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Weten wat je niet kunt zien

Herman Meijer

In zijn inleiding van Grondvormen van theologische systematiek haalt Rinse Barth 
aan over de wetenschappelijkheid van de theologie. Hij citeert met kennelijk 

genoegen de tekst uit de Kirchliche Dogmatik (i/1) waarin Barth onbekommerd de 
theologie als noch per se wetenschappelijk noch per se on– of buitenwetenschappe-
lijk definieert. Waar ik graag op doordenk is wat Barth aanvoert als derde argument 
waarom de theologie niet voor zichzelf van het begrip ‘wetenschappelijkheid’ hoeft 
af te zien: de theologie verwacht een nog te onthullen uiteindelijke eenheid van alle 
menselijke inspanning om tot kennis te geraken, want ze rekent ermee dat haar eigen 
particulariteit ooit in een verrassende universaliteit aan het licht zal komen.

Een zin om een paar maal op de tong te proeven. Daar is allereerst de verwachting 
van iets wat nog onthuld moet worden. De theologie is er draagster van, een voor 
een wetenschap bevoorrechte positie, zeker gegeven de inhoud van die verwachting. 
Want die is niets minder dan de convergentie van alle wetenschappen, ja van al het 
menselijk kennen bij elkaar.

En dan de reden van deze verwachting: dat haar hoogst particuliere kennis ooit iets 
universeels zal blijken, dat de theologie er zelfs mee ‘rekent’ dat dit aan het licht komt. 
En bij dit al wordt dan ook nog aangetekend dat die alsdan gebleken universaliteit 
‘verrassend’ zal zijn. Een hoge vorm van ironie, ermee rekenen dat je in de toekomst 
zult worden verrast door iets waarvan je de omtrekken nu al kunt schetsen?

Dat je met Barth kon lachen is de meeste ingewijden bekend. Voor anderen, die van 
hem hebben gehoord maar niets uit de eerste hand kennen, is hij vooreerst een onge-
naakbare theoloog. En bij diegenen die wat meer weten wekt hij ergernis doordat hij 
volstrekt niet assimileerbaar is. De zin die ironisch kan werken wekt voor hetzelfde 
geld de verdenking van hovaardij. Hoezo durf jij te veronderstellen dat de theologie 
ooit iets universeels zal representeren en niet, wat toch veel waarschijnlijker is, het 
relict van een verdwenen tijdperk zal blijken? Als dit geen blijk van zelfoverschatting 
is, dan toch van onwetenschappelijke naïveteit. Maar kan zo’n begaafde denker zo 
naïef zijn?
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Het is ergerniswekkend en intrigerend tegelijk. Laat ik Ger Groot citeren in zijn 
bespreking van de (toen net bij Boom verschenen) vertaalde Römerbrief. Wat moet 
ik dus aan met dit theologische meesterwerk dat in alles ingaat tegen mijn moderne, 
atheïstische redelijkheid, maar vanuit zijn ongeëvenaard literaire kracht een antwoord 
eist? Iets is er kennelijk in de werkelijkheid dat ik met geen mogelijkheid begrijpen kan, 
maar ook niet kan negeren: en dat is niet God — maar het feit dat een boek als ‘De 
brief aan de Romeinen’ ooit geschreven heeft kunnen worden. […] Onder mijn ogen ligt 
een even fascinerend als schrikwekkend boek […]. En ik kan er geen kant mee op. Ten 
diepste en uit volle overtuiging ongodsdienstig, weet ik niet goed of ik dit schandalige 
boek liever nooit gelezen, dan wel nooit gemist had willen hebben.

Als de theologie, zoals Barth zegt, die nog te onthullen ‘uiteindelijke eenheid’ 
verwacht, zegt ze daarmee over zichzelf in ieder geval dat ze een vorm van kennis is. 
En wie Barth leest kan zich moeilijk aan de indruk onttrekken dat de man iets weet. 
In dezelfde bespreking stelt Ger Groot met niet–gespeelde verbazing vast dat Barth 
de brief leest alsof deze niet aan de Romeinen van negentien eeuwen terug, maar aan 
hem geschreven is. Een treffende signalering: wie ooit de brieven gelezen heeft die 
Barth schreef op vragen van protestanten in bezet Nederland, die hen langs de ‘Zwit-
serse weg’ bereikten, zal zich minder dan Ger Groot verbazen over de indruk dat voor 
Barth de Romeinenbrief een collegiaal schrijven betreft. Het gaat dan in de eerste 
plaats om het soort kennis dat urgent is wanneer het erom spant. Dat is wanneer de 
vraag naar de weg aan de orde is. Wat te doen als de vijand voor de deur staat? En 
dan gaat het dus ook om het antwoord dat aan de vraag vooraf gaat en dat Paulus en 
Barth tot tijdgenoten maakt.

Dat antwoord, Ik ben de weg, behoort vooralsnog, ook naar het besef van Paulus 
en Barth, tot de particuliere kennis van de christelijke theologie. De verwach-

ting dat deze ‘ooit in een verrassende universaliteit aan het licht zal komen’ vindt 
haar grond in de belofte van de wederkomst. In Barths woorden horen we de echo 
van Paulus: dat we eens zullen zien van aangezicht tot aangezicht, wanneer God 
alles in allen zal zijn. Hiermee heeft de theologie haar eigen belofte van universali-
teit meegekregen. Op het vlak van de algemene kennis kan dit niet meer heten dan 
een ‘geloof ’. En in wetenschappelijke termen is het ten hoogste ‘een axioma waarmee 
de theologie werkt’. Tegelijkertijd is het voor de theologie zelf een geweldige kracht. 
Want ze kan zowel zeggen: onze kennis van nu is onvolkomen, als: we mogen met 
vertrouwen meedoen aan kennisverwerving. Het eerste is goed omdat het aan de voet 
van alle wetenschappelijkheid staat als prikkel tot open vragen. Het tweede is goed 
omdat het aan alle kennisvijandigheid de grond ontneemt. Zo zou, van binnenuit 
gezien, er tussen de wereld van de theologie en die van de overige wetenschap, de 
filosofie inbegrepen, geen kloof hoeven gapen.

Omdat alleen al Ger Groots reactie op de Brief aan de Romeinen anders uitwijst, 
wat ik jammer vind, zoek ik in mijn hoofd naar sluipwegen die de theologie en wat ze 



62

te melden heeft, uit de framing als ‘religie’ kunnen halen. De ene die ik vind loopt over 
Frans Breukelman. Ooit hoorde ik hem vertellen hoe boos hij zijn ‘orthodoxe’ gehoor 
maakte met de zinsnede ‘hier laat Lukas Jezus zeggen … ’ Wat hen boos maakte had 
mij juist ooit bevrijd en gelukkig gemaakt: dat je de Bijbel in de eerste plaats als litera-
tuur kon lezen. En de andere loopt over Kleis Kroon, wiens onbevreesde historische 
situering van Paulus in een op slavernij en staatsgeweld bouwend Romeins rijk niet 
alleen mij, maar ook andere niet erg religieus bevlogen toehoorders veel wijzer heeft 
gemaakt. Literatuur en geschiedenis, bondgenoten van een theologie die uit het spin-
nenweb van de religie wil breken?

Tot slot en in verband met al het voorafgaande: dat er in Nederland nu een leerstoel 
staat die aan Miskotte en Breukelman is gewijd maakt mij gelukkig, te meer nu ik 
weet wie erop zit.


