damit angezeigt wird, dass nichts in dieser Art Unbewusstem, im psy
choanalytisch zugänglichen Unbewussten wohnt, was nicht bereits einmal, in früherer
Zeit, bewusst war und nun herabgesunken ist, verdrangt oder verschüttet ' (E. BLOCH, 'Ein
Essay des Vorbewussten nach vorwärts', in IDEM, Philosophische Aufsatze zur objektiven
Phantasie, 115-122, 117).
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toekomstige en komende geplaatst.'^
Daarmee zijn we terug bij het 'nog-niet' als de wezenlijke signatuur van
Blochs ontologie. Bij het begin van de behandeling daarvan heb ik gewezen op het aspect van de 'mogelijkheid' dat daarin naar voren komt en op
het aspect van het gebrek. Dit laatste is een constante factor in Blochs
werk. Voor Blochs denken geldt dan ook dat hij niet zozeer, zoals Heidegger heeft gedaan, constateert dat er iets is en dat er 'zijn' is, maar veeleer
dat iets ontbreekt. 1 ^ Blochs presentatie van de vele dagdromen is daarop
uit: door hun letterlijk fantastische schets zijn ze een constante uiting van
wat er ontbreekt. Daarom heet de eerste paragraaf van Dos Prinzip Hoffnung: 'We beginnen leeg' en daarom citeert hij herhaaldelijk Brechts 'etwas fehlt' en luidt het openingswoord van Experimentum Mundi, Blochs
laatste grote werk uit 1975: 'Zuvor: Wie also? Ich bin. Aber ich habe mich
noch nicht. Wir wissen mithin noch nirgends, was wir sind, zuviel ist voll
vom Etwas, das fehlt.'Hg
Zojuist heb ik al opgemerkt dat noch de materie, noch de beweging het
principe vormen van Blochs filosofìe. De vraag naar dit principe komt nu
opnieuw op. Zijn het gebrek en het 'niet' dan misschien het fundament of
de oorsprong van Blochs ontologie? Heeft Bloch een duidelijk omlijnde
voorstelling van dit gebrek? Dat zou betekenen dat hij ook een duidelijk
omlijnde voorstelling van de opheffing van dat gebrek, van de betere toekomst heeft. Het antwoord daarop is dat Bloch dat gebrek, het 'niet' nergens hypostaseert.
In het antropologische deel van Das Prinzip Hoffnung wordt dit gebrek
weliswaar geduid als honger. Maar ook voor de antropologische categorieën geldt dat er geen empirische waarnemingen aan ten grondslag liggen. Als een niet-hebben onttrekt het gebrek zich aan elke positivering.
Het gebrek (antropologisch) en het niet-zijn (ontologisch) zijn niet objectief gegeven. Gérard Raulet zegt erover: 'Als niet-zijn en niet-hebben is de
centrale ontologische categorie van het 'niet' het tegendeel van een objectiefvoorgegeven iets; het is veeleer 'neigen naar wat ontbreekt' ('Treiben
'47 Mohamed Turki in: IDEM, 'Identität und Differenz. Avicenna und Bloch. Ein interkultureller Vergleich', in: F. VIDAL (Hrsg.), "Kann Hqßhung enttäuscht werden?", 106.
'48 Vgl: Rüdiger Safranski wijst erop dat het bij Heidegger gaat om het mysterie 'dass es
etwas gibt', terwijl het bij Bloch gaat om de volheid van het zijn en om het gebrek dat hij
constateert. (R. SAFRANSKI, Ein Meister aus Deutschfond, 123/4).
'49 E. BLOCH, 'Zuvor' in: Experimentum Mundi. Fragen, Kategorien des Herausbringens,
Praxis.
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nach dem, was ihm fehlt')^S0 Het 'niet', in zijn antropologische en ontologische betekenis, is geen gegeven. Het gebrek kan dan ook niet
beschouwd worden als een fundament, als een oorsprong of grond.
Blochs filosofie is dan ook, nogmaals, geen fundamentele ontologie.1?1 De
grond, de oorsprong is nooit, voltrekt zich niet eens in de vervulling, maar
leeft voort in het gebrek dat naar z'n zijn zoekt. Of, zoals Bloch naar aanleiding van Brechts 'Mahagonny' (waaruit het 'etwas fehlt' stamt) zegt:
'Wat er ontbrak, kon Jimmy niet zeggen; maar iets ontbreekt er, en dat
zoekt hij, dat is het waar hij op uit is.''S2 Volgens de filosoof en literatuurtheoreticus Fredric Jameson 'weigert Bloch de 'metafysische vraag' zoals
Heidegger die formuleert, aangezien voor Bloch 'zijn' juist incompleet is,
er nog niet is.' Jameson zegt dat wat bij Bloch verbazing oproept 'niet
zozeer het zijn zelf is, maar veeleer de latentie van het komende zijn dat
aan het werk is, de tekens en de voorafschaduwingen van het toekomstige
zijn.'^
Noch 'zijn', noch 'materie', noch 'beweging' en evenmin 'niet-zijn' of
'gebrek' zijn het uitgangspunt van Blochs filosofìe. Zij vormen er niet de
grond of oorsprong van, want 'de werkelijke oorsprong (genesis) ligt niet
aan het begin, maar aan het einde'.'54 Of in andere woorden, uit een ander
bereik: 'het humanum is nog incognito'.'55 Ook met zijn uitspraak van
'het thuis (Heimat), waar nog niemand was' drukt Bloch dat inzicht uit.
Hiermee strijkt Bloch in zijn ogen een lange Westerse manier van denken
tegen de haren in. In Blochs optiek stond in die Westerse traditie 'denken'
gelijk aan 'herinneren'. Bloch noemt het een 'anamnetisch' denken. Dat
houdt in dat in Blochs ogen de hele Westerse filosofie het wezen van de
dingen heeft gedacht als in het fundament liggend, in de oorsprong en dat
'S 0 G RAULET, 'Blochs "Ontologie des Noch-mcht-Seins" Postontologische Hermeneuhk
als Philosophie der symbolischen Formen', (in G FLEGO & W SCHMIED-KOWARZIK (Hrsg ),
Ernst Biodi - Utopische Ontologie, 117).
'S1 G RAULET, 'op cit ', 117

'J 2 'Was fehlte, konnte Jimmy nicht sagen, aber etwas fehlt, und das sucht er, das ist es,
worauf er aus ist ' (E BLOCH, Tagtraume vom aufrechten Gang, 165)
'53 'Bloch refuses the 'metaphysical question' as Heidegger formulates it, inasmuch as for
him being is precisely incomplete, in process, not yet altogether there- what astounds is
therefore not so much being itself, but rather the latency of being-to-come at work, the
signs and foreshadowings of future being ' (F JAMESON, Marxism and Form, 123)
'54 Ernst Bloch 'Die wirkliche Genesis ist nicht am Anfang, sondern am Ende ' (E BLOCH,
PH, 1628).
'55 Ν BOLZ, 'Das Humanum ist noch inkognito', in J R BLOCH (Hrsg ), op cit, 48
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de activiteit van het denken zelf voorgesteld wordt als de poging om zich
die oorsprong te herinneren. Ik licht dat nog nader toe.
In zijn Leipziger Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie zegt Bloch,
naar aanleiding van zijn bespreking van de anamnesis-leer van Plato: 'Zo
wordt nu ook in de filosofie, tegelijk in een onophoudelijk conservatieve
opdracht, een blokkade tegen het nieuwe, tegen het worden, tegen de toekomst opgericht.' 'Het zijn zelf is, net als de kennis, een cirkel.' 'Alles is
in zich gesloten, alles is afgesloten, ook de dialectiek is slechts de dialectiek binnen een voltooide statica.' 'Er is geen horizon van de toekomst.'
Volgens Bloch zit in de 'anamnesis' ook 'een grote ideologie van de voorouderverering'. 'Hoe meer verleden iets is, des te heiliger is het; al het
weten betrekt zich op iets wat geweest is, het nieuwste is het oudste dat in
de herinnering weer naar voren komt. Deze ideologie is de pure ideologie
van de absolute traditie.'^ En daarom is een van de belangrijkste motieven van Blochs eigen filosofiegeschiedenis het 'in herinnering brengen
van wat vergeten en verzwegen is, de opwaardering van het verklikte
('Denunzierte') en van het onderschatte'.I57
Blochs probleem daarmee is dat het echt nieuwe hier niet gedacht kan
worden. Het zijn lijkt voltooid te zijn en het denken wordt een contemplatief denken, een verwijlen bij dat waarover het denkt. Symbolisch komt dat
tot uitdrukking in Blochs vervanging van Odysseus, de centrale mythische
figuur van de Westerse filosofie, door Prometheus - die overigens al door
Karl Marx uitgeroepen was tot de god van de filosofen. Odysseus verbeeldt
de terugkeer, na een lange omweg, naar huis, naar het startpunt. Maar in
de ogen van Bloch is dit startpunt er gewoonweg niet.'S8 Blochs filosofìe
is ten diepste een dialectisch denken en een, zoals Raulet het noemt, 'postontologisch denken'.

'5° E. BLOCH, Antike Philosophie. Leipziger Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie. Band
i, 146-147.
'57 H.-E. SCHILLER, Bloch-Konstelhtionen. Utopien der Philosophie, 14.
'5° Anders dan in de romantische traditie betekent 'Heimat' bij Bloch dan ook geenszins
de nostalgische terugkeer naar de bronnen. Blochs 'Heimat' is er nog niet geweest. Er is
geen 'naar huis' als een terug, omdat de mensheid nooit behuist geweest is, maar steeds
slechts de 'voorschijn' daarvan bezat. Niemand was ooit in de toestand van de 'Heimat'.
(G. LEHMANN, Ästhetik der Utopie, 248; H. MAYER, 'Ernst Bloch, Utopie, Literatur', 89).
'Heimat' is ook het laatste woord van Blochs Dos Prinzip Hoffnung.
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3.3. Symbool
Tegen deze achtergrond kan nu ook Blochs symboolbegrip worden gesitueerd. Omdat men, zoals aan het begin van dit hoofdstuk al vermeld,
Blochs 'symbooltheorie (...) niet onafhankelijk kan beschouwen van zijn
grote filosofische ontwerp van een wereld die nog niet af is', bevatte het
voorafgaande een uitvoerige introductie in Blochs denken.^
Blochs expliciete en analytische beschouwingen over het symboolbegrip
zijn niet talrijk. Het meest uitvoerig en expliciet is Bloch over symbool in
Das Prinzip Hoffnung1^0, in de Tübinger Einleitung in die Philosophie1^1 en
in Experimentum Mundi1^2. Volgens sommigen geldt dat symbool en allegorie met bijna uitwisselbare formuleringen worden beschreven. Het begrip is hoe dan ook van groot belang in zijn hele denken.l(>3
In een zeer algemene zin behoort het fenomeen van het symbool tot de
wereld van de beelden en van beeldend taalgebruik. Als zodanig is het symbool een van de primaire organen van Blochs denken. Een helder, analytisch denken en spreken is voor Bloch onvoldoende in staat om de dynamiek van de werkelijkheid te verwoorden. Wilfried Komgiebel heeft erop
gewezen dat Blochs filosofische belangstelling voor 'tekens', 'beelden' en
'symbolen' zich al vroeg heeft ontwikkeld en gemanifesteerd. Bloch heeft al
in het laatste hoofdstuk van zijn dissertatie (over de neokantiaan Heinrich
Rickert) in het kader van de problemen van een nieuwe metafysica over de
'kracht van de duiding' gesproken. Hij bracht haar, verwijzend naar Schelling en Schopenhauer, in verband met een 'symboliek'. Ook in Geist der
Utopie kwam het symboolbegrip al voor, maar dan nog in het aan Goethe
ontleende onderscheid tussen symbool en allegorie. Later sluit Bloch zich
'59 W. KORNGIEBEL, Bloch und die Zeichen. Symboltheorie, kulturelle Gegenhegemonie und philosophischer Interdiskurs, 15.
I 0
" Begegnung der utopischen Funktion mit Allegonen-Symbolen uit hoofdstuk 15 (E. BLOCH,
PH, 199-204), en kort in hoofdstuk 48 van het laatste deel, Der junge Goethe, NichtEntsagung, Ariel getiteld, in de paragraaf Dos Dämonische und die sich sagende aüegorischsymbolische Verschlossenheit (E. BLOCH, PH, 1162-1167).
I 1
^ E. BLOCH, ' Über Gleichnis, Allegorie, Symbol in der Welt' (E. BLOCH, Tübinger Einleitung
in die Philosophie, 137-151).
I 2
" In de hoofdstukken 'Allegorischer Vor-Schein in der Kunst ohne Illusion' en 'SymboJiscJier
Vor-Schein in Metareligion ohne Aberglauben' (E. BLOCH, Experimentum Mundi, 196-212).
I
"3 Blochs nalatenschap die versehenen is onder de titel 'Logos der Materie. Eine Logik im
Werden. Aus dem Nachlass 1923-1949' (Frankfurt am Main: Suhrkamp 2000, uitgegeven
door G. Cunico) maakt geen deel uit van dit onderzoek.
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aan bij Walter Benjamins omkering van dat onderscheid. Daarom besteed
ik voor de behandeling van Blochs symboolbegrip allereerst aandacht aan
de twee begrippen allegorie en symbool. Omdat Blochs symboolbegrip minder analytisch is dan dat van Ricoeur en omdat symbool en allegorie soms
zelfs met bijna uitwisselbare formuleringen worden beschreven, formuleer
ik vervolgens het specifieke van Blochs symboolbegrip door een vergelijking
op hoofdpunten met Ricoeurs symboolbegrip te maken.
3.3.1. Symbooi en allegorie
Anders dan Ricoeur houdt Bloch niet vast aan het 'traditionele' onderscheid tussen allegorie en symbool, maar volgt hij Walter Benjamins
herwaardering van de allegorie.I^4 Benjamin had in Ursprung des deutschen Trauerspiels, Benjamins habilitatie die gewijd was aan de filosofische
inhoud van een vergeten en verkeerd begrepen kunstvorm, de allegorie,
geprobeerd om deze te rehabiliteren.l65 Ook Bloch deelt de verwerping
door Benjamin van het klassieke onderscheid tussen symbool en allegorie
en bestempelde het zelf als een 'classicistisch misverstand'. 166 Daardoor
was de allegorie 'uitgegeven als de verzinnebeelding van abstracte begrippen en als 'koud'.' De allegorie zou puur uit verzinnelijkte of zintuiglijk
gedecoreerde begrippen bestaan, terwijl het symbolische op onmiddellijkheid zou berusten. Het onderscheid tussen allegorie en symbool in deze
'klassieke' vorm is dat tussen, enerzijds, een 'gedecoreerde abstractie' of
een 'illustratie van een abstractie' en, anderzijds, een 'theophanie in levende lijve'.l67 Benjamin en Bloch hebben de allegoriek van de barok (met
164 Vgl: W. KORNGIEBEL, op. cit.,

20.

165 Anders dan Hans-Josef Klauck beweert, die stelde dat Bloch 'aan het klassieke onderscheid vasthoudt, echter ten gunste van de allegorie en ten koste van het symbool. Vanuit
zijn materialistisch standpunt wijst hij erop dat het symbool een identiteit en harmonie
voorspiegelt die feitelijk niet voorhanden is. Daartegenover constateert de allegorie het onbevredigende aan de heersende verhoudingen open.' Klauck heeft ter ondersteuning van
zijn interpretatie Blochs uitspraak geciteerd: 'Das Allegorische schickt metaphorisch
immer wieder herum, das Symbolische versucht metaphorisch zu landen.' (H.-J. KLAUCK,
Allegorie und Mlegorcse in synoptischen Gleichnistexten, 133).
166 aangehaald in: R. WOLIN, Walter Benjamin. An Aesthetic of Redemption, 63.
167 Voor meer literatuur over het klassieke onderscheid tussen symbool en allegorie, de geringschatting van de allegorie in dit onderscheid en Benjamins rehabilitatie van de allegorie,
zie o.a.: H. STEINHAGEN, 'ZU Walter Benjamins Begriff der Allegorie', 666-685; H.-G.
GADAMER, 'Symbol und Allegorie', 23-28; J. P. WILS, Sittlichkeit und Subjektivität: zur Ortsbestimmung der Ethik im Strukturalismus, in der Subjektivitätsphilosophie und bei Schleiermacher, 395-402; A. BÖHN, Vollendende Mimesis. WirklkMceitsdarsteüung und SelbstbezüglUMeit in Theorie und literarischer Praxis, 1992.
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haar overdaad aan emblemata), middeleeuwen en de vroeg-chnstelijke patristiek gerehabiliteerd. Dit allegorietype was niet meer slechts de verzintuiglijking van begrippen, maar 'gepoogde weergave van een ding-betekenis middels andere ding-betekenissen'.168
In het 'klassieke' onderscheid had de allegorie te maken met iets kunstmatigs. Denigrerend werd het een retorische figuur genoemd. Daar tegenover stond de verheven opvatting van symbool. In deze symboolopvatting
klonk een 'metafysische achtergrond' mee. I ^9 Dit symbooltype was daarmee bijzonder geschikt voor het religieuze in een specifieke zin. Dit symbool had betrekking op een als bekend veronderstelde, complexe achtergrond, in godsdiensthistorisch opzicht op de mythe: 'in het symbolisme
haalt de mens zich in een voortdurende terugkeer de gebeurtenissen van
de mythen voor de geest, waarvan de berichten de geopenbaarde heilige
en daarmee in religieus opzicht enig relevante geschiedenis manifesteren, '^o Het klassieke symbool was een bijzonder geëigend uitdrukkingsmiddel voor een wereldbeeld dat op de emanatiegedachte is
gebouwd en dat uitgaat van een (tijdelijk of ontologisch) primaire volmaaktheidstoestand die slechts door middel van een gelijkenis en inadequaat voor te stellen ofte presenteren is.1?1 Met name gezien het feit dat
het symboolbegrip aan zo'n primaire volmaaktheidstoestand hangt, is het
verbazingwekkend dat Bloch het symboolbegrip nog steeds gebruikt.
Anders dan Ricoeur heeft Bloch het symboolbegrip, zoals gezegd,
steeds in nauwe samenhang met de allegorie gebruikt. De allegorie is
nooit ver weg als hij het symbool behandelt1?2 en de woorden waarmee hij
allegorie en symbool beschrijft lijken sterk op elkaar of zijn nauw verwant
aan elkaar. Bloch: 'in de allegorie gaat het om 'alteritas' en om de breedte
van haar betekenisrijkdom, in het symbool gaat het om 'unitas' en om de
diepte van haar betekenis.'73 De allegorie heeft tegenover het symbool
168

E BLOCH, PH, 201.
'69 E BLOCH, PH, 199-203, IDEM, Tübinger Einleitung m die Philosophie, 143
'70 H -G GADAMER, Wahrheit una Methode, 68/9
I I

7 aldus Lanczkowski 1962a 549, aangehaald door A BÖHM, Vollendende Mimesis, 116
628 Ibidem
'y 2 Bloch 'die Rangverschiedenheit ist vielmehr eine innerhalb des gleichen ArchetypFeld selbst ' (E BLOCH, PH, 201)

'73 zie EM , 203 'Die Allegorie ist danach als mehrdeutige umkreisend und deshalb enthalt sie lauter Archetypen der Vergänglichkeit, deren Bedeutung allemal auf Alteritas geht,
zum Unterschied vom Symbol, das durchgehend der Unitas eines Sinns zugeordnet
bleibt '
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'een soort van rijkdom omdat ze niet precies is'I74 en 'het allegorische
schiet metaforisch steeds weer in het wilde weg.''75 Daarnaast staat 'het
symbool dat metaforisch wil l a n d e n . ' ^ De allegorie is een archetype van
het onderweg-zijn en van de vergankelijkheid. Het ene ding wordt betekend door het andere. De allegorie is dus 'niet alleen een talige gekunsteldheid van Bloch, maar veeleer een denk- en levenshouding die op filosofisch niveau is getild.' 'Bloch wist het gelijke in het ongelijke te vinden,
hij wist ding-betekenissen door andere dingen te vatten.'I77 De allegorie is
voor Bloch bij voorkeur thuis in de kunst^ 8 , terwijl het symbool bij voorkeur thuis is in de religie en in die kunst die zich van religieuze symbooldiepten bedient. ^9
Bij het symbool gaat het om eenheid van de zin en daarom geldt dat het
symbool de intentie heeft om aan te komen, om te landen, zoals Bloch
zegt. Bestaat de betekenisrijkdom van de allegorie vooral in haar breedte
en haar andersheid, die van symbolen bestaat in hun diepte en eenheid.
Hier gaat het om doel-betekemssen. Weliswaar duidt ook het symbolische, net als de allegorie, op iets anders dan zichzelf, maar het onderscheidende zit hierin dat het symbool uiteindelijk dit ene, als 'ontos on', wil
betekenen. In de betekenis van dat ene heeft het betekenen 'noch een verdere keuze, noch gaat het eindeloos in andersheid verder.'1^0 'Het 'zijn
als' laat ons niet, zoals bij de allegorie, dwars door de verschijnselen heen
vergelijkingsbeelden kiezen en vinden, maar blijft veeleer smal qua richting, onafwendbaar'.l81
Maar allegorieën en symbolen zijn niet alleen iets aan de subjectieve betekeniskant. Allegorieën en symbolen bestaan evenzeer in de gestalten
van de wereld zelf. Bloch spreekt van 'Realallegonen' en 'Realsymbole'. Ze
^ 4 E BLOCH, PH,

200

'75 E BLOCH, Tubmger Emkitung m die Philosophie, 144. (Blochs Tübinger Einleitung in die
Philosophie wordt hiema afgekort als 'TE')
'76 Ibidem
I
77 G Κ LEHMANN, Ästhetik der Utopie Arthur Schopenhauer, Sören Kierkegaard, Georg
Simmel, Max Weber, Ernst Bloch, 230.
^ 8 E BLOCH, TE,

146

1

79 Blochs uitlatingen daarover verschillen. In Dos Prinzip Hoffnung bijvoorbeeld zegt hi]
dat de allegorie wezenlijk thuis is in de 'figurenreiche Kunst' en in de polytheistische religies, terwijl het symbool wezenlijk tot de grote eenvoud in de kunst en in heno- en monotheïstische religies behoort. (E. BLOCH, PH, 202)
180

181

E. BLOCH, TE,

144

Ibidem.
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nemen deel aan respectievelijk het objectmatige voort-verwijzings- en het
doelkarakter van de wereldtoestanden en wereldgestalten.1^2
Ondanks de soms elkaar tegensprekende opmerkingen van Bloch daarover volg ik de interpretatie van Doris Zeilinger die de vraag naar de relatie tussen allegorie en symbool bij Bloch vertaalt naar de vraag naar de
plaats van kunst en religie in zijn denken. In Expenmentum Mundi heeft
Bloch kunst (beeldende kunst, architectuur en met name muziek bij
Bloch) 'de brug tussen mens en natuur' genoemd. 1 ^
Ten aanzien van de relatie tussen mens en natuur is voor Bloch Marx'
uitspraak van de 'humanisering van de natuur en de naturalisering van de
mens' van belang. De mens is voor Bloch een 'niet-vastgelegd', 'open'
wezen. Maar daar blijft het niet bij, want hoewel we nog niet weten wat de
mens is, weten we wel wat onmenselijk is. We weten bijvoorbeeld dat de
heer-knecht-verhouding geen menselijke verhouding kan zijn. Als het tot
bewustzijn gekomen wezen moet de mens in zijn praxis het humanum
bevorderen. Tot die praxis hoort niet alleen zijn/haar sociale, maatschappelijke verhouding, maar ook de verhouding tot de natuur. In techniek en
kunst ontmoeten mens en natuur elkaar.
Symbolen wijzen bij Bloch hoofdzakelijk terug naar de sfeer van de religie. Bloch heeft zich in zijn werk intensief bezig gehouden met de religie,
met name met de christelijke. De centrale plaats van religie in zijn denken
is gegeven met het citaat 'waar hoop is, is ook religie'. Hoop is de centrale categorie, het principe van zowel mens als werkelijkheid en Bloch definieert religie als dat waar hoop is - want hij tekent erbij aan, dat niet overal waar religie is, ook hoop is. 1 ^
3.3.2. Ricoeur en Bloch over symbool
Wanneer we ten aanzien van Blochs symboolbegrip de vergelijking met
Ricoeurs begrip maken, dan valt om te beginnen de 'tekstuele' invalshoek
van Blochs symboolbegrip op. In het tweede hoofdstuk is aan de orde
geweest dat symbolen voor Ricoeur ten diepste concrete woorden en dingen waren. Weliswaar beklemtoonde Ricoeur dat die symbolen nooit sec
182

E. BLOCH, TE,

18

147.

3 D. ZEILINGER, 'Wechselseitiges Ergreifen - Kunst als Brücke zwischen Mensch u n d
Natur': verwijzing naar: E. BLOCH, Expenmentum Mundi, 2.2.1.
18
4 Zie o.a.: E. BLOCH, Atheismus im Christentum, 23: 'Wo Hoffnung ist, ist auch Religion;
nicht freilich, in A n s e h u n g der von Himmel u n d Obrigkeit verhängten Religion, die
U m k e h r u n g : Wo Religion ist, ist auch Hoffnung.'
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voorkomen, maar altijd ingebed in grotere gehelen, toch is hij op zoek
gegaan naar zo'n dingmatig, in een enkel woord en ding, geconcentreerd
symbool. Ook heeft Ricoeur weliswaar op zijn manier de grenzen van een
rationalistische reflectie doorbroken, aangezien de symbolen een element
van indirectheid tonen. Hij lijkt echter nauwelijks oog te hebben voor het
geconstrueerde en in die zin willekeurige aspect dat ook aan symbolen
eigen is. Uit de voorbeelden die Bloch daarentegen van symbolen geeft waaronder Goethes gedicht Über allen Gipfeln ist Ruh en het uit religieuze
samenhang stammende Reich der Freiheit - blijkt dat symbolen voor hem
eerder tekstgehelen zijn dan dingen of entiteiten. Het zijn bestaande talige en soms zelfs poëtische constructies die op een eenheid gericht zijn en
een bepaalde droom of utopie uitdrukken: rust of een rijk van vrijheid.
Door hun talige constructie leggen ze die eenheid niet vast en tonen ze het
geconstrueerd-zijn en de creativiteit, ook van de droom. 1 ^ Het tekstuele
geeft aan dat het een constructie is en slechts een voorstel van hoe die eenheid eruit moet zien. Het zijn verre van openbaringen van iets gegevens,
of 'theophaniën in levende lijve' zoals Bloch het klassieke symboolbegrip
typeert.
Een ander opvallend verschil met Ricoeurs symboolbegrip zit in de positieve en vooruitwijzende connotatie die er bij Bloch mee verbonden is.
Bij Bloch zijn symbolen 'uitdrukking van het nog-niet-gewordene, van het
utopische in zijn volmaaktheidsvorm.' 1 ^ Bij Ricoeur ligt dat anders. Bij
hem zijn we negatieve symbolen tegengekomen die, meen ik, om de
woorden van Bloch toe te passen, een 'anamnetisch denken' verraden.
Ricoeurs symboliek van het kwaad drukt een 'afwijking van' uit. Die symboliek duidt, in mijn interpretatie, per negativum op wat eigenlijk bedoeld
wordt. De symboliek van zonde, smet en schuld verwoordt een afwijking
van de weg, een besmetting van het zuivere en het terechtstaan voor een
rechtbank. Symbolen zijn als het ware de verbeelding van wat ze per negativum oproepen. Bovendien suggereren ze ook nog eens dat het positieve dat voorgesteld wordt als de regel, het 'normale' en 'oorspronkelijke' - als dat waarvan de smet, zonde en schuld de afwijking is - wel be'"S Bij Bloch is er bij zowel de allegorie als het symbool sprake van openbaring en 'sluiting'. In Das Prinzip Hqßhung kan men lezen dat zich in de allegorie iets wat gesloten is
openbaart en dat voor het symbool geldt dat iets wat zich openbaart zich nog sluit (E.
Bloch, PH, 202).
'BG I. MÜNZ-KOENEN, Konstruktionen des Nirgendwo, 74/5.
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staan heeft. De uitgangssituatie lijkt daarmee voor Ricoeur de orde te zijn,
het normale. Symbolen zijn bij hem daarmee in zekere zin ook een herdenking van en een verwijlen bij die verloren, 'normale' oorsprong.
Blochs symbolen zijn geen herdenking van, noch een herinnering aan
een oertoestand. Ze wijzen vooruit en zijn uitdrukking van het utopische,
van iets wat letterlijk nog niet geworden is, al tekent Bloch er wel bij aan
dat symbolen iets zwevends blijven hebben. l8 7 Het zijn geen openbaringen van dit niet-gewordene, in de traditionele zin van Openbaring'
van iets gegevens. Ze laten een utopische toestand oplichten, verwijzen
naar een hoogste goed, maar het zijn ook tekens die iets verborgens
representeren dat niet alleen verborgen is voor ons, maar ook voor de realiteit zelf.
Voor een theologisch kader lijken me Blochs symbolen van groot belang
omdat ze de gerichtheid op een toekomst en de droom van alle mensen
van een betere toekomst, van het nog-ongewordene, uitdrukken. Dat lijkt
me voor gelovig en theologisch spreken nog steeds zeer aantrekkelijk aan
Bloch. Bij Bloch wordt niet geschuwd om over een 'unitas' van zin te spreken en na te denken.1^* Al geldt tevens dat deze 'unitas' en de beelden van
een betere toekomst steeds als het ware gedeconstrueerd worden. Ze zijn
op onze ervaring aangewezen. Het letterlijke 'nog niet' van die 'unitas' en
het gevaar dat verbonden is met alle zogenaamd 'grote verhalen' over een
- zelfs één - toekomst, in dienst waarvan we ons allemaal zouden moeten
stellen, heeft Bloch niet belet het als een serieus te nemen droom op te
merken en als een drijfveer van onze hele cultuur aan te merken, terwijl
zijn filosofie tegelijkertijd de mogelijkheid van een geschiedenis tracht te
denken die noch volledig herstel ('restitio in integrum'), noch teleologie is.
Als het gaat om het spreken over 'God' - hier geïnterpreteerd als voor
christelijk gelovigen en theologen de 'unitas' van elke zin - interpreteer ik
Blochs denken daarover in die zin dat God voor hem een 'Exodus uit God'
is. Ik licht dat nu nader toe. Voor Bloch is het christendom de religie van
de exodus. Het opnemen van religieuze motieven en het interpreteren van
met name de bijbel neemt in heel Blochs denken een grote plaats in. De
Bijbel is voor hem het boek van en over de mensheid, het boek waarin het
om een 'Sinnwissen' met betrekking tot het 'waamaartoe' en 'waartoe'^ 7 Bloch spreekt van het 'noch schwebende des Symbols' (E. BLOCH, PH, 200).
188
'Unitas eines Sinns' (E. BLOCH, PH, 201).
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probleem van mens en wereld gaat. ^ 9
In Atheismus im Christentum heeft Bloch de ontwikkeling geschetst van
de ene na de andere exodus uit God. Elke nieuwe God is als het ware het
resultaat van de exodus uit een oude God. Om te beginnen is er de exodus
uit het paradijs, wat het opvolgen van de raad van de slang inhoudt en dat
wil voor Bloch zeggen de rebellie tegen een reactionair verbod op weten.
De mens blijft niet in de toestand van onwetende dieren, maar trekt uit
het paradijs, uit de tuin van de dieren, weg. Zij/Hij doet daarmee een eerste stap in de richting van de menswording van de mens. Dan is er de exodus uit Egypte. Mozes heeft God ertoe gedwongen om met hem en zijn
volk mee te gaan en hij krijgt van God de bepaling toegewezen
'Exoduslicht' te zijn.1!?0 Daarmee is niet slechts onze interpretatie van de
geloofsinhoud veranderd, maar die geloofsinhoud zelf. Door Mozes is de
heilsinhoud van de religie in die zin veranderd dat niet meer een kant en
klaar doel, een zichtbare natuurgod, de heilsinhoud van de religie vormt,
maar een toekomstig doel, een onzichtbare God van de gerechtigheid en
van het rijk van de gerechtigheid. In de nieuwe Godsnaam, 'ik ben die ik
ben', een 'telkens weer adembenemende definitie die elke statica zinloos
maakt', I 9 I ligt voor Bloch een openbrekende kracht die een terugkeer in
een paradijs, een volledig herstel ('restitutio in integrum') onmogelijk
maakt.^ 2 Integendeel, juist vanwege zijn Exodus heeft God steeds de connotatie van de toekomst. Ook in het boek Job vindt een belangrijke 'exodus' plaats. Dat is de 'uittocht uit Jahweh'. Er treedt weliswaar nog geen
nieuwe God op, maar dezelfde Jahweh. Maar er vindt ook een uittocht
plaats uit Jahweh. 'Een andere God komt tevoorschijn dan de God die de
wereld geschapen heeft, want de wereld is toch kwaad en slecht. Hoe is dat
mogelijk? Men hielp zich nog met de zondebok 'slang'. Maar bij Job was

'89 De bijbel is voor Bloch het grondboek van de eschatologische doel- en tendenskunde.
Daarom breekt de bijbel als het specifieke boek van één religie tegelijk de hermetiek van
deze religie. (Vgl: E. KRUTTSCHNITT, Ernst Bloch und das Christentum, 143).
'9° Dit is voor Bloch een van de voorbeelden - naast Jezus - van wat hij de 'toenemende
zelfinzet van de stichters in het religieuze geheim' genoemd heeft ('wachsender Selbsteinsatz der Stifter ins religiöse Geheimnis') (E. BLOCH, PH, 1403).
1 1

9

E. BLOCH, PH,

1400.

1 2

9 Gérard Raulet spreekt daarom over Blochs filosofie als een ten einde denken van de
historisering van de grond in de mens-natuur-dialectiek. Bloch kan zo geschiedenis denken die noch 'restitutio in integrum', noch teleologie is, maar groeiende verwijdering van
de oorsprong en schijnbaar eindeloos toenemende verstrooiing.
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dat niet meer voldoende en in de voorstelling van Jahweh was het ook niet
meer toereikend.' Bloch duidt wat hier gebeurt als 'de voortdurende
humanisering van de Godsvoorstelling en de verschuiving van God in een
andere topos.' Maar ook dat proces, zo indringend beschreven in het boek
Job, begint pas echt te werken in de voorstelling van Jezus. Voor Bloch is
de titel 'mensenzoon' van groot belang in deze. Jezus verwierp volgens
Blochs exegese de naam 'heer van God' ('kurios tou theou'). 'Als zoon van
de hoogste heer van de wereld zou hij ook zelf een heer zijn, ook al was
het in de veelduidige drie-eenheid van een paradoxale identiteit van God
de Vader, God de Zoon en de Heilige Geest. Tegenover die eenheid van
Christus met de heer van de wereld staat de naam 'mensenzoon', die de
andere naam van de zoon van God uitsluit.'I93
Het voor ons interessante aan deze door Bloch geïnterpreteerde ontwikkeling zijn twee parallel lopende lijnen: op het eerste gezicht lijkt Blochs
beschrijving op een graduele ontwikkeling in de zin van verbetering van
het Godsbegrip door voortdurende 'atheïstische' kritiek. In Hegeliaanse
stijl zou men kunnen zeggen dat de geschiedenis voor het Godsbegrip het
geleidelijk aan tot steeds meer opheldering komen van God betekent.
Maar anders dan bij Hegel denkt Bloch de openbaring van God als de
mens-wording van God. Die radicale uitspraak wordt niet meteen weer
door trinitarische of andere overwegingen gerelativeerd. Een God die
'mens' is geworden, is niet meer 'God'. Voor Bloch geldt dat 'de geschiedenis van het bewustzijn van de mens van God geenszins de geschiedenis
van het bewustzijn van God van zichzelf is, maar wel van de steeds hoogstmogelijke front-inhoud van de in al haar voorwaarts, haar boven, haar
diepte open existentie.'I94
Weer treedt hier, zoals ook al in (de hierboven gegeven presentatie van)
heel Blochs filosofie, de absolute openheid als een belangrijk kenmerk van
Blochs filosofie naar voren. Blochs 'God' kan men daarom interpreteren
als het woord voor de deconstructie van God. Toch meen ik dat het
gebruik van dat woord zinvol is, zolang namelijk het onder God gedachte,
de drijfveer ervan, bestaat. Bloch spreekt van de 'eliminering van God' en
hij bedoelt er 'de sterkste paradox in de aan paradoxen zo rijke sfeer van
het religieuze' mee, 'de eliminering van God zelf, opdat juist de religieuze herinnering ('Eingedenken'), met hoop in totaliteit, open ruimte voor
I

93 E. BLOCH, Gespräche mit Ernst Bloch, iSo, i8i, 185.

'94 E BLOCH, PH,
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zich heeft en geen 'spooktroon' uit hypostase.'^S
Kortom: de graduele ontwikkeling van God loopt niet uit op een steeds
helderdere God, in de zin van een concrete transcendentie die steeds meer
op zijn plek komt. In dit verband zijn Blochs formuleringen van het 'transcenderen zonder transcendentie' ('transzendieren ohne Transzendenz')
en de uitspraak dat het begin van elke religieuze act het overschrijden is
van groot belang. 1 ^ Wat met overschrijden en transcenderen bedoeld
wordt wordt duidelijk in Das Prinzip Hoffnung.
'Denken betekent overschrijden. Maar zo, dat het voorhandene niet verduisterd, niet overgeslagen wordt. Noch in zijn nood, noch in de beweging
eruit vandaan. (...) Daarom gaat echt overschrijden nooit in het puur luchtledige van een 'voor-ons', puur dromend, puur abstract schetsend. Echt
overschrijden kent en activeert de in de geschiedenis aangelegde, dialectisch verlopende tendens.'^?
Het overschrijden waar Bloch het hier over heeft, is op het redden van
de dingen bedacht en niet op de relativering of verwaarlozing ervan.^8
Hij spreekt ook wel over een denken dat 'breed moet zijn' en 'niet liefdeloos overslaand'. Over dit denken als 'overschrijden' zegt Bloch dat,
'wanneer het deugt, het nooit datgene verliest waarom het gekomen
'95 E. BLOCH, PH,

1412.

'96 zie ook: E. KRUTTSCHNITT, Ernst Bloch und das Christentum, 162.
'97 'Denken heisst Überschreiten. So jedoch, dass Vorhandenes nicht unterschlagen,
nicht überschlagen wird. Weder in seiner Not, noch gar in der Bewegung aus ihr heraus.
(...) Deshalb geht wirkliches Überschreiten auch nie ins bloss Luftleere eines Vor-uns,
bloss schwärmend, bloss abstrakt ausmalend. (...) Wirkliches Überschreiten kennt und
aktiviert die in der Geschichte angelegte, dialektisch verlaufende Tendenz.'
'98 Ook Gert Ueding heeft dit duidelijk gemaakt door op het onderscheid tussen Hegel
en Bloch te wijzen. Volgens Ueding verlangt 'Hegel (...) van de filosoof dat hij zich in de
sfeer van de beweging van de gedachte omhoogwerkt, want om de idee in haar waarlijke
gestalte en algemeenheid te vatten (het doel van de filosofie), moet hij het zintuiglijke
bewustzijn of de bepaalde verstandsbegrippen achter zich laten. Dat kunnen we zeker
niet zo zonder meer op Bloch toepassen (...)' "Denken is overstijgen', dat mogen we niet
interpreteren als die als het ware verticale denkbeweging die Hegel bedoelt, met opstijging in het ideële rijk van de vrijheid. Denken betekent voor Bloch een overstijgend
bemiddelen van subject en object naar een nog uitstaand, pas te ontwikkelen, door de
mens mee te produceren geschiedenis-immanent doel.' (G. UEDING, 'Utopie als Idee und
Erfahrung. Ludwigshafener Vortrag zum 100. Geburtstag von Ernst Bloch am
24.6.1985', 19).
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is.'I99 De paradox van Blochs denken wordt ook hier weer duidelijk: dit
overschrijden is uiteindelijk uit op het zijn hier en nu, omdat daarin volgens Bloch het grootste geheim zit. Bloch noemt dat zoals gezegd 'de
duisternis van het geleefde ogenblik'. Dat is de 'wereldknoop van alle
zijn'. Alle proces en alle overschrijden is uiteindelijk uit op de presentie
van het heden, omdat bij uitstek de tegenwoordige tijd nog geen tegenwoordigheid is. Juist het nu - doorgaans de meest presente vorm van
elke ontologie en het startpunt van elk denken - is nog niet en wordt
belicht vanuit de herinnering of vanuit een anticipatie op de toekomst.

3.4. Slot
In de jaren '60 en '70 is in de theologie uitvoerig de vraag besproken of
Bloch een atheïst was. Vandaag de dag lijken me die discussies niet meer
zinvol. Om te beginnen geldt in het algemeen dat de heftige discussies
over het atheïsme volgens veel auteurs tot het verleden behoren.
Bovendien is hier een verwijzing naar Bloch zelf nuttig die er herhaaldelijk op geattendeerd heeft dat het hem ging om een 'revolutionair atheïsme in de religies zelf. Hij bedoelde daarmee: 'Atheïsme keert zich tegen
het theïsme,' waarin het boven 'steekt wie in der Obrigkeit'. Bloch wijst
erop dat het woord 'atheoi' voor het eerst gebruikt werd voor de Romeinse Christenen. Men noemde hen zo, omdat ze Jupiter en Zeus niet
erkenden en nog minder de plaatshouder van hen op aarde, Nero. Nu is
de God van de bijbel helemaal niet zo verschillend van de andere hoge
Heren met hoogste heers-allures. Maar er is ook nog iets anders in de bijbel, zoals het Jezus-woord: 'Wat u voor de geringste van mijn broeders
doet, hebt gij voor mij gedaan.' Plotseling verschijnt er geen 'Obrigkeit'
meer.' 2 0 0 . De Duitse theologe Elke Kruttschnitt heeft er in haar dissertatie op gewezen dat men al in de derde fase van de Duitstalige Blochreceptie (ze noemt het werk van Peter Steinacker-Berghäuser, Hermann
Deuser, Hans Küng, Michael Eckert en Max Seckler) Blochs filosofìe
'ginds van de traditionele categorieën van atheïsme en theïsme' heeft wil•99 E. BLOCH, Philosophische Grundfragen I. Zur Ontologie des Noch-Nicht-Seins, π : 'Denken
hat darum wohl breit zu sein (...). Ist immer mitten darin und vermittelt, nicht lieblos
überschlagend.'
200
E. BLOCH, Geist der Utopie, 241.
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len benaderen. 201 Gezien Blochs denken en de huidige, in het eerste
hoofdstuk beschreven, situatie lijkt de vraag naar Blochs atheïsme vandaag de dag een zinloze vraag die door Bloch zelf is achterhaald en die
alleen maar kan uitmonden in zinloze contradicties. Die vraag dreigt te
blijven steken in de valkuilen van de onto-theologie. Welbeschouwd zijn
uitspraken van de mystiek, zoals dat je God moet opgeven om God te vinden, niet ver van Blochs denken verwijderd. Dat is de reden waarom ik in
dit onderzoek de vraag naar het bestaan van God vermeden heb.
Gevraagd is naar het 'spreken' over God. Het antwoord dat we van Bloch
kunnen leren luidt, dat het spreken over God hooguit kan lukken als een
creëren van presentie, als de nog uitstaande realisering van onze utopie,
als de opening van de weg die de mens-wording van God laat zien.
Daarmee lijkt ook de - bij Ricoeur zo moeilijke en over-bereflecteerde, in
tijd en in narratologie opgeloste - term 'symbool' open gebroken te zijn.
Het gaat niet meer zozeer om 'symbolen' als een cultureel gegroeide taalvorm, maar om indirectheid, om het onbenoembare, om sporen, om een
dynamiek waarin de gezochte zaak wordt opgeheven. We kunnen 'God'
hooguit bereiken, waar de taal zichzelf opent en achter de zaak zelf verdwijnt, waar ze bij de werkelijkheid zelf terechtkomt, waar de vaste termen, vormen en spreekresultaten naar de dynamiek en de voltrekking
van het symboliseren zelf overgaan. 202
Daar zijn bij Bloch natuurlijk wel condities aan verbonden. Van Bloch
kan men leren dat spreken over God ten diepste spreken moet zijn over
iets wat ons (niet in een louter existentiële zin) aangaat en niet over 'God'
in de gebruikelijke zin van het woord.203 Spreken over God moet, wil het
echt spreken over God zijn, niet over God gaan, maar over het 'onder God
gedachte'. Voor Bloch is dat het 'hoogste utopische probleem', dat van het
201

E. KRUTTSCHNITT, Ernst Bloch und das Christentum. Der geschichtliche Prozess und der philosophische Begriff der 'Religion des Exodus und des Reiches', 26.
202 Ygi: Dorothée Solle: "God zelf bestaat niet. Hij geschiedt als het woord.' (D. SOLLE, De
waarheid is concreet, 81).
20
3 Blochs verzet tegen een reductie van de betekenis van religie tot het existentiële blijkt
ondermeer uit zijn opmerkingen over Rudolf Bultmanns ontmythologiseringsprogramma. Volgens Bloch is het 'de privé strohalm van dit 'Je-meinige' en van zijn bijbelse aangesproken-zijn (...) wat de restchristen van deze soort nog rest. Lichamelijk, sociaal, kosmisch, dat alles valt voor hen als 'wereldlijk', ook als wereld religieus uit, dat hoeft de ziel
niet ongerust te maken. Noch qua daden, noch qua begrijpen: de Schrift spreekt uit de
existentie in de existentie, verder spreekt ze niets en nog het minst spreekt ze 'over iets'.'
(E. BLOCH, Atheismus im Christentum, 69).
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doel en het einde, dat tegelijkertijd het probleem van het nu is.
Belangrijk is bovendien dat Blochs geschriften een concrete schrijfpraktijk vormen van hoe over het onder God gedachte te spreken, zonder dat
men in gespecialiseerde discoursen over 'God' vervalt, die doen wat ze inhoudelijk zeggen niet te willen en niet te mogen, namelijk God objectiveren, van God een ding of hypostase maken. Het feit dat Bloch allegorie en
symbool in zijn behandeling steeds nauw aan elkaar koppelt kan duidelijk
maken wat ik met deze 'concrete praktijk' bedoel.
We hebben gezien dat Bloch geen hogere waarde toekent aan het symbool als openbaring van het 'Unerforschliche' - om met Goethe te spreken. Blochs allegorie-concept is een eerherstel van de dingen en van het
zorgvuldig bekijken van de dingen, als tegenhanger van de onmiddellijke openbaringsidee die de concrete bemiddeling dreigt te relativeren en
een bepaald concreet iets al bestempeld heeft tot plaats van het geheim of
van het onuitsprekelijke. Bij Bloch maakt de allegorie het aspect van de
bemiddeling duidelijk, een aspect dat in het traditionele symbool zo'n
geringe rol van betekenis speelde. Zoals gezegd is voor Bloch de allegorie het 'eigenlijke vehikel van de kunst'. Ze wordt door Bloch geenszins
minder hoog aangeslagen dan het symbool. Aan de allegorie is een rijkdom van betekenis eigen, omdat ze van het ene naar het andere gaat,
omdat ze kriskras dingen met elkaar in verband brengt. Daaraan komt
geen einde.
Interessant is in dit opzicht ook Blochs 'sporen'-concept. Daarin komt
een omgang met de concrete werkelijkheid naar voren die zo bij Ricoeur
niet te vinden is. Bij Ricoeur stond de toenadering tot de werkelijkheid, die
naar het model van de interpretatie van een tekst werd begrepen, uiteindelijk ten dienste van de zelfwording van het ik. Hoe gevaarlijk het ook is
om een visie van Christendom of van religie te hanteren die de aandacht
voor het ik en het zelf afwijst als burgerlijk, Blochs sporenconcept lijkt me
een poging te bieden om 'werkelijkheid' te benaderen als iets wat voortdurend openingen biedt naar iets nieuws, naar iets onvermoeds (subjectief)
en naar iets ongewordens (objectief). Bloch leest niet alleen iets anders 'in'
de werkelijkheid. Het 'lezen' van de werkelijkheid krijgt bij hem ook een
hogere prioriteit. De aandacht voor de werkelijkheid vervult een onmisbare rol in heel zijn denken. Het voertuig waarmee de kunst de werkelijkheid uitdrukt, de allegorie, stuurt ons van het ene naar het andere ding,
komt niet tot rust - anders dan het symbool dat wil landen. Door zijn sporen-concept kan men de werkelijkheid niet zien als spoor van iets wat er226
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achter ligt. De werkelijkheid moet met een steeds nieuwe nieuwsgierigheid en openheid benaderd worden, dat wil zeggen niet 'liefdevol overslaand', dus niet al wetend waarvan de werkelijkheid een spoor is, maar
alleen dit weten, dat de werkelijkheid een spoor is van iets wat nog niet
geworden is. Ik interpreteer Blochs filosofìe in die zin als een betrokken
fenomenologie.
Op de vraag of het nog zinvol is om nog langer over God te spreken kan
men met Bloch zeggen dat 'de plaats die door het in de afzonderlijke religies onder 'God' gedachte bezet is, door het tot God gehypostaseerde
schijn-werkelijk gevuld is, (..) na het wegvallen van haar schijn-werkelijke
opvulling niet zelf weggevallen' is. Nu is dat nog geen positieve benadering van de 'Godscrisis'. Maar er is in Blochs werk meer te bespeuren dan
dat. Men vindt in zijn werk een noodzaak om de inhoud van religies te
erven. Bloch noemt 'de plaats die door het in de afzonderlijke religies
onder 'God' gedachte bezet is', het 'rijk'. Dat is voor hem het 'religieuze
kernbegrip'. 20 4 Vervolgens legt hij nogmaals het verband tussen dit Rijk
en God: 'God wordt tot het Rijk van God en dat Rijk van God bevat geen
God meer.' 20 5 De formuleringen dreigen nu over elkaar heen te buitelen
en in nietszeggendheid uit te monden. Maar uiteindelijk is dat bij Bloch
niet het geval. Dat heeft alles te maken met het kader waarin en met de
manier waarop 'religie' ter sprake komt bij Bloch.
Religie is voor Bloch synoniem met 'hoop' en daarom met het vermogen om te 'overstijgen' wat is. 20 ^ De mens heeft religie, omdat 'er nog uit
is, wat mens en wereld in waarheid zijn, omdat hun wezen nog niet
gevonden en nog niet verschenen is'. Dat is voor Bloch een gegeven, meer
dan zo maar een mening. In Das Prinzip Hoffnung zegt hij:
'Er is een vroom gevoel, volgens hetwelk meer dingen niet geweldig zijn.
20
20

4 'Das Reich bleibt der religiose KembegnfF (E. BLOCH, PH, 1411)

5 E BLOCH, PH,

1408

20

6 Ernst Bloch 'En wanneer de zin 'waar hoop is, is religie' geldt, dan werkt het christendom, met zijn krachtige startpunt en zijn njke kettergeschiedems, alsof hier een wezen
van de religie eindelijk tevoorschijn gekomen is Namelijk niet statische, apologetische
mythe, maar humaan-eschatologische, daann 'sprengend gesetzten Messiamsmus. Pas
daarin leeft - van illusie, Godshypostase, zelfs 'Herrentabu' losgemaakt - het in religie
enkel betekenisvolle 'Erbsubstrat' ni hoop in totaliteit te zijn ' (E BLOCH, PH, 1403) De
formulering 'waar hoop is, is ook religie' komen we voorts ook tegen in Atheismus im
Christentum (23).
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Dat kan blind maken, maar het ook maken dat men om de hoek kijkt,
waar ander, ongewoon leven kan gebeuren. Ook de niet-vrome poneert,
wanneer hij geen 'Plattkopf is, niet zijn gewone zijn en zien als maatstaf
van de dingen (...)'207
Daarmee is de brug geslagen naar het begin: het denken als overstijgen in de hierboven beschreven zin - en de hoop als het principe komen tot
hun recht in Blochs begrip van religie. Niet in elke religie, maar in die religie waar het wezen van de religie zelf is doorgebroken. 20 ^ 'Van de menselijke hoop, dat wil zeggen de hoop die verbonden is met het betere
'Novum', gaat de sterkste kritiek uit tegen 're-ligio' als repressieve, regressieve 'terug-binding'. 20 9 Bloch spreekt over religie in twee betekenissen,
in beschrijvende zin, dat wil zeggen in de traditionele betekenis van 'religio', dat wil zeggen (in zijn woorden) als 'terug-verbinding met een
mythische God van het begin, die de schepper is van alles', en in normatieve zin, dat wil zeggen in die zin waarvoor geldt dat uitgerekend ketters
het hart van de religie uitmaken: 'het beste aan de religie is dat ze ketters
creëert.' 210
Diezelfde dubbelheid vinden we ook terug in Blochs visie op en
omgang met de Bijbel. Bloch zegt dat de 'Schrift voor zowel 'boven' als
'beneden' diende. Men zou haar niet eens getolereerd hebben wanneer ze
20

7 E. BLOCH, PH,

20

1405.

* Bloch: 'Religion ist Re-ligio, Rückverbindung, besonders mit einem mythischen Gott
des Anfangs, der Weltschöpfung; daher ist das verstandene Exodus-Bekenntnis 'Ich werde
sein, der ich sein werde' gar zum Christentum des Menschensohns und Eschatons keine
Religion mehr.' (E. BLOCH, Atheismus im Christentum, titelblad).
20
9 '[Vielmehr geht genau] von der menschlichen Hoffnung, der mit besserem Novum
verbündeten, die stärkste Kritik gegen re-ligio als repressive, regressive Rück-Bindung
aus.' (E. BLOCH, Atheismus im Christentum, 23). Met het echte Novum bedoelt Bloch het
'open nieuwe', d.w.z. 'niet in de verte, niet in de hoogte, niet in de meest mogelijke transcendente transcendentie zit het wereldgeheim (...), maar in de meest nabije nabijheid van
het onmiddellijke zit het mysterie.' ('[Mir geht es dagegen um ein offen Neues, das sich
etwa folgendermassen ausdrücken lässt:] Nicht in der Feme, nicht in der Höhe, nicht in
der möglichst transzendenten Transzendenz ist das Weltgeheimnis und das, was uns
Mittel gibt, es aufzulösen, sondern in der allernächsten Nahe des Unmittelbaren steckt das
Mysterium (...).')(E. BLOCH, Gespräche mit Ernst Bloch, 262).
210
E. BLOCH, Atheismus im Christentum, 23. Elke Kruttschnitt spreekt van een normatief en
een descriptief begnp van religie. Daarom geldt voor Bloch, in de weergave van Kruttschnitt,
'dat niet waar religie (bedoeld is religie in de descriptieve zin (RP)) is, ook religie (bedoeld is
in de normatieve zin (RP)) is'. (E. KRUTTSCHNITT, Ernst Bloch und das Christentum, 308).
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alleen het volk 'aufs Maul geschaut' zou hebben.' 211 Anderzijds heeft
Bloch herhaaldelijk benadrukt dat de Bijbel uit 'verschillende elementen,
of beter groepen, samengevat is.' In de door Bloch zelf beoefende bijbelkritiek gaat het hem om Onttheokratisering, met de uitwerking van de
mens, van het menselijke in de Godsvoorstelling.' Bloch noemt dat de
'onderaardse impuls' van de Bijbel, oftewel 'de vraag naar de onontdekte
Bijbel'. Het is het 'subversieve, antistatische tegenstuk in de Bijbel'.212
Kortom: in de Bijbel tekent zich het gevecht af tussen verschillende stemmen en tekstredacties. Bloch onderscheidt 'de ware spil' van de Bijbel van
de 'theokratische'.2I3

211

E. BLOCH, Atheismus im Christentum, 33.
212 E. BLOCH, Gespräche mit Ernst Bloch, 177-178; IDEM, Atheismus im Christentum,
21
3 Zie ook: E. KRUTTSCHNITT, Ernst Bloch und das Christentum, 153.
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4- Symbolisering en spreken over God
In dit hoofdstuk vat ik, om te beginnen, de centrale punten samen die in
het eerste hoofdstuk aan bod geweest zijn. Vervolgens kom ik tot een verbinding van symboolbegrip en onderzoeksvraag. In de laatste paragraaf
kom ik tot een beantwoording van de vraag. Ik zal daarin de mogelijkheden schetsen voor gelovig en theologisch spreken in de toekomst.
In zekere zin bevat dit hoofdstuk niets nieuws. Alleen het perspectief
waaruit de voorgaande hoofdstukken gepresenteerd worden is anders.
Over het spreken over God is totnogtoe zijdelings gesproken, om de interpretatie van Ricoeur en Bloch uit zichzelf te laten spreken en om deze niet
voorbarig in een spreken over God te laten uitmonden. Zo'n aanpak heeft
de heuristische winst, dat het een symbooltheoretische herformulering
van het spreken over God mogelijk maakt.

4.1. Terugblik
In dit onderzoek draaide het om de vraag of spreken over God nog van
betekenis kan zijn in een moderne, geseculariseerde maatschappij.
Hierbij zijn de volgende punten aan de orde geweest: er is ter sprake gebracht hoe terecht en actueel die vraag is, omdat de onvanzelfsprekendheid van geloof op brede schaal in onze samenleving een feit is dat ook
door theologen nauwelijks nog ontkend of gebagatelliseerd wordt. Aan de
orde is - als indirecte bevestiging - ook geweest, dat veel theologen dat
fenomeen de laatste decennia in hun werk expliciet aan de orde gesteld
hebben. Naast de verhandelingen over afzonderlijke onderdelen van het
christelijk geloof, over interpretaties van concrete bijbelse teksten of teksten uit de traditie en over methodes, handelde een groot contingent van
de theologieën over de vraag of geloof in God en spreken over God nog
een toekomst kan hebben in een moderne maatschappij en zo ja, onder
welke condities. In die zin staat dit onderzoek al in een soort van traditie.
Deze continuïteit mag echter niet de ogen sluiten voor een ander belangrijk gegeven, namelijk dat de vraag steeds weer op een nieuwe manier
gesteld wordt. De vraag is daarmee per definitie ook steeds weer een andere vraag, die uiteindelijk te omvattend is om zo direct en in één betoog
behandeld te kunnen worden. In dit onderzoek heb ik haar hanteerbaar
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gemaakt door haar naar de binnenruimte van de theologie te vertalen. Ik
heb de vraag gesteld hoe de theologie (als een reflectie op en belangrijke
vormgever van geloof in en spreken over God) om dient te gaan met deze
vraag en wat daardoor met haar gebeurt.
Vervolgens heb ik aan de orde gesteld dat de expertise van de theologie
als wetenschappelijke discipline in deze niet in die zin als 'wetenschappelijk' opgevat moet worden, dat na zorgvuldig onderzoek deze vraag met
een eenduidig 'ja' of 'nee' beantwoord kan worden. Daarvoor is de vraag
te zeer in een hermeneutisch netwerk verweven.
Er zijn verschillende redenen om de expertise van de theologie niet in
zo'n uitgemaakte, vastgelegde zin te zien. Om te beginnen heeft de vraag
van dit onderzoek een crisiskarakter. Als zodanig dient ze uit te nodigen
tot zelfreflectie en zelfbezinning. Ik heb gesteld dat die vraag het hart van
de theologie op zo'n manier zou moeten raken dat de theologie zich de
vraag moet stellen hoe ze te werk moet gaan. Voorlopig zou de theologie
een antwoord in de zin van: 'ja, mits...' of'nee, tenzij...' moeten opschorten. Bovendien is in het eerste hoofdstuk besproken dat zo'n vraag het
best thuis is bij de subdiscipline van de fundamentele theologie. Door die
discipline - en door haar voorgangster de apologetiek - is de dialoog met
het 'buiten' van de theologie gevoerd en door haar zijn de resultaten van
die dialoog vertaald in repercussies voor haar 'binnen'. De fundamentele
theologie is de grenswetenschap van de theologie, de wetenschap die zich
buigt over de aard van de theologie en daarbij identiteitscrises het best kan
uithouden.
Een tweede reden om de expertise van de theologie niet in zo'n van
tevoren reeds afgebakende, uitgemaakte zin te zien, hangt samen met de
opvatting van theologie die hier voorop staat. Gebruik makend van opmerkingen van de theologen Trutz Rendtorff en Pierre Gisel is al verwezen
naar twee definities van wat theologie naar mijn mening ten diepste is.
Hun omschrijvingen laten een grote openheid in het hart van de theologie zien. Dat hier voor deze omschrijving van theologie is gekozen heeft
alles te maken met het feit dat het Christendom - en ook de theologie als
de reflectie daarop - geen, zoals Johann Baptist Metz het heeft genoemd,
'tijdloze kern' heeft, maar een 'tijd-kern'.1
Ten derde hangt het feit dat de theologie hier niet in een uitgemaakte,
1
J.B. METZ, 'Im Eingedenken fremden Leids. Zu einer Basiskategorie christlicher Gottesrede', in: J.B. Metz e.a. Gottesrede, 3-12, 3.
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vastgelegde zin gezien wordt, samen met het al in het eerste hoofdstuk
vermelde feit dat sommige theologen aangeven niet meer te weten wat
met God bedoeld wordt. Alleen al de facto geldt dus dat de theologie haar
weten moeilijk kan aandragen aan een maatschappij die daar geen weet
meer van heeft.
Dat alles maakt dat de theologie in deze het risico moet durven lopen
om niet van een vastomlijnde identiteit uit te gaan, maar om een zwakke,
open identiteit aan te nemen. Daarmee wordt de vraag interessant hoe de
theologie tegen de achtergrond van zo'n omschrijving dan te werk kan
gaan en tegelijkertijd theologie kan blijven. Ik begin daartoe met een opmerking van de theoloog Thomas Altizer.
Thomas Altizer stelt dat we aan de ene kant wel degelijk nog steeds
weten wat er met God bedoeld is. Maar dit weten is een godsdienstwetenschappelijke en godsdienstfilosofische kennis. 'God' kan men zien
als de aanduiding of de naam voor de diepte en voor wat ons in absolute
zin aangaat (Paul Tillich), voor wat zich aan ons aandient zonder dat we
het gepland of berekend hebben, voor iets waarvoor zelfs geen naam
bestaat. Aan de andere kant is er het onvanzelfsprekend-zijn van spreken
over God en een zekere mate van onhelderheid bij de theologie zelf, omtrent wie of wat met God bedoeld is. Dan gaat het niet meer zozeer om het
niet weten, maar om de onvanzelfsprekendheid, om het verloren of kwijt
geraakt zijn van die kennis van God, nu niet ois kennis, maar als een besef
of als een 'gevoel'. Als 'weten' en 'kennis over' maakt 'God' nog steeds
deel uit van onze cultuur. De godsdienstwetenschappelijke kennis over en
interesse voor religie is volgens Thomas Altizer, de beroemde NoordAmerikaanse God-is-dood-theoloog, een typisch moderne verworvenheid.
Maar ze heeft als 'kennis over' nog weinig te maken met de presentie van
het Heilige of van God.2
Dat herinnert aan het thema van de 'situatie' en de context en aan de
2

Thomas Altizer heeft over een 'geheel nieuwe kennis van mythe en religie' gesproken die
ontwikkeld was in het Westen. Maar, tekent hij erbij aan: 'dit nieuwe mythe- en religiebegrip is ook een Faustiaans product van de tweede val: religie werd een menselijk en historisch fenomeen' ('this new understanding of myth and religion is also a Faustian product
of the Second Fall: religion became a human and historical phenomenon.') 'We hebben
religie alleen gekend als een menselijk en historisch fenomeen en niet als de presentie van
het heilige.' ('We have known religion only as a human and historical phenomenon, and
not as the presence of the sacred.') (TH. J. J. ALTIZER, 'The Religious Meaning of Myth and
Symbol', 92).
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vraag hoe zwaar we die situatie hier moeten laten wegen. In het eerste
hoofdstuk is uitvoerig aan de orde geweest dat de theologie cultureel 'gerealloceerd' dient te worden. Met die ruimtelijke metafoor was bedoeld dat
de theologie zichzelf als een cultureel discours kan zien. Ik heb die beweging vergeleken met de belangrijke beweging die zich in het denken over
de mens voltrokken heeft. Onder meer feministische theologieën hebben
op de lichaamsvijandigheid van het Westerse denken gewezen. Bepleit
werd een geïncarneerd verstaan van denken en van identiteit: geïncarneerd in materie, in lichaam. Ook de reallocatie van de theologie begrijp
ik hier als afdaling van het hoofd naar het lichaam. Wat dat concreet betekent, wordt verderop in dit hoofdstuk nader uitgelegd.
Op het benadrukken van het culturele van de theologie moet ook
steeds de opmerking volgen dat theologie en geloof nooit in de cultuurdimensie op kunnen gaan. De geschiedenis van de theologie is voor een
groot deel een debat over de spanning die ze moet uithouden tussen het
prioriteren van de sfeer van de immanentie en de transcendentie, anders
gezegd: tussen een liberale en een dialectische theologie. Enerzijds is de
zaak van geloof en theologie dat wat al het denkbare en zegbare overstijgt, maar anderzijds geldt dat de zo gedachte God alleen in de categorieën verwoord en gedacht kan worden waarvan de ontoereikendheid
wordt beklemtoond.

4.2. Symbool en symbolisering
In deze paragraaf leg ik een verbinding tussen het symboolbegrip als de
centrale invalshoek en de vraagstelling van dit onderzoek. Ik zie, schematisch uitgedrukt, twee manieren om symbool en spreken over God met
elkaar te verbinden. De beschrijving van de tweede manier bevat al een
voorbereiding van de richting die in de derde paragraaf wordt ingeslagen.
Het symboolbegrip is een van de belangrijkste trefwoorden geweest. Op
de vraag wat 'symbool' als invalshoek kan betekenen voor de aanpak en
verheldering van de vraag van dit onderzoek is uitgegaan van een bepaald
symboolbegrip. Dat is een betrekkelijk gebruikelijk symboolbegrip, het
symbool namelijk als een concrete plek waar zich iets anders, ongrijpbaars, aandient, wat zich manifesteert middels en in dit concrete. In die
zin is er een direct verband tussen symbool en religie. Om het theologisch
te formuleren: het symbool waar het hier over gaat, is een spoor van het
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Heilige, iets waardoor we weer besef kunnen krijgen van iets wat op een
kwalitatieve manier anders is, wat ons gegeven is.3
4.2.1. Spreken over God met behulp van symbolen
In de eerste manier van beantwoording staat het inzicht centraal dat symbool en religie nauw aan elkaar verwant zijn en dat 'symbool' het woord is
voor een typisch religieus fenomeen. Religieus verwoord is een symbool
de plek waar het heilige zich manifesteert. Immanentie en transcendentie
komen hier bij elkaar. Het ligt in het verlengde van die veronderstelling
om de betekenis van spreken over God te verhelderen door te wijzen op
de centrale symbolen van het spreken over God en door de betekenis ervan te verhelderen.
Ricoeur heb ik in het tweede hoofdstuk al gepresenteerd als een prototypisch twintigste eeuwse, moderne denker. Naast de individuele denker
die hij is, representeert zijn denken de belangrijkste ontwikkelingen binnen de moderniteit met haar accent op autonomie en vrijheid van het subject en met haar wending naar de taal. Daarom is het opduiken van het
symbool in zijn denken van groot, bijna paradigmatisch, belang.
Het symboolbegrip duikt bij hem op in een reflexief denken dat gericht
is op de kennis van het ik van zichzelf. Het is een talige creatie die begripsmatig denken activeert. Bij deze talige creaties (die zoals gezegd cultureel
bepaald zijn en dus een relatieve waarde hebben) moet het denken verwijlen. Het moet erbij beginnen en erbij stil staan, omdat die oorsprong door
het denken nooit naast zich neergelegd en begrippelijk ingehaald kan worden. 'Symbolen' zijn voor Ricoeur betekenisgehelen die aan de oorsprong
van het denken liggen en waaraan het denken schatplichtig blijft. Bovendien wordt duidelijk dat het denken vanuit taal moet starten en bij Ricoeur betekent dat, dat het vanuit concreet vormgegeven betekenissen
moet starten en dus niet vanuit een nul-punt. Dat laatste blijkt als ideaal
een illusie.
Aan de kant van het subject correspondeert hiermee geen reflexieve
filosofie, maar een hemieneutiek.4 Deze hermeneutiek gaat op zoek naar
3 Het gaat en kan er hier niet om gaan of niet ook andere begrippen, zoals allegorie of metafoor, geëigende instrumenten zouden kunnen zijn of zelfs beter geëigend.
4 Zo is de hermeneutiek bij Ricoeur ontstaan in reactie op het bestaan van talige constructies die niet begrippelijk 'vertaald' kunnen worden. Zie voor deze opvatting van hermeneutiek ook Assen Ignatow die, Adrian Marino aanhalend, opmerkt dat 'het symbool de geprivilegieerde plaats is van de hermeneutiek, een iocus hermeneuticus. Met dit op de voorgrond
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de betekenissen van de verschillende christelijke symbolen. Met name in
een tijd waarin bepaalde symbolen hun zeggingskracht verloren hebben,
is het de taak van de hermeneutiek om de betekenis ervan weer op te diepen. Bij Ricoeur zien we dat op twee manieren gebeuren. Om te beginnen
betreft dat een opdiepen van de inhoud van concrete symbolen. Daarnaast
gaat het om het onderstrepen van het wezenlijke belang van symbolen, als
fenomenen, voor en in het denken - en wel bij zo'n intens en wezenlijk
menselijke ervaring als het kwaad, en dus niet slechts bij buitengewone
mystieke ervaringen of hoog speculatieve ervaringen van het denken met
zichzelf. Het feit dat symbolen bij Ricoeur de hermeneutische wending
van zijn denken inluiden, laat zien dat het belang van zijn symboolbegrip
niet alleen gelegen is in de uitleg van de semantische betekenis van symbolen, maar ook en vooral in het onderstrepen van het feit dat het hart van
denken gevormd wordt door talige creaties die tot denken uitnodigen en
door het denken nooit helemaal uitgeput zullen raken.
In dit kader passen ook cultuurkritische observaties die op het verlies
van symboolgevoeligheid in onze tijd wijzen, terwijl er een grote rijkdom
aan symbolen voorhanden is.5 In dit kader passen de pogingen om het belang van spreken over God te beklemtonen en te trachten het te 'herinstalleren' of via een pedagogie dringend aan te bevelen als de broodnodige sacralisering en zingeving van een (helaas) plat geworden werkelijkheid, die naar niets meer verwijst dan naar zichzelf.^ Daarbij kan het
plaatsen van het symbool kan men instemmen, in de zin dat in het symbool het esoterisch
versleutelde aspect het meest ontwikkeld is en dienovereenkomstig de interpreet voor de opgave van de duiding in haar meest pure vorm, die van de ontraadseling, brengt. Tegelijkertijd is echter de hermeneutiek van de symbolen een relatief eenvoudiger deel van de hermeneutiek (...).' (A. IGNATOW, 'Die Bedeutung des Symbols fur die moderne Philosophie', 65).
5 Ook bij Ricoeur klinken, zoals ik heb beschreven in het tweede hoofdstuk, dergelijke nostalgische en cultuurkritische opmerkingen door, namelijk daar waar hij spreekt over het
weer vullen vullen van de taal, in een tijd waarin die taal eenzinniger geworden is. Vgl. ook
de Leuvense filosoof Herman De Dijn: 'Het is triest gesteld met mensen bij wie het symbolische, het diepere in het leven op de achtergrond geraakt, door vergetelheid en oppervlakkigheid.' (H. DE DIJN, 'Symbolen', 22-25); J- M. M. de Valk sprak over 'afgenomen symboolgevoeligheid, bij de overheid zowel als bij de burgers; moderne mensen denken veel
minder in allegorieën, analogieën en metaforen dan vroeger, zelfs in de wetenschap, het
geval was; en dit brengt met zich mee dat zij ook minder symbolen kennen.' (J.M.M, DE
VALK, 'Symbolen, vroeger en nu', 67).
" Op deze manier wordt onder andere door Manfred Lurker over symbolen gesproken:
'Wie alleen als waar erkent wat hij ziet en hoort, wat hij kan berekenen en in zijn denkkategorieën kan onderbrengen, die miskent de waarheid die achter de dingen is en die hen
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onderstrepen van het belang van spreken over God steunen op de pijlers
van de symboliek. Symboliek doet in een modern filosofisch denken als
dat van Ricoeur weer van zich spreken. Dat is uitvoerig aan de orde
geweest in het tweede hoofdstuk. Het zal duidelijk zijn dat ik in dit boek
naar een andere weg op zoek ben gegaan. Via de nu volgende overgang
bereid ik die weg voor.
4.2.2. Overgang
Juist in Ricoeurs symbooltheorie heb ik ook een reden gezien om kritische
kanttekeningen te plaatsen bij deze toevlucht tot symbolen en bij dit gebruik van hermeneutiek. Dat heb ik gedaan in de 'deconstructieve lezing'
van Ricoeurs symboolbegrip, in het tweede hoofdstuk. De intentie van die
lezing was niet destructief. Het ging er niet om Ricoeur enkel te bekritiseren. Het ging er juist om het feit dat Ricoeur slechts in een beperkt deel
van zijn oeuvre het symboolbegrip thematiseert, positief te benutten, teneinde het symboolbegrip een nieuw leven te geven. In de deconstructieve
lezing uit het tweede hoofdstuk heb ik getracht om niet alleen Ricoeurs
expliciete uitspraken over het symboolbegrip weer te geven en te interpreteren, maar om een niet uitgesproken, diepere laag te vinden in Ricoeurs werk over het symbool. Ik heb daartoe getracht in het hart en de
beweging van zijn denken te duiken en niet alleen zijn expliciet verwoorde gedachten over het symbool weer te geven. Die deconstructieve lezing
heeft iets verrassends opgeleverd. Op basis daarvan zal ik pleiten voor een
dynamische opvatting van spreken over God, die 'werkelijkheid' aandraagt
en in taal door laat klinken. Ik zal dat in de laatste paragraaf toelichten.
Zoals we in het tweede hoofdstuk hebben gezien, veronderstellen symbolen volgens Ricoeur dat mensen in de eerste betekenis leven. Symbolen
zijn dat niet op zich, maar alleen voor wie in de eerste betekenis leeft. Men
kan de onvanzelfsprekendheid van spreken over God, die zo vaak ter sprake is gekomen in het eerste hoofdstuk, uitleggen als het 'niet meer leven
in' de eerste betekenis. De vraag ligt dan voor de hand wat dan nog de
pas zin geeft. Mythe, symbool en rite proberen ons die andere, bovengeschikte gave en heilige wereld te ontsluiten.' En: 'deze drie begrippen (mythe, symbool en rite) zijn niet weg
te denken uit een zinvol leven.' (M. LURKER, Die Botschaft der Symbole. In Mythen, Kuituren
und Religionen, 10). Ook Thomas Fawcett heeft op zo'n manier over symbolen gesproken,
wanneer hij zegt: 'symbolen zijn niet gecreëerd, maar geboren uit het leven.' (T. FAWCETT,
The symbolic language of religion, 27). In dit licht houdt Fawcett ook vast aan het onderscheid
tussen teken en symbool, waarbij het symbool een bijzonder teken is.
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waarde van symbolen is en waarop de toekomst van het spreken over God
kan bouwen. Is het symbool dan inderdaad slechts een 'ideologisch instrumentarium', vooral een instrument voor de eigen kring, voor hen voor wie
het belang van spreken over God al vast stond, maar die alleen tijdelijk de
betekenis ervan kwijtgeraakt waren en door symbolen weer herinnerd
kunnen worden aan de diepe wortels van hun geloof?
Theologie als een rationele onderneming en een algemeen publiek discours wil vaak meer. In veel gevallen wil ze de (in haar ogen) algemene,
voor ieder weldenkend mens in principe inzichtelijke, rationaliteit van geloof en spreken over God duidelijk kunnen maken. Maar de vraag is of ze
daarmee dit symboolbegrip niet op een oneigenlijke manier oprekt. En
gesteld dat we zo'n algemeen rationele benadering willen, dan is het de
vraag of het symboolbegrip dan wel geschikt is voor zo'n meer rationele
en universele strategie. Kort gezegd komt het neer op de vraag of het symboolbegrip 'slechts' een functie heeft binnen een particularistische context
- het aan Ricoeur ontleende inzicht volgend dat symbolen slechts symbolen zijn voor wie in de eerste betekenis leeft - of dat het een functie kan
hebben die de betekenis van spreken over God in het algemeen, buiten elk
particularisme, duidelijk kan maken.
4.2.3. Spreken over God en symbolisering
Er is nog een tweede manier om 'symbool' en 'spreken over God' met elkaar in verband te brengen. Want symbolen zijn, naast gestolde creaties,
ook te bekijken als het resultaat van een bepaald vermogen van de taal.
Daarom richt ik hier de aandacht op het taalaspect bij Ricoeur en Bloch.
Bij Bloch vinden we, dat is mijn stelling, het potentieel om symbolen zo
te denken. De impasse waarin het symboolbegrip bij Ricoeur beland is,
nodigt ons uit om symbolen daadwerkelijk zo te denken.
In het tweede hoofdstuk heb ik laten zien dat Ricoeur het kwaad, symbool en taal bijna in één beweging als filosofische kwesties ontdekte. Aan
de hand van de symboliek ontdekte hij bovendien taal in haar meest wezenlijke vorm. Voor hem betekende dat de taal daar waar ze ontstond. De
taal 'in optima forma' was voor Ricoeur de taal die net ontsprongen is aan
haar eigenschap van nog aan de dingen, de werkelijkheid, vast te hangen.
Het lijkt erop alsof in deze vroege reflecties van Ricoeur de taal ten diepste taal is die (en wanneer ze) concrete, natuurlijke dingen 'uitzegt'. Ook
beschreven is in het tweede hoofdstuk dat in de jaren na zijn publicaties
over het symbool Ricoeurs taalreflecties toenamen. Dat ging gepaard met
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een afscheid van het symboolbegrip omdat er, zo lijkt het, voor hem geen
middelen waren om de specifiek door het symbool gedekte kant van de
taal, dat wil zeggen het op de grens zijn van taal en niet-taal, te verdisconteren.
In het tweede hoofdstuk heb ik getracht een ander symboolbegrip te
laten ontstaan uit de kritiek. Daartoe zet ik nu nogmaals Ricoeurs symboolbegrip aftegen Blochs symboolbegrip. Ik doel dan op het feit dat al in
het tweede hoofdstuk aangestipt is, namelijk dat Ricoeurs symbool strikt
genomen het antwoord is op een 'hoe'-vraag. Voor Ricoeur lost het symbool een probleem op, namelijk: hoe de zo ingrijpende en diep in mezelf
zittende ervaring van het kwaad te verwoorden. Wanneer we dat fundamentele, existentiële inzicht - door de vehementie waarvan Ricoeur het
nodig achtte het kwaad tussen haken te plaatsen in zijn eerste werken niet aanduiden als een algemeen filosofisch gegeven, maar als een hem
door zijn protestants-christelijke achtergrond aangereikt besef, dan is het
vervolgens mogelijk om Ricoeurs symboolbegrip te duiden als een begrippelijk gemotiveerd symboolbegrip. Ik bedoel daarmee dat Ricoeur op het
moment dat hij het symboolbegrip introduceert, niet lijkt te beseffen dat
het fenomeen dat hij beschrijft slechts dankzij het staan in een bepaalde,
namelijk de protestants-christelijke, traditie te beschrijven is met behulp
van het begrip symbool. Alle onderscheidingen nadien zijn grotendeels in
de lijn van het klassieke denken hierover, maar hij lijkt een blinde vlek te
hebben voor het moment waarop hij aan het fenomeen van de ervaring
van het kwaad (in al haar diversiteit) het predicaat van het symbool toekent. De sprong van fenomeen (ervaring van het kwaad) naar begrip (symbool) wordt niet verdisconteerd. Ik tracht met die duiding slechts een kenmerk van Ricoeurs symboolbegrip aan te geven dat vervolgens kan helpen
om ook het symboolbegrip van Bloch op een andere manier in het vizier
te krijgen.
Blochs symboolbegrip wordt door de dynamiek van de werkelijkheid
zelf gestuurd, zo beweer ik, en niet, zoals bij Ricoeur, door een theoretische 'puzzle' - al blijft ook bij Bloch symbool natuurlijk een begrip. Het
symbool is als het ware de taal van de werkelijkheid zelf. Ik leg dat gegeven en het voordeel daarvan voor de toepassing van het symboolbegrip op
de onderzoeksvraag nader uit.
Dat Blochs symbool niet begrippelijk gestuurd wordt, betekent, negatief
gesproken, dat nog minder dan bij Ricoeur duidelijk is waar het symbool
naar verwijst. Dat is nu precies het karakteristieke van Blochs symbool. De
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verwijzing zelf wordt door Bloch naar voren gehaald als een wezenlijk
kenmerk van 'symbool'. Als het gericht-zijn op een 'eenheid van zin'
neemt hij de verwijzing in zijn symbooldefinitie op. Anders dan zijn allegoriebegrip - de dialectische tegenpool van zijn symboolbegrip - gaat
'symbool' bij hem niet over de betekenis van concrete dingen, maar over
de laatste betekenis zelf - wanneer we althans het gericht zijn van het
symbool op een eenheid van zin zo interpreteren dat het het zoeken naar
een ultieme zin uitdrukt.
Er is bij Bloch geen sprake van een filosofisch perspectief dat symbolen
overkoepelt. Blochs invalshoek wordt duidelijk aan de hand van zijn uitspraak 'waar hoop is, is religie'. Hieruit blijkt de concreetheid van het
zoeklicht waarmee Bloch religie op het spoor probeert te komen: het heeft
met de hoop van mens en werkelijkheid te maken en daarmee ook met
angsten van mensen - want hoop kan, zoals Bloch bij zijn inauguratie in
Tübingen zei, wel degelijk teleurgesteld worden en de mislukking is elke
dag een reële mogelijkheid.7 Voegt men daar Blochs opmerking aan toe
dat symbolen de natuurlijke voertuigen van religie zijn, dan wordt duidelijk hoezeer Bloch symbolen en religie in de concrete werkelijkheid
lokaliseert - want hoop is zowel een subject- als een object-categorie. Niet
alleen mensen hopen, maar de werkelijkheid hoopt en het is ten diepste
de werkelijkheid als geheel die in de mens hoopt.
Vervolgens: het gebonden karakter van het symbool werd door Ricoeur,
zoals ik uitvoerig aan de orde heb gesteld in het tweede hoofdstuk, geïnterpreteerd als het van oorsprong en ten diepste 'natuurlijke' karakter
van het symbool. Ricoeurs symbolen hebben daarom veel weg van uit het
niets opduikende woorden die nog zeer dicht bij een natuurlijk gegeven
staan. Bij Bloch is het symbool vaak een gedicht of in ieder geval een grotere poëtische constructie, bijvoorbeeld Goethes gedicht Über allen
Gipfelnß Niet iets natuurlijks, maar iets cultuur-lijks vormt dus de grond
van het symbool. Dit gedicht wordt niet voorafgegaan en omvat door een
discursief discours, dat dan de lacune bepaalt waarvoor het symboolbegrip
een oplossing is. Goethes gedicht, om op dat voorbeeld kort nader in te
gaan, gaat zowel over mijzelf als over de natuur. Gaandeweg lijken de per7 E. BLOCH, 'Kann Hoffnung enttäuscht werden?', in: IDEM, Literarische Außätze, 385-392.
8 'Über allen Gipfeln / ist Ruh,/ in allen Wipfeln spürest du / kaum einen Hauch; / die
Vögelein schweigen im Walde, / warte nur, balde / ruhest du auch!' (J.W. VON GOETHE, FA
I 2, 64).
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spectieven zelfs te veranderen. Eigenlijk kan niet eens gezegd worden
waarover of over wie het gedicht handelt.9 Bovendien: Goethes Über allen
Gipfeln lijkt bij Bloch niet een symbool omdat het een klassieker is, of omdat het van Goethe stamt, maar omdat het de intentie van het symbool, het
intenderen van of anticiperen op een zin, uitdrukt en zelfs is.
Op deze tweede wijze van koppeling van symbool aan de vraagstelling
heb ik laten zien dat Ricoeurs symboolbegrip op een positieve manier in
gesprek gebracht kan worden met Blochs symboolbegrip en dat door dat
'gesprek' een ander licht geworpen kan worden op symbolen. Nu zijn
symbolen niet meer (alleen) de pijlers van het spreken over God, het zijn
niet meer (alleen) de 'accu 's' waarmee dit spreken zich in tijden van crisis kan opladen, niet meer (alleen) de teksten in een notendop die klaar
liggen om geïnterpreteerd te worden, maar het spreken van de werkelijkheid zelf, een spreken dat (Bloch volgend) de dynamiek van de werkelijkheid verwoordt en nog niet weet wat het wil zeggen. 10 Ik duid dat hier
aan als 'symbolisering' en ik versta daaronder een activiteit die het 'werken' van taal en werkelijkheid verwoordt en anders dan het woord 'symbool' die actieve dimensie van het spreken over God kan wakker houden.
Ik kom hierop uitvoeriger terug in de slotparagraaf.

4.3. Conclusies: symbolisering en spreken over God
In deze paragraaf kom ik met behulp van de voorafgaande twee symboolbegrippen tot een beantwoording van de vraag naar de mogelijke toekomstige betekenis van spreken over God. Centraal staat in deze paragraaf de
term 'symbolisering'.

9 De Germanist Wulf Segebrecht heeft het zo uitgedrukt: 'Op het eerste gezicht bevat het
gedicht een reeks van gelijksoortige uitspraken over rustige toestanden in de natuur. Men
is gemakkelijk geneigd te zeggen, dat het gedicht niets anders beschrijft dan een omvattende rusttoestand, dat het dus in zekere zin de dichterlijk geformuleerde stilte van de
natuur of van de avond zelf is.' Volgens Segebrecht is deze interpretatie echter te algemeen
en onprecies. (W. SEGEBRECHT, J. W. Goethes Gedicht 'Über allen Gipfeln ist Ruh' und seine
Folgen, 164).
10
Naar aanleiding van Bloch zegt Gérard Raulet dat 'de natuur zichzelf in symbolen 'dichtet', waarmee ze zichzelf betekent.' (G. RAULET, 'Der dritte Hiob. Zu Ernst Blochs dialektisch-materialistischer Hermeneutik', in: Β. SCHMIDT (Hrsg.), Materialien zu Ernst
Blochs 'Prinzip Hofhung', 107).
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In de theologische literatuur van de laatste decennia wordt het spreken
over God vaak op een semantische manier aan de orde gesteld. Men stelt
dan de vraag: 'Wie is God?' en men probeert de resultaten van inhoudelijke reflecties in adequate woorden te vatten. Soms wordt het feit van een
symbolisch spreken in ogenschouw genomen, maar dan staat slechts het
symbool als inhoud en als product centraal. En bovendien volgt dit denken in symbolen vaak een oorsprongs-denken zoals we dat bij Bloch hebben leren kennen.
Hier heb ik getracht een andere weg te bewandelen. Conform het in de
vorige paragraaf gemaakte onderscheid tussen symbool en symbolisering
maak ik hier een onderscheid tussen een statische en een dynamische
opvatting van spreken over God. Vervolgens formuleer ik een antwoord op
de onderzoeksvraag door het aspect van de 'taal' bij Ricoeur en Bloch nogmaals op te pakken, om tot slot op basis van het gedane onderzoek een
beeld te kunnen schetsen van wat er theologisch te zeggen valt over het
spreken over God. In die slotparagraaf zal blijken dat de theologie, nadat
ik haar in de afgelopen hoofdstukken van verschillende kanten heb
bevraagd en het soms misschien leek alsof ze de kritische vragen niet zou
overleven, op een nieuwe manier toekomst en gestalte kan krijgen.
4.3.1. Statische en dynamische opvatting van spreken over God
Parallel aan de in de vorige paragraaf onderscheiden twee opvattingen van
symbool, onderscheid ik in deze paragraaf een statische en een dynamische opvatting van spreken over God. De terminologie is ontleend aan
Henri Bergsons Les deux sources de la morale et de la religion. Gebruik en
invulling van de begrippen is de mijne.11
Met een 'statische opvatting van spreken over God' doel ik op een benadering van het ondanks crises continuerende spreken over God. Hier
overheerst de continuïteit. In deze benadering raakt de crisis de oppervlakte, de uitdrukkingsmiddelen, maar niet de kern - of er kunnen op zijn
minst wegen worden aangegeven om de kern te herstellen. Voor een nieuwe betekenisgeving van het spreken over God kan men hier putten uit de
11

Henri Bergsons onderscheid tussen statische en dynamische religie komt er beknopt
gezegd hierop neer dat statische religie gekenmerkt wordt door overgeleverde mythen en
rituelen, terwijl de dynamische religie met mystiek te maken heeft en kleinere groepen of
individuen aantrekt. Vanuit deze groepen of individuen kan een appèl uitgaan naar de overige leden van de maatschappij.
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bronnen van de traditie. De crises kunnen worden geheeld, de kloven worden overbrugd door te herinneren aan de centrale christelijke symbolen,
door de betekenis ervan op te diepen en door ze in hun onderlinge samenhang en relatie te bekijken, steeds weer en opnieuw, zo mogelijk met
nieuwe resultaten. Het rendement van het gebruik van het woord 'symbool' in zo'n context is evident. Toepassing van het symboolbegrip kan
dienen om het specifieke karakter van de belangrijkste elementen uit het
(christelijke) geloof aan te geven en te sauveren. Hermeneutiek past in
zo'n verband als een moderne theologische en filosofische manier van in
dialoog gaan met het object. Men kan daar ter verdediging nog aan toevoegen dat de hermeneutiek altijd tot leven kwam toen het begrijpen van
de wereld en van teksten niet meer zo vanzelfsprekend verliep. Op zoek
gaan naar de actuele betekenis van spreken over God kan hier een kwestie zijn van het weer opladen van de religieuze taal aan de accu van de
symbolen. Spreken over God is hier sterk interpreterend van aard, in de
passieve zin: het zoekt in onze tijd naar nieuwe wegen om God ter sprake
te brengen.
Met een 'dynamische opvatting van spreken over God' doel ik hier op
de benadering zoals ik die in het eerste hoofdstuk heb geschetst: ik heb
daarin de actuele problematiek van het niet vanzelfsprekend zijn van het
spreken over God zwaar aangezet. Ik heb die onvanzelfsprekendheid niet
alleen semantisch geduid, maar in de betekenis dat 'we' niet meer in de
eerste betekenis van het symbool leven. In deze voorstelling van zaken
werken de traditionele (christelijke) symbolen niet meer, omdat onze cultuur er niet meer in leeft. Hermeneutiek, begrepen als ontraadseling, is
dan hoogstens nog interessant in historisch of archeologisch opzicht. Een
dynamische opvatting van spreken over God komt erop neer dat dat spreken, wil het van betekenis zijn, ook een spreken in het 'nu' moet kunnen
zijn, waarachtig, authentiek en gevoed vanuit nieuwe ervaringen. Daarbij
is het geenszins uitgesloten dat de traditionele discoursen om over God te
spreken (zoals de bijbel en tevens de traditie) inspirerend kunnen zijn.
Alleen wordt hier de eis geformuleerd dat de ontmoeting met die traditionele discoursen er een is waarin de tekst opnieuw kan ontstaan, als
vrucht van die ontmoeting. Op de vraag wat het aanknopingspunt voor
zo'n ontmoeting zou kunnen zijn kom ik zo meteen terug.
4.3.2. Taal bij Ricoeur en Bloch
Om te komen tot een antwoord op de vraag wat nog de betekenis kan zijn
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van spreken over God, concentreer ik me in deze paragraaf op 'spreken'
en dus op taal. In de hoofdstukken over Ricoeur en Bloch is taal onder
andere aan de orde geweest in verband met het onderscheid tussen
gesproken en geschreven taal. We hebben gezien dat Ricoeur de tekst, als
objectivering van de spreektaal, positiever waardeert dan de gesproken
taal. Zijn argument daarvoor komt er, kort gezegd, op neer dat de betekenis in de gestalte van een tekst pas de mogelijkheid krijgt echt bevrijd te
raken van haar auteur en van het oorspronkelijke publiek.12 Zo kon
Ricoeur ook pleiten voor de ontwikkeling van nieuwe methoden om een
tekst te benaderen. Ricoeur kon dat pleidooi houden, meen ik, op grond
van zijn grote vertrouwen in 'de betekenis' van taal. Het vertrouwen in die
betekenis lijkt bijna geheel los te staan van de manieren waarop die betekenis bereikt wordt en zo lijken ten slotte betekenis en toenadering tot die
betekenis los van elkaar te staan. Daarom beweer ik dat 'de betekenis' bij
Ricoeur er in zekere zin al is.
Daar tegenover staat Bloch die, zoals in het derde hoofdstuk al kort aangeduid is, de gesproken taal hoger aanslaat dan de geschreven taal - de
reden, zo heb ik aangegeven, waarom hij de kenmerken van de gesproken
taal tot in zijn geschreven teksten heeft proberen te behouden. Die voorkeur voor de gesproken taal heeft ermee te maken dat taal voor hem niet
alleen de weergave is van iets wat er op zich al is, maar zelf 'spoor' is van
het zich-uitdrukken van de werkelijkheid, waarvan zowel subject als object
deel uit maken. De taal is zelf als het ware werkelijkheid die naar buiten
wil. Het zich-uitdrukken van de werkelijkheid gebeurt in principe nu in
niet mindere mate dan in vroeger tijden.^
Zo komt taal bij Bloch dicht in de buurt van een handelen - namelijk
een handelen van de werkelijkheid. Bij Ricoeur lijkt taal eerder op een
tekst in ruste - als we althans taal 'in optima forma' bij Ricoeur enerzijds
(in zijn vroege werk) geconcentreerd zien in symbolen en dat wil zeggen
12
Vgl. Ricoeur: 'de autonomie van de tekst heeft een eerste belangrijke hermeneutische
consequentie: de vervreemding is niet het resultaat van de methode en dus niet iets wat nadien is toegevoegd of zelfs iets schadelijks; ze vormt veeleer de verschijning van de tekst
als schrift; tevens is ze de voorwaarde voor de interpretatie. De vervreemding is niet alleen
dat wat het verstaan moet overwinnen, maar ook dat wat dit verstaan bepaalt.' (P. RICOEUR,
'Philosophische und theologische Hermeneutik', 29).
'3 Bloch heeft vaak gesproken over die tijden waarin het nieuwe opduikt. Voor hem zijn
dat de tijden van de jeugd, van de revolutie. Dan broeit er iets, dan leeft het besef van iets
nieuws.
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in woorden voor dingen, anderzijds (in zijn latere werk) in teksten waar de
betekenis los gemaakt is van zowel auteur als publiek. De taal als tekst is
bij Ricoeur klaar om eindeloos geanalyseerd en geïnterpreteerd te worden.
Nu wil ik erop wijzen dat ik aan Ricoeur de nauwe koppeling van symbool
en taal ontleen en dat die koppeling bij Bloch niet zo expliciet te vinden is.
Maar wanneer we Blochs notie van symbool toepassen op het symbool als
taal in optimale vorm, dan ligt de conclusie voor de hand om het rendement van een gebruik van het begrip 'symbool' bij spreken over God hierin te zien dat 'symbool' duidelijk kan maken dat het bij spreken over God
om een spreken moet gaan dat 'werkelijkheid' moet laten doorklinken.
Als het bij Bloch om de beschrijving van 'werkelijkheid' gaat, gaat het niet
om werkelijkheid in een objectieve, empirisch-wetenschappelijke zin, maar
opzettelijk om een betrokken, partijdige, vooringenomen kijk op de werkelijkheid, om een blik waaraan niet ontgaat dat er iets ontbreekt, dat er iets
niet klopt, en wel op alle niveau's, niet slechts op het macroniveau van (politieke) systemen of van 'de schepping'.^ Tekenend als het gaat om de aandacht voor het microniveau is Blochs 'beschrijving' in Dos Prinzip Hoffnung
van een vrouw die vertelt: 'Ik zou onder de tafel willen zitten, daar wilde ik
leven en met de hond spelen' of, even later, van de man die vertelt dat hij
met vrienden 'een hut bouwde tussen de takken, een hut die men van beneden niet kon zien. Wanneer men boven zat, werd de ladder omhoog getrokken en elke verbinding met de bodem verbroken. Dan voelden wij ons
volmaakt gelukkig.' Volgens Bloch tekent zich hierin 'de eigen kamer af, het
vrije leven, dat komt.'^ Beide anekdotes interpreteer ik als voorbeelden van
Blochs aandacht voor het kleine, ogenschijnlijk onbetekenende.1^
'4 Theo de Boer over Blochs omgang met de geschiedenis. 'Dat iemand die op een afstand
en vn)blijvend de geschiedenis beschouwt, tot de conclusie komt Whatever is, is RIGHT,
laat zich denken. Bloch heeft (...) naar de geschiedenis gekeken met de ogen van iemand die
teleurgesteld kon worden en is zo op fenomenen gestuit die Ranke over het hoofd zag ' (TH.
DE BOER, De God van defilosofenen de God van Pascal Op het grensgebied vanfihsofie en theologie, 98) Gert Ueding heeft 'partijdigheid' de sleutel genoemd voor Bloch om de werkelijke bedoeling van verhalen te leren kennen en om onder de onjuiste drapene ook de mogelijke impulsen van de verandering te kunnen zien (G. UEDING, Gfonzvottes Elend, 172)
'5 E BLOCH, PH, 22/23
l

° Ik doel daarmee op een kenmerk van Blochs denken om namelijk aandacht te schenken
aan de 'Kleine Tagtraume' (zie deel I van Das Pnnzip Hoffiiungj, aan wat vergeten is, aan het
verwaarloosde of veronachtzaamde in de geschiedenis van de filosofie (zie daarvoor vooral
Leipziger Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie en Zwischenwelten in der Philosophiegeschichte) Zie ook H -E SCHILLER, Bloch-Konsteüationen Utopien der Philosophie, 14
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Hierboven heb ik gesproken over het spreken over God dat een nieuw
spreken moet kunnen zijn en dat de traditioneel voedende teksten - bijbel en 'traditie' - van dit spreken voor de toekomst niet wil uitsluiten,
maar slechts deze eis stelt dat ze in een ontmoeting met de lezer opnieuw
tot stand moeten kunnen komen. De vraag is vervolgens waar het 'ontspringingspunt' van die ontmoeting ligt, in welke ervaring. Ik heb laten
zien dat de fundamentele vraag van Ricoeurs filosofie die naar het zelf van
het ik is en een dogmatisch ingegeven besef van de ondoorzichtheid van
dit ik voor zichzelf. Daartegenover staat de fundamentele constatering
waarmee Blochs filosofie voortdurend begint. Die luidt, in verschillende
bewoordingen, dat 'er iets niet klopt', dat er 'iets ontbreekt'. Theo de Boer
heeft het Blochs 'sensorium' genoemd^ en Gert Ueding heeft over de partijdigheid gesproken als de sleutel voor Bloch om de werkelijke bedoeling
van verhalen te leren kennen. Het uitgangspunt van Blochs filosofie is
concreter en minder exclusief op het ik betrokken. Zoals ik al in hoofdstuk
twee en drie geconstateerd heb, is de Ontsteking' van alle denken en
schrijven bij Bloch de ervaring van 'honger': zowel de honger naar voedsel als naar zin.
Niet alleen de werkelijkheid 'buiten' is niet af. Ik interpreteer Bloch zo
dat ook de bronnen die in een statische opvatting van spreken over God
normatief zijn, niet voltooid zijn. Dat blijkt wanneer Bloch de bijbel leest.
Zijn betrokken blik bij het lezen van de bijbel komt niet slechts tot nieuwere, in de zin van nog subversievere, onconventionelere interpretaties
van de bijbel.1** Dat lijkt me niet het belangrijkste van Blochs prestatie in
deze. In Atheismus im Christentum beschrijft hij, zoals gezegd, dat men in
de bijbel het gevecht tussen twee tekstredacties aan het werk moet zien.
Men zou de bijbel dan ook de 'bricolage' van verschillende tekstredacties
kunnen noemen. In die zin is (zelfs) de bijbel niet af- niet alleen de interpretatie ervan. De bijbel, als het steeds weer opnieuw te interpreteren
boek, als dat wat alle antwoorden bevat en als de grote zingever, 'is' er nog
niet eens echt.
Daarom is het onvoldoende om de hermeneutische opgave van de theologie alleen te zien als een interpreteren - passief begrepen - van een corpus van tekens, dat af is en de zin en de betekenis in zekere zin dus al

'7 TH. DE BOER, De God van defilosofenen de God van Pascal. Op het grensgebied van filosofie
en theologie, 98-99.
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'heeft'. In mijn interpretatie van Ricoeurs hermeneutiek heb ik willen
laten zien dat zijn hermeneutiek daar veel van weg heeft. Ook Ricoeurs
argwanende hermeneutiek is 'interpreteren van', in de zin van het achterhalen van de betekenis die reeds gevestigd is. Welbeschouwd is het zo dat
zo'n hermeneutiek de betekenis onthult die 'achter' het betekende ligt. In
de ogen van Gérard Raulet is zo'n, wat hij noemt, 'subversieve hermeneutiek' nog schatplichtig aan de traditionele hermeneutiek. Ze benut de
principes van de traditionele hermeneutiek, te weten het zoeken naar een
zin aan gene zijde van het letterlijke. Blochs hermeneutiek heeft hij een
objectief-reële hermeneutiek genoemd die in de plaats komt van de traditionele en de subversieve hermeneutiek. Voor de traditionele hermeneutiek is 'de openbaring, dat wil zeggen de te bemiddelen waarheid, van
zowel menselijke als goddelijke herkomst.' Hier is de Schrift de door
mensen gebruikte 'signa translata', waardoor ze een voor de mens anders
onbereikbare waarheid uitdrukt. Daarnaast heeft God zijn/haar waarheid
ook in de buik van de natuur geschreven waaruit de mens symbolen put,
maar waar de waarheid hem/haar ook ontoegankelijk blijft. De ondoorzichtigheid heeft dus een dubbele oorsprong en traditioneel wijdt de
hermeneutiek zich aan de taak om tussen symboliek van de tekst en die
van de natuur zo goed mogelijk te bemiddelen. Maar, zo vraagt Raulet,
hoe is het 'wanneer de secularisering ook de Godshypostase vernietigt en
God niet meer als producent van de tekens erkent?' Terwijl de traditionele en de subversieve hermeneutiek nog beheerst worden door de ondoorzichtigheid van het woord, brengt Bloch het inzicht dichterbij in de radicale ondoorzichtigheid van de tekenproductie zelf.'^
In mijn interpretatie van Ricoeur meent deze, dankzij wat ik zijn grote
vertrouwen in de taal genoemd heb, dat een toename van interpretaties,
als gevolg van een toename en verfijning van interpretatiemethoden, meer
bloot zal kunnen leggen. Mijn bezwaar hiertegen richt zich niet op de ontwikkeling van en het pleidooi voor het gebruik van nieuwe interpretatiemethoden, maar op het feit dat deze hermeneutiek alle nieuwe interpretaties uiteindelijk terugbrengt in de baan van het oude, al is het maar door
te claimen dat dat de oorspronkelijke, eigenlijke betekenis was. Het symbool als drager van nieuwe betekenissen en nieuwe werelden legt de nadruk op het symbool als een 'samengeworpen' ('sum' - 'bolon') veld. Het
'9 G. RAULET, 'Der dntte Hiob. Zu Ernst Blochs dialektisch-materialistischer Hermeneutik', 106-7.
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fundeert die nieuwe betekenissen en werelden ook. Deze symboolaanpak
lijkt me moeilijk in staat om de ogen te openen voor het belang en bestaan
van nieuwe symbolen.
Recent bepleit men wel het opnemen van nieuwe symbolen in de religie. Men heeft erop gewezen dat de christelijke religie nog doortrokken is
van oude symbolen die stammen uit een oude, veelal agrarische wereld.
Bepleit wordt dan de opname van symbolen die onze moderne, technologische wereld reflecteren. 20 Ook Hermann Haring heeft aandacht
gevraagd voor nieuwe symbolen, omdat 'wie de oude symbolen alleen
maar op een nieuwe manier uitlegt en verklaart, de onderliggende verschuivingen en het oriëntatieverlies die zich in de religieuze taal hebben
voltrokken, nog niet begrepen heeft.'21
Het pleidooi voor nieuwe symbolen is niet bedoeld als een pleidooi voor
slechts de opname van 'aansprekender', 'modieuzer' symbolen - daarin
overheerst nog steeds een onderwijzend, docerend discours 22 - maar als
een pleidooi om betekenis en zin te zien als iets wat nog steeds en steeds
weer moet gebeuren.
4.3.3. Symbo/isering en spreken over God
Zoals al eerder opgemerkt, begrijp ik 'symbolisering' als een aspect van de
symboolproblematiek en wel als dat aspect waarvan het symbool, als de
gestolde kant, slechts het culminatiepunt is. Het is dat aspect dat naar
mijn mening noodzakelijk is wil 'spreken over God' toekomst kunnen
hebben. Ik zal dat in deze slotparagraaf nader toelichten.
20

'It seems that just as the great historical religions of the world have survived through
their ability to adjust to and inspire the worldviews and values of other cultures, they will
now have to learn to come to grips with the tools and communications of a global technological civilization in order to survive. The absence of a tradition of religious symbols to express the meaning of the relationship between people and their technology is one of the
greatest challenges awaiting organized religions in the future. If the challenge is not taken
up, the symbols of the past will one day slip and fall from our hands, leaving only scattered shards where there were once whole vessels - like the lost religions of the ancient
world, more fit for historians and archaeologists than for the human spirit.' (J. W. HEISIG,
'Symbolism', 207).
21
H. HARING, 'De actualiteit van de negatieve theologie', 148.
22
Vgl: de Oostenrijkse pianist Alfred Brendel die ten aanzien van de uitvoering van
muziek het onderscheid heeft gemaakt tussen aan de ene kant het verhelderen van een
stuk, het zo helder mogelijk toegankelijk maken - wat zijns inziens de taak van elke musicus is - en aan de andere kant: het onderwijzen.
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In het tweede hoofdstuk en in dit hoofdstuk heb ik laten zien dat
Ricoeur geneigd is de eigenlijke taal in een oorsprong te leggen en dus,
door de ogen van Ernst Bloch bekeken althans, vast te leggen. De eigenlijke taal is er in Ricoeurs symboolreflecties een die de werkelijkheid,
in de zin van concrete 'dingen', uitzegt. Ook bij Bloch heeft taal met werkelijkheid te maken, maar op een heel andere manier, met een heel andere (opvatting van) werkelijkheid: een die voortdurend in ontwikkeling
verkeert. Die manier om werkelijkheid in taal door te laten dringen acht
ik zinvoller voor een antwoord op de vraag naar het spreken over God.
Ik wil benadrukken dat met de vraag of het nog zinvol is om te spreken
over God vanzelfsprekend niet bedoeld is of men nog over God 'mag'
spreken. Vanzelfsprekend mag dat en het gebeurt ook, bijvoorbeeld in de
liturgie. Bovendien lijkt het me niet de taak van de theologie om te bepalen of het nog mag. Ook wordt in geen enkel opzicht ontkend dat het spreken over (en tot) God tot de centrale en identiteitsbepalende activiteiten
van de christelijke en van sommige andere religies behoort. Waar het wel
om gaat is de vraag of het in een publiek debat nog uitmaakt om over God
te spreken. Het gaat om vragen als: wordt dat spreken begrepen, voegt het
iets toe, heeft het een aan te geven inhoud en verandert het mensen,
wereld of samenleving? Kan het communicatie en gemeenschap openen,
of sluit het mensen juist van elkaar af? Ik kom ten aanzien daarvan tot
mijn conclusie, door het symboolperspectief op de vraagstelling toe te passen, op basis van de uitgevoerde symboolanalyses. Ik heb daarbij van meet
af aan, als een weddenschap in de trant van Blaise Pascal, ingezet op de
zin van het gebruik van het woord 'God'.
Om te beginnen heeft spreken over God geen zin als spreken over 'God'
in de strikte betekenis van het woord. Ik bedoel daarmee dat aan het uitspreken van dit woord 'God' in zekere zin niets hangt. 'In zekere zin',
omdat nu alles aankomt op een adequaat verstaan van de vraag, van 'taal'
en van de formulering 'spreken over God'. Het gaat me hier - na Ricoeur
en Bloch te hebben geanalyseerd - niet om een ontologische (misschien
atheïstische of sceptische) uitspraak, laat staan om welke funderende, op
juistheid gerichte intentie dan ook. Evenmin gaat het om een uitspraak
die een unilineaire relatie tussen betekenaar en betekende veronderstelt.
Het gaat in eerste instantie om betekenis en werkelijkheidswaarde, om de
zinvolheid van het spreken zelf, waarbij symbool en symbolisering de centrale invalshoek zijn geweest.
Een fundamentele stelling is dan ook dat, wanneer met spreken over
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God louter het noemen van 'God' (en van andere centrale christelijke symbolen) bedoeld wordt, de vraag naar de zinvolheid van dat spreken een onzinnige vraag is. Ze doet aan een naïeve of zelfs magische voorstelling van
taal denken en moet daarom met 'nee' worden beantwoord.
Met de categorie 'symbolisering', als accent op het actieve en dynamische aspect van 'symbool', heb ik willen benadrukken dat spreken over
God een spreken over de werkelijkheid moet zijn, in de door Bloch bedoelde zin. Dat met 'werkelijkheid' geen empirische werkelijkheid bedoeld is
in een naïef ontologische zin, heb ik boven al betoogd.
Wat daarmee wel gezegd is, is met name naar voren gekomen bij Bloch.
Voor hem is de werkelijkheid nog niet af, maar dat wat in alles, in natuur,
maatschappij en mens, werkt, constant aan het 'gisten' is, zoals Bloch zelf
herhaaldelijk zegt. Dit geldt ook voor de taal. Mens en taal hebben de taak
dit 'gisten' van de werkelijkheid tot uitdrukking te brengen en, voorbij de
neutraliteit, te brengen bij de zin van die werkelijkheid. De zin ervan moet
echter al proberend steeds maar weer blijken, want de wereld is een experiment van zichzelf, zoals de titel van Blochs laatste werk luidde.23
Blochs denken is een atheïsme. Dat zou op het eerste gezicht betekenen
dat zijn denken voor een beantwoording van een theologische vraag in
laatste instantie niet in aanmerking komt. Ik baseer echter de opvatting
van de betekenis van zijn denken voor deze vraag niet op een dogmatische
meetlat, maar op Blochs sensorium en op zijn belangstelling voor religie
en voor dit woord.24 Men kan hier het bezwaar tegen inbrengen dat op
deze manier het onderscheid tussen wat christelijk of gelovig is (en niet)
op een verwarrende en ontoelatende manier dreigt te verwateren, of dat
religie voor de zoveelste maal tot ethiek gereduceerd wordt. Om hier in
laatste instantie toch Bloch te volgen herinner ik aan het onderscheid dat
hij gemaakt heeft tussen 'God' en de 'zaak van God' en de 'zaak van God'
2

3 E. BLOCH, ExpeHmentum Mundi.
4 Elke Kruttschnitt heeft opgemerkt dat Bloch 'het christelijke geloof weliswaar 'van buiten' benadert en dat wetenschapstheoretisch gezien theologie als geloofswetenschap weliswaar religie-intern en religie-bevestigend georganiseerd moet worden, maar dat er ook
waarachtige theologie kan zijn zonder een binding aan een bepaalde religie. Die theologie
komt dan voort uit een 'Vemunftinteresse' in God.' (E. KRUTTSCHNITT, Ernst Bloch und das
Christentum, 27).
2
5 De Duitse theoloog Michael Kessler heeft over 'Blochs atheïsme en antitheïsme' gesproken als 'een opmerkelijk gedifferentieerd en zorgzaam in de diepte gaand overdenken van
de zaak van de religie die met de religies zoals ze zijn geenszins identiek is. Niet God als
2
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belangrijker te achten dan 'God'.25
Dat de aandacht van de theologie daarmee op een zeer bepaalde manier
op de steeds nieuwe werkelijkheid gericht wordt, is ook onlangs door Erik
Borgman beschreven en bepleit. Hij kent aan de theologie, in een tijd die
gekarakteriseerd wordt door secularisatie en door hernieuwde religieuze
belangstelling, de taak toe om niet uit te gaan van een 'tevoren opgestelde
wezensdefinitie van wat religie is', maar om te 'speuren naar een feitelijke of mogelijke 'religie na de religie', naar plaatsen waar en vormen waarin de relatie met het heilige op nieuwe, vaak verborgen wijze gestalte krijgt
of kan krijgen.'2^ Ik breng Borgmans formulering van de 'religie na de
religie' in verband met de genoemde twee religiebegrippen van Bloch, het
descriptieve en het normatieve religiebegrip. Betekenis en functie van
beide begrippen zijn al duidelijk geworden in Blochs benadering en exegese van de Bijbel. Ik herhaal het belangrijkste nog even: Bloch ziet in de
Bijbel het gevecht tussen twee tekstredacties. Dat gevecht heeft zich volgens Bloch nog lang nadien voltrokken, want zelfs eeuwen later wordt nog
betwijfeld of het boek 'Job' wel deel uit moet maken van de Bijbel. Volgens
Bloch had Luther nog 'grote bezwaren tegen het boek Job, want het boek
Job pakt Jahweh aan.'27 In de Bijbel en in de geschiedenis van de receptie
ervan ziet Bloch de kritiek op de religie in naam van religie. Met een variatie op zijn eigen woorden zou men kunnen zeggen, dat Bloch uit naam
van religie Jahweh durft 'aan te pakken'. Een laatste, in de zin van beslissend, criterium voor hem om dat in naam van religie te doen, lijkt me
enerzijds gelegen in dat fundamentele en primaire besef- wat is het precies: een ervaring, of een waarneming? - dat er 'iets ontbreekt', dat 'het
allemaal nog niet geweldig is' en anderzijds in zijn, als 'bewijs' daarvoor
geleverde, lange analyse en hermeneutiek van de West-Europese geschiedenis in al haar facetten. De Bijbel is voor Bloch niet daarom belangrijk,

probleem en het eindige en inlossende begrijpen van wat met het woord God bedoeld is,
zijn 'benoeming' is doel en thema van die 'godbezwerende filosofie'.' (M. KESSLER, "Dem
Wahren treu, das noch nicht ist.' Das Gottesbild der Philosophen am Beispiel Ernst Bloch',
IJI).
20

E. BORGMAN, 'Gods gedaanteverandering. De metamorfosen van de religie en hun theologische betekenis', 59.
2
7 E. BLOCH, Gespräche mit Ernst Bloch, 179.
2
^ 'Denn zu wievielen spricht die Schrift sogar, als ware sich ihnen grossgeworden. Das
auch nicht deshalb, weil so früh Kinder darin unterrichtet wurden.' (E. BLOCH, Atheismus
im Christentum, 42).

250

4.3- CONCLUSIES: SYMBOLISERING EN SPREKEN OVER GOD

omdat het een 'bestseller' is, of omdat 'kinderen er zo vroeg in onderricht
zijn' 28 , of omdat het 'grote literatuur' is, maar omdat de 'grond niet afgedaan heeft waarom de Bijbel zo lang het meest populaire boek was.'29 Het
woord dat in deze bij Bloch ten aanzien van de Bijbel steeds valt, is dat het
er gaat om 'je eigen verhalen' ('tua fabula' en 'tua res agitur'). Duidelijk is
ook al geworden dat Bloch dat niet in een louter existentialistische zin verstaat.
Ik verwijs voor mijn aanzet ook nog naar de Duitse theologe Dorothée
Solle. Zij heeft erop gewezen, dat het in kerk en wetenschappelijke theologie gebruikelijk is om te zeggen 'dat God ons liefheeft'. Zeldzamer is het
volgens haar om te zeggen, dat 'dit slechts dan reëel ervaarbaar is als deze liefde, zoals elke werkelijke liefde, wederzijds is.' Solle: 'Dat mensen
God liefhebben, beschermen, nieuw maken en redden, klinkt de meeste
mensen in de oren als grootheidswaan of absolute dwaasheid.'30 Mijn
pleidooi om de invalshoek van symbool en symbolisering te interpreteren
als de uitnodiging om de zich steeds weer ontwikkelende werkelijkheid in
de taal binnen te laten dringen en dit werkelijkheids-nabije spreken in
aanzet te zien als een spreken over God, begrijp ik in dit licht als, gelovig
uitgedrukt, het liefhebben van God.31 Ik begrijp het als de poging om de
werkelijkheid in haar steeds nieuwe, zich ontwikkelende gedaanten, in
haar gefragmenteerdheid, in haar onvoltooidheid aan God 'aan te bieden'.
In dit hoofdstuk heb ik ook Blochs categorie van de honger, zowel naar
voedsel als naar zin, benadrukt. Ook nu verwijs ik naar Dorothée Solle.
Naast Ricoeurs hermeneutiek van de argwaan heeft ze voorgesteld om een
'hermeneutiek van de honger' te ontwerpen. Volgens haar zijn namelijk
'mensen uit de Eerste Wereld' 'niet meer voldoende geholpen met de verdenking om zich aan de dwang van de traditie te onttrekken.' Wel wordt
men volgens haar 'gedreven door het verlangen om op een andere manier
te leven.' Met een verwijzing naar Bloch zou men het de 'honger naar zin'
kunnen noemen. Bij Bloch kan men leren dat de zinvraag aan de orde van
2

9 'Immerhin ist der Grund nicht abgegolten, weshalb die Bibel lange das volkstümlichste Buch war ' (E BLOCH, Atheismus im Christentum, 42).
3° D SOLLE, Mystik und Widerstand 'Du Stilles Geschrei', 16
31 Ook de theoloog Frans Maas heeft onlangs aandacht besteed aan het 'werkelijkheidsgehalte' van religie en in dit opzicht onder andere naar de door Dorothée Solle bepleitte
terugkeer naar de concrete werkelijkheid verwezen. (F MAAS, Kunst en echt Spiritualiteit
als meer dan mensehjL· constructie (Titus Brandsma Lezmg 2004), Nijmegen Valkhof
Pers 2004, 7, 27).
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de dag is en dat niet alleen af en toe het antwoord op die vraag ontbreekt,
bijvoorbeeld in een incidentele identiteitscrisis. Die vraag moet steeds
weer opnieuw gesteld worden, omdat ze tot die vragen behoort die onconstrueerbaar zijn en nooit rechtgebogen kunnen worden naar een klaarliggend antwoord.
Spreken over God zou die continue en ook de kleinheid van alledag verdisconterende zinvragen moeten weten te verwoorden en te mobiliseren.
Wanneer spreken over God daartoe in staat is, is het zinvol dat het een toekomst heeft. Dan is het terecht dat de theologie voor de toekomst van dat
spreken pleit. Ze zal dan aan de ene kant op micro-niveau een blik dienen
te ontwikkelen (en deze te scherpen) voor de onvoltooidheid van werkelijkheid en voor de zich steeds in nieuwe vormen aandienende zinvragen van
mensen - want het heden is nog niet eens present! - en aan de andere
kant de maatschappij- en ideologie-kritische blik dienen te koesteren en te
scherpen voor wat er op maatschappelijk gebied mis is en bekritiseerd
moet blijven worden, zolang de werkelijkheid niet af is. De maatschappijen ideologiekritische blik is de blik die meestal met Bloch als marxistisch
denker in verband wordt gebracht. Beide elementen, het kleine, mystieke
en op spiritualiteit betrokken aspect van de blik voor het hier en nu van
alledaagse kwesties, als het grote, profetische, op kritiek en verandering
van structuren en op de toekomst betrokken denken en handelen, mogen
niet van elkaar gescheiden worden, want uiteindelijk is de wereldknoop
van alle zijn het hier en nu.3 2
Voor de genoemde kwaliteit van spreken lijkt me het woord 'symbolisering' geschikter dan het woord 'symbool'. Al is hier om te beginnen een
kleine relativering op zijn plaats: 'symbolisering' is 'slechts' een technisch
begrip. Een van de doelen van dit onderzoek bestond erin te bekijken of
dat begrip nuttig zou kunnen zijn als interpretatief model voor het 'spreken over God'. Ik ben in dit boek, om redenen die ik eerder genoemd heb,
begonnen met een analyse van het begrip 'symbool' in het werk van
Ricoeur en Bloch. Het begrip 'symbolisering' heb ik uiteindelijk ingevoerd
als een correctief op de statische associaties die het woord 'symbool' vaak
heeft. Wanneer we nu het gelovige, primaire spreken over God kortweg
zouden opvatten als 'symbolisering', dan versta ik daar een spreken onder
dat nieuwe pogingen doet om de utopie (in de zin waarin Bloch daarover
spreekt) van een eenheid van zin te formuleren. Het woord 'God' vat ik op
3 2 E. BLOCH, PH.,
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als het centrale symbool dat steeds opnieuw vorm krijgt in steeds nieuwe
verwoordingen van die utopie van een laatste zin. Men zou met Herman
Philipse kunnen zeggen dat het woord 'God' 'leeg' is, ook in mijn voorstelling. De conclusie die ik daaruit voor het gebruik ervan trek, verschilt van
die van Philipse. Ik grijp daarvoor nogmaals terug naar Bloch.
In de Bijbel gaat het volgens Bloch ten diepste om concrete verwoordingen van de hoop. 'Rijk van de vrijheid' is voor Bloch zo'n concrete verwoording. Dat die verwoordingen talrijk zijn, dat ze elkaar afwisselen en
dat het dus steeds weer nieuwe pogingen zijn om zo'n laatste zin te bedenken en te formuleren, heeft te maken met Blochs filosofìe van het onvoltooide, met het feit dat de 'absolute inhoud van de hoop zelfs in de intentie nog ongevonden is'.33 Het woord 'God', als het centrale symbool in het
spreken over God, kan men zien als het symbool dat een rol kan vervullen
door om te beginnen alle pogingen om zo'n utopie van een laatste zin te
formuleren te subsumeren onder een 'genre', voorts door aan de voorlopigheid en het experimentele karakter van die pogingen te herinneren en
ten derde door, als uitdagende en tegelijk lege categorie, tot nieuwe verwoordingen en experimenten aan te zetten. Met 'experimenten' en 'verwoordingen' bedoel ik explicaties van wat men als de laatste en ultieme
zin ziet. Dat die explicaties steeds een voorlopig karakter hebben, heb ik
met behulp van Blochs filosofie van het nog-niet aangetoond. Dat met
'laatste en ultieme zin' niet alleen een individuele zin bedoeld is, zal ik nu
tot slot duidelijk maken. Ik maak daarvoor gebruik van het feit dat Bloch
symbool en allegorie steeds nauw aan elkaar koppelt.
Zoals gezegd blijft de utopie van een laatste, ultieme zin bij Bloch nooit
beperkt tot het individu alleen. Ik heb al Blochs verzet tegen een louter
existentialistische duiding van geloof genoemd, of (in de woorden van
Bloch) tegen een opvatting die het spreken van de Schrift louter ziet als
een spreken 'uit de existentie in de existentie' en niet als een spreken over
iets.34 De allegorie drukt uit dat we ook nog niet klaar zijn met de betekenis van de dingen, met de werkelijkheid om ons heen. Ik interpreteer de
nauwe relatie van allegorie en symbool in Blochs werk aldus, dat ook die

33 'Wo Hoffnung ist, is so in der Tat Religion, aber da der absolute Inhalt der Hoffnung
selbst in der Intention noch so ungefunden ist, gibt es auch eine dermassen variierenden
Phantasie-Fundus der Religionen als der Versuchungen des utopischen Totums.' (E.
BLOCH, Das Prinzip Hoffnung, 1417).
34 E. BLOCH, Atheismus im Christentum, 6 9 .
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werkelijkheid en de dingen deel moeten uitmaken van het spreken over
een eenheid van zin. Niet alleen onze eigen, individuele zin is nog niet
duidelijk, maar ook die van de werkelijkheid, van maatschappij, natuur en
geschiedenis. Dat kan de betekenis zijn van het 'aanbieden van de werkelijkheid aan God', waarover ik boven sprak. De theologie, als een
'second-order' discipline (Ricoeur), heeft tot taak dit spreken te analyseren
en kritisch door te lichten.
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Summary
In our secularized present-day situation God-talk isn't self-evident any
more. Theology, understood as the reflection on its main object, God, on
faith in God and on God-talk, more than ever needs to reflect explicitly on
the relationship between the body of contents it has as its object and the way
these contents are understood and accepted (or not) in a given society and
culture. This book tries to show that reflections on the specific situation of
the late twentieth century have to become a constituent of theological reflections - more so than only a propaedeutic to the 'real' theological work.
Nowadays 'secularisation' is an important concept to characterize the contemporary situation as far as the position of faith in God is concerned.
This concept expresses the overall decline of belief in God in society as a
whole. This decline has been a fact since a couple of decades now, a fact
that is widely accepted now. What's more: while Northern America displays a revival of faith in God, in Western-Europe desecularisation seems
to be out of the question. In many theories secularisation has been connected with modernity, being the fundamental character of our modern
times. Usually secularisation has been presented as an inevitable consequence of modernity.
Nevertheless modernity and secularisation don't map the entire WesternEuropean situation with regard to religion. A new religious interest seems
to set in. Our modem society is being looked at more and more as a latemodern, or postmodern society, as a modernity that reflects upon itself in
a more thorough way than it ever did before. In many instances postmodern reflections themselves even give rise to a new religious interest. One
could consider these occurrences (new religious interest and post -or late
modernity) as auspicious circumstances that prove that religion and theology always have been right. These circumstances could be welcomed
enthusiastically in stating that they testify to the return of God. In this
book I didn't choose this perspective. Although secularisation in itself
doesn't say anything about individual faith in God nor about Gods existence, it can't be denied that the believers and their God-talk have been
shaped by a thoroughly secularized society and its patterns of thought.
Even theologians nowadays admit that they don't know anymore what
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they exactly mean when using the word 'God'. This book offers a critical
theological self-reflection on one of the many conceptual instruments that
functioned in religious and theological history to mark the specificity of
religious language.
God-talk or religious language often have been approached under the
rubric of symbol, since that word for a long time has been considered to
express the inner logic of religious language. Although 'symbol' originally wasn't a religious word, in the course of history it has become a highly
religious concept, used to name the specific 'architecture' (Ricoeur) of
meaning. In this book two concepts of symbol have been studied in particular, viz. Paul Ricoeurs and Ernst Blochs concept of symbol.
The concept of symbol suddenly appears in Ricoeurs work, in the framework of a philosophy of the will and in the context of the question of evil.
In the Symboiism of Evil Ricoeur digs beneath speculations about evil and
beneath the level of myths that deal with evil, in order to finally reach the
primary level: the symbols of evil. According to the famous last paragraph
of this book the symbol 'gives rise to thought'. In the second chapter of
this dissertation Ricoeurs concept of symbol at first has been reconstructed in a sympathetic reading. The distinctions Ricoeur made between sign,
symbol and allegory, have been explained as well as the turn to hermeneutics that has been inaugurated by the symbol. In a second, deconstructive,
reading the difficulties Ricoeur met in the seventies with the concept of
symbol will be used to read Ricoeurs concept of symbol anew. In the end
this chapter shows that Ricoeur stumbled on the concept of symbol, and
rightly so, because he wasn't able to take into account the non-semantic
element, which has become more and more important for his concept of
symbol. This non-semantic aspect of symbol will be interpreted as the
action of symbol. Moreover, in a final critical interpretation some comments will be made on Ricoeurs concept of symbol. These are connected
to the fact that 'symbol' serves a function within a certain theoretical
framework, viz. a philosophy of a hermeneutics of the self, in the context
of the question of the experience of evil and, as a paradigmatic symbolism,
ushers in Ricoeurs hermeneutical turn. It will be stated that these initial
characteristics of Ricoeurs philosophy remain to determine Ricoeurs concept of symbol. As a consequence of this context symbols seem to be entities with a concealed, secret meaning.
287

SUMMARY

Since Bloch seldom develops sharply distinguished, analytical concepts,
but is a philosopher and writer at the same time, in the third chapter
Blochs concept of symbol will be placed in the context of his writing that
is intimately linked with his philosophy of the not-yet. This philosophy
does not start from a metaphysical question, but from the experience that
something fails, that things are not as they should be. Blochs main work,
The Principle of Hope, is an encyclopaedia of individual and collective daydreams about a better future. These are dreams of a better future far away
and at the same time dreams of the here and now, of real presence - since
even presence is not present. Blochs concept of symbol has to be considered in this context of a philosophy of the not-yet. It is linked with his concept of allegory, which is about things. While the symbol expresses the
desire for a unity of meaning - in diverse ways - the allegory tries to mean
things, by jumping from one thing to another. It never comes to rest,
while the symbol on the other hand tries to land, but never succeeds.
Other than Ricoeurs concept of symbol the mysteriousness of the meaning of Blochs symbol is not only subjective - in the sense that we just don't
know what the symbol means - but objective, real as well.
In the concluding chapter some conclusions are drawn for a meaningful
future of God-talk. The distinction is made between a static and a dynamic concept of religion. In the first concept of religion the fact that theology
is hermeneutics means that theology is concerned with the interpretation
of sacred texts - starting from the premise that every religion has its main
written documents. Here the concept of symbol can be considered to function as a label to denote the specific architecture of meaning. In the
dynamic concept of religion it is presumed that meaningful God-talk must
be able to be God-talk here and now. Theology being hermeneutics means
that it interprets reality starting from a very specific standpoint: the experience that our reality still 'is' not present yet.
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Wat heeft spreken over 'God' onze moderne en geseculariseerde
maatschappij nog te zeggen? Op basis van een analyse van het
symboolbegrip van de filosofen Paul Ricoeur en Ernst Bloch pleit de
auteur voor een dynamische opvatting van religie, waardoor het
mogelijk moet worden het woord God van binnenuit en van onderop
te vullen met betekenis. Religie en theologie, als reflectie erop,
zijn niet belangrijk omdat ze over God spreken, maar indien ze
ervaringen en overtuigingen verwoorden die van eminent belang
zijn.
Rob Plum studeerde filosofie en theologie in Nijmegen, San
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