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Moi?

galaten 6:3

Onno Zijlstra

Goede verstaander,

Aan een opbouwende redevoering, een stichtelijk betoog, zal ik mij niet wagen. Ik 
ben maar een arme filosoof. De door mij gekozen tekst zit al decennia in mijn 

hoofd, omdat hij zo puntig en grappig is, vermoed ik.
De tekst uit de brief van Paulus aan de Galaten heeft op het eerste gezicht wel iets 

prettigs. Hij past goed bij het beeld dat ik toch al had van allerlei volk dat zich met 
graagte op de treurbuis vertoont om daar verbale maar nietszeggende kunsten te 
vertonen. Maar wanneer de mogelijkheid mijn brein in sijpelt dat hij ook op mijzelf 
kan slaan, kijk, dat was nou niet de bedoeling, dat wil zeggen: niet mijn bedoeling. 
Het handigst is jezelf voor iemand te houden die niet meent te zijn wat hij niet is. 
Gewoon enorm bescheiden zijn dus maar, voor de zekerheid. Maar hoe bescheiden 
ben je dan — al met al? Daar vergis je je mogelijk ook nog eens zeer in.

In mijn jeugd heb ik meegekregen dat wij, als gereformeerden, anders waren. 
Wij waren niet als de anderen en zeker niet als de katholieken. Wij waren klein en 
bescheiden — en daarin groot. Het hielp ook dat dit anders–zijn soms best wel pijnlijk 
was: ik mocht op zondag niet voetballen, terwijl ik daar week in week uit voor uitge-
nodigd werd en dan een onbegrijpelijk ‘nee’ moest verkopen.

Toen ik eenmaal filosofie studeerde paste de tekst ook mooi bij aantrekkelijke filosofen 
als Pascal, Kierkegaard, Sjestov — zich allen hyperbewust van de menselijke conditie 
en daarmee ook van de beperkingen van de menselijke rede. Nu werd je op de vu al 
snel bijgepraat dat dit zo toch echt niet ging, want ‘wij’ zijn nog weer anders, namelijk 

‘reformatorisch’. Ook de rede is ‘gevallen’, jazeker, maar in het licht van de openbaring 
filosoferend is er toch redelijk wat scheppingsorde ook voor buitenstaanders aanneme-
lijk te maken. Zij kunnen toch ook wel inzien hoe je denkend anders vastloopt? Dat die 
anderen zich niet laten overtuigen past bij hun halsstarrigheid — die hen nog wel zal 
opbreken — en bij ons lot als klein maar dapper uitverkoren volk. Daarin blijven we 
uiteraard de bescheidenheid zelve, het is tenslotte niet onze verdienste, enzovoort.
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Filosofie, goede lezer, daarvan is nog niet echt gekomen, tot nu toe hooguit psycho-
logie en dan ook nog van de koude grond, maar ik blijf mijn best doen. Sta me 

toe een andere tekst op te voeren, een die, binnen mijn vertoogje, verwant is aan de 
Galatentekst. ‘Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God.’ (1 Korintiërs 
3:19) Hier wordt de filosoof, gelovig of niet, aangesproken, want wat de wijsgeer verder 
ook begeert, wijs begeert hij/zij in elk geval te zijn. We doen ons stinkende best er 
redelijkerwijs wat van te maken, en dan dit: je moet de mogelijkheid overwegen dat 
de rede dwaas is. Moi? — zou een filosofische Miss Piggy zeggen. Het hele idee van 
filosofie is toch kritisch en ook zelfkritisch te zijn. Wij bestrijden te land, ter zee 
en in de lucht drogredenen, redeloze rijmen, dwaallichten, grotschaduwen, bijgeloof, 
pseudowetenschap, etc. etc. We hebben ons de methodische twijfel sedert Descartes 
zo eigen gemaakt dat we nog eens historisch, existentieel, structuralistisch en decon-
structivistisch over hem heen zijn gegaan — och arme.

We laten ons natuurlijk door geen god gezeggen dat de rede dwaas is, maar over-
vallen door de tekst, ontwapend, van de eerste schok bekomen, opgekrabbeld, moeten 
we toch toegeven dat de pretentie die we voeren — kritisch zijn, zelfreflectie — vereist 
dat de filosoof zichzelf ook deze lachspiegel moeten durven laten voorhouden.

Wat betekent deze mogelijke dwaasheid? Wat betekent dit nu voor ons als laten we 
zeggen animal rationale? Kan een mens met Paulus haar winst doen? Als de filosofie 
de uitdaging ‘gemakshalve’ naast zich neerlegt loopt ze het risico haar zelfreinigend 
vermogen tekort te doen. Dat risico willen we zeker niet lopen. We moeten ons reali-
seren dat we mogelijk ‘eendimensionaal’ zijn.

‘Quaestio mihi factus sum’ — en dat blijvend, je kunt tenslotte, aldus verlicht, je 
gelaat ook nog in een spiegel bezien en vervolgens terstond vergeten hoe je eruit ziet.

De grote Descartes heeft zich in zijn slaperige overpeinzingen druk gemaakt 
over de mogelijkheid van een malin genie, de mogelijkheid dat een boze geest 

mij voorhoudt dat ik nu achter mijn toffe Mac zit te typen, reëel in ruimte en tijd, 
terwijl dat in werkelijkheid een droom (geen kwade overigens) is. The Matrix, de film 
van de Warchawski–broers, levert een vergelijkbare radicale twijfel op: hoe ‘reëel’ is 
mijn beleving? Is dit echt echt, of zit ik in ‘the matrix’? Dat zijn onweerlegbare twij-
fels — Descartes dacht daar anders over, maar daarin vergiste hij zich, absoluut. Maar 
het zijn twijfels die, wanneer we na het nodige gepieker toch maar weer aan het typen, 
of met David Hume aan het biljarten, zijn geslagen, de werkelijkheid toch — hoe zal 
ik het zeggen? — lucht, ruimte, vrijheid, openheid, lichtheid geven.

Zo zou de menselijke rede zich, na Paulus op de Areopagus te hebben aangehoord, 
ook niet in haar eer aangetast hoeven te voelen. Zij zou zich ook bevrijd kunnen 
voelen, ruimer in de eigen autonome jas. Dat kan alleen maar winst zijn. Vervolgens 
dan weer autistisch of ‘idiotès’ verder filosoferen, dat wil niet meer.

We blijven, post–Galaten, redelijk, maar er is een openheid en lichtheid, ontstaan. 
En die zal toch ook de richting van de rede, want de rede is een reis, beïnvloeden.
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Johan Taels laat in een door hem gefingeerd schrijven Kierkegaard tegen Nietzsche 
zeggen: ‘Maar in elke ergernis gaat een ongelukkige liefde schuil.’ Volgens Kierke-
gaard neem je het Christendom niet ernstig genoeg wanneer je je niet ergert — en 
Nietzsche ergerde zich tenminste aan die godsdienst van ‘de armen, de verworpenen, 
de slaven, de uitgestotenen.’

De ergernis voorbij, kan de redelijkheid, gewekt door Paulus’ suggestie van een 
giga–vergissing, ook openstaan haar werk, haar eigen werk, met de haar eigen 
middelen ‘gereed en blij’ aan te vatten in het licht van een liefde die ons overstijgt. 
Wat we in dat licht zien, zien we dan wel. En dat we daarbij herhaaldelijk zullen 
menen te zijn wat we niet zijn, al die vergissingen, nemen we op de koop toe.

Pierre Thevenaz, exact een eeuw na Søren Kierkegaard levend: 1913-1952, gaf wel meer dan alleen de aanzet 
tot deze overpeinzing met zijn De dwaze rede. De conditie van het filosofisch denken (Rotterdam: Lemniscaat, 
1969). Oorspronkelijke titel: La condition de la Raison Philosophique.


