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Wij zien door een spiegel, in raadselen

1 korintiërs 13:12

Frank–Jan van Triest

Aan het einde van zijn lofzang op de liefde wijst Paulus erop dat datgene wat aan 
de liefde vooraf gaat en waaraan de liefde voorbijgaat, zich in de sfeer van het 

onvolmaakte bevindt (vs 8f.). De profetieën, tongen en kennisinhouden zullen uitein-
delijk schril afsteken tegen dat waartoe de liefde in staat is. De suggestie is dat de 
liefde al het andere zal vervullen en op zijn juiste plaats brengt, zij het niet als comple-
ment, maar als supplement. Zonder de liefde beschikken we over niets meer dan een 
aristotelische deugdencatalogus. Maar totdat we dit supplement ontvangen, kijken 
we nog door een spiegel.

Spiegels uit de Oudheid zijn handzame en fraaie dingetjes, maar vervullen eerder 
de functie van een luxe accessoire dan van een secuur optisch hulpmiddel. Een opge-
poetste bronzen of koperen plaat voor dagelijks gebruik zal niet altijd volledig vlak 
zijn geweest en zal na verloop van tijd gevoelig gebleken voor krassen en valpartijen. 
De Griekse maagd die zich ging opmaken zag zichzelf door een doffe waas en moest 
de eventuele vervormingen nog daarbij wegdenken. Maar dat is slechts mogelijk 
omdat ze weet dat ze niet samenvalt met haar spiegelbeeld, ondanks dat ze dat beeld 
nooit zelf zal kunnen controleren.

Een spiegelbeeld is niet iets waar je op den duur genoegen mee neemt, maar je zult 
het er vooralsnog mee moeten doen. Plato gebruikt in zijn Phaedo het zinnebeeld van 
een spiegeling waar je niet buiten kunt (99d sqq.): zoals degene die recht in de zon 
probeert te kijken verblind wordt door het felle licht, is de ondermaans levende mens 
niet in staat om middelloos het Zijnde geopenbaard te krijgen. Hiervoor is een beeld 
(eikos) nodig. Het beeld laat zich vatten in logoi, begrippelijke overwegingen. Uit 
Sokrates’ toevoeging kun je opmaken dat het betrachten van het Zijnde in logoi gelijk 
staat aan het betrachten van het Zijnde in eikoi, in tegenstelling tot de empirische 
dingen. Je zou het denken over het Zijnde dus met recht ‘reflectie’ kunnen noemen. 
Het kennen van het Zijnde gaat over de weg van reflectie en speculatie, waarbij eikos 
en logos samenvallen.
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Directe aanschouwing is voor ons sterfelijken niet weggelegd. We zullen er voor-
lopig niet achterkomen hoe de vork nu echt in de steel zit. Is dit besef eenmaal 

tot je doorgedrongen, dan kun je twee kanten op: je raakt geïrriteerd en wanhopig, 
je wordt een cynicus of een fatalist. Grote kans dat je met zo’n houding het kind 
met het badwater weggooit. De andere mogelijkheid is om je irritatie en cynisme 
een moment opzij te zetten en je eens te concentreren op wat je wel in het vage spie-
gelbeeld kunt zien. Speculatie in platoonse zin is zodoende niet langer een zaak van 
betweterigheid, maar van bescheiden je voegen in het aan jou getoonde. Dat is de 
ene kant. De andere kant is dat je je onwetendheid erkent, ‘weet niet te weten’, om de 
bekende socratische floskel maar eens aan te halen. In wezen is dit de realistische en 
praktische portee van Plato’s filosofie: omdat je de ultieme en vervolmaakte kennis 
niet tot je beschikking hebt, sta je voor de uitdaging bij jezelf na te gaan wat je aan 
incorrecte voorstellingen hebt en vervolgens wat de wereld rondom je aan dergelijke 
voorstellingen cultiveert. Daarin sta je niet alleen: Plato geeft een richtlijn voor de 
reflectie, namelijk het beeld van het Zijnde. Voor hem is dit het meest betrouwbare 
en zuiverste beeld, omdat dit van alle mogelijke beelden nog de meeste logos bevat. 
‘Logica’ is bij Plato dus geen zaak van strenge deductie uit axioma’s, maar een manier 
van in het leven staan. Als je je logos gebruikt, neem je een kritische houding aan. 
Maar deze houding kun je om dezelfde reden een houding van ontvankelijkheid 
noemen. Kritisch zijn betekent niet dat je als een sofist je oordeel al klaar hebt, maar 
dat je open staat voor de dingen omdat waarheid zich slechts daar kan voordoen. In 
het eerste geval geef je te kennen dat je de waarheid bezit, terwijl je in het tweede 
geval wacht op het inbreken van de waarheid. Hoe en wanneer die waarheid inbreekt, 
is, om het met Plato te zeggen, aan de goden, het is een zaak van moira.

 Moira wordt al sinds het duisterste begin van het continentale denkgebeuren 
geassocieerd met ‘het door het lot bepaalde deel’, ‘beschikking’ en ‘bestemming’. 
Wij autonome en vrijgevochten burgers prijzen ons daarentegen gelukkig dat we 
eindelijk verlost zijn van goddelijke willekeur. Van boven hebben we niet zoveel te 
verwachten en daarom vonden we het tijd om het heft in eigen handen te nemen. 
Niks mis mee. Tenminste niet voorzover een goddelijk juk ons onder het mom van 
de waarheid allerlei doctrines voorspiegelt, blinde gehoorzaamheid eist en ons 
vermogen tot logos versluiert. Maar wel wanneer we uit weerzin daartegen het abso-
lute ‘ik’ op elke voorgrond schuiven en deze daad abusievelijk voor zelfontplooiing 
uitgeven. De ideële en publieke vorm daarvan heet ‘das Man’. Maar tot zover de 
cultuurkritische noot. Het is namelijk veel interessanter om te zien wat moira als 
denkfiguur nog wel te zeggen heeft.

Nu, behalve dat een kritische houding geïnspireerd op moira ons kan behoeden 
voor een activistische subjectiviteit enerzijds en het rustig meedeinen op de stroom 
van alledaagse doxa anderzijds, heeft die houding ook een innerlijke zijde. We 
noemden al ‘open staan voor’ en, mutatis mutandis, de opschorting van je oordeel. 
Maar, en daar is Plato’s realisme weer, dit verhaal over moira en spiegels kun je lezen 
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in de context van een ethisch discours; althans, daar zijn in verschillende dialogen 
aanwijzingen voor. De ethische weerslag van het transcendentievertoog is voor Plato 
een innerlijke weerslag, die, dit even terzijde, ontsnapt aan legaliteitsbeginsels en 
zo de mogelijkheid van ethisch nihilisme onderschept. Wanneer je het over ethiek 
hebt, heb je zowel in het antieke als in het vroeg–christelijke vertoog te maken met 
deugden. 

Terug naar Paulus. De lofzang op de liefde bevat een heel aantal dingen die de liefde 
wel en niet is, deugden zoals ‘lankmoedigheid’, ‘goedertierenheid’, ‘verdraag-

zaamheid’ en, hoe toevallig, ‘blij zijn in de waarheid’ — sunchairein tei aletheiai, 
mooi he? Daartegenover ook een paar antideugden zoals ‘afgunst’, ‘praalzucht’ en 
‘opgeblazenheid’. Wat je kunt doen, is uit alle macht vermijden je aan antideugden te 
bezondigen en je zoveel mogelijk te richten op wat wel deugt. Dan word je vast een 
aardig en vriendelijk mens, denk je niet? Nee, zegt Paulus, dat is niet genoeg! En Plato 
zou hartelijk instemmen om zo iemand als ‘schallend koper’ en ‘rinkelende cimbaal’ 
af te schilderen.

Op het punt van de liefde zelf bestaat er wel een onderscheid. Je zou het verschil 
tussen de paulinische agápe en platoonse erõs misschien zo moeten weergeven: terwijl 
agápe de vervulling van de deugden voorstelt, belichaamt erõs slechts het verlangen 
naar de vervulling. Maar wanneer we even verder kijken, blijkt het schema nog steeds 
te werken. Want zowel bij Plato als bij Paulus heeft het geen zin om uit eigen macht de 
deugd na te streven en bij beiden is er sprake van de noodzaak om je open te stellen. 
De hamvraag is nu, wat de zin van ‘liefde’ dan wel moira is.

We hadden al gevonden dat liefde zowel als moira op het punt van deugd vervul-
ling betekent: ze maken het plaatje compleet, of misschien beter: ze vormen het kader. 
Maar zoals het zinloos is om deugden stuk voor stuk na te jagen, is het even zinloos 
om eigenstandig de vervulling ervan te bewerken. Zo gezien maakt het in het geheel 
niet uit of je al volleerd bent in de deugd of slechts een beginneling: het wel of niet 
hebben ervan heeft geen effect op de vervulling. Je zou deze vergelijking kunnen 
trekken: zoals je geen grip hebt op het kader van de deugd, zo is de zingeving aan je 
handelen niet alleen van jou, maar ook van de ander afhankelijk. Die ander wordt 
jou gegeven en het is aan jou om te handelen. Als je handelt in veronachtzaming van 
kader, moira of liefde, doe je maar wat, in het wilde weg. Als je handelt met oog op 
een kader of in verwachting daarvan, kun je met Paulus zeggen: geloof, hoop en liefde, 
maar de meeste van deze is de liefde.


