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Amsterdam, een fiets, Spinoza en Rosenzweig

psalm 8:4–5

Renée van Riessen

Onder de goede herinneringen die ik bewaar aan mijn Amsterdamse tijd, nemen 
de zondagmorgens een bijzondere plaats in. Naar de kerk op de fiets, door dood-

stille straten. Niet één kerk, maar telkens een andere, en soms was het vér fietsen: 
naar de Amstelkerk over hoge bruggen; of naar de Oude Kerk door bierlucht die nog 
op de Wallen hing.

Jaren later ontmoette ik Rinse, aan de Kampense Hogeschool, of ‘Universiteit’ 
zoals we toen al zeiden. Hij was daar mijn collega geworden, en op een dag vertelde 
hij mij over zijn zondagmorgens in Amsterdam, de stad waar hij nog altijd woont.

De ervaring van het fietsen door stille straten bleken we te delen. Je zou er een 
gedicht aan kunnen wijden, dat ochtenlijke fietsen door de stad, zoals Achterberg 
schreef over het fietsen door de mist op het platteland. In Amsterdam heb je geen 
bermen, maar soms wel mist. De neiging het hele gedicht Bruidegom te citeren kan ik 
niet weerstaan, het is eenvoudig te mooi om het in een voetnoot weg te werken:

De weg is ochtenddicht. Mijn fiets rijdt snel
al maar hetzelfde grijs in. Achter mij
volgt een loodrechte muur van mist.
Bodem en berm worden alleen gegist.
Ik ben een donkere sleuf door deze verse
zalen van jong metaal, dat bruist
met zachte zeeën in mijn oren, sleep
een diepe reep verrassing door die stille
bruidsschat der morgen. Zie de bruidegom komt.

Aan onze gedeelde ervaringen voegde Rinse toen nog een element toe. Volgens hem 
moest je op weg naar de kerk al de Psalm van de zondag laten klinken. Om twee 
redenen. Eén: de zwijgende straten worden er wat minder stil van. En twee: je kunt 
jezelf alvast opwarmen voor de dienst die komen gaat.
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Zingen op de fiets, en dan ook nog een Psalm, op zondagmorgen. Het kan niet 
anders of mijn meditatie voor Rinse moet over een Psalm gaan. Maar waarom Psalm 
8? Dat komt door Spinoza.

Met het manuscript van De God van Spinoza kwam Rinse destijds in Kampen aan; 
hij heeft er nog enige tijd aan gewerkt tot het in 1998 in de reeks Kamper Studies 

werd uitgegeven. Een boeiende en soms zelfs spannende theologische studie over 
uiteenlopende visies van filosofen en theologen op deze raadselachtige en moedige 
Joodse (én Amsterdamse) geleerde en wijze, die in de eerste plaats vrij wilde zijn.

Spinoza dacht en schreef ook over God; hij deed dit met een kristalhelder inzicht 
waarin de ene stelling uit de andere moest volgen. Stap voor stap neemt hij de lezer 
mee, op de ‘geometrische wijze’, door middel van stellingen en axioma’s die evident 
zijn, naar conclusies die dan onvermijdelijk volgen. Het Bijbelse spreken over God 
in verhalen, geschiedenissen, liederen en klachten lijkt ineens ver weg, en ook al te 
menselijk.

‘Wie God liefheeft, kan er niet naar streven dat God hem ook liefheeft’
– Ethica v, St. 19

Dit is zo’n diepzinnige stelling uit de Ethica, die later beroemd is geworden, niet in 
de laatste plaats omdat Goethe er sterk door werd ontroerd. Goethe voelde zich door 
deze stelling dichter bij zijn eigen diepste wens gebracht: onbaatzuchtig te zijn.

In de Ethica zelf heeft stelling v,19 ook nog met een andere vooronderstelling 
te maken, die uit de klassieke metafysica stamt. Het is de aanname dat God geen 
aandoeningen (gevoelens) heeft en daarom noch blijdschap, noch droefheid kan 
kennen. Gods volmaaktheid bestaat in zijn affectloosheid. Wie God liefde toeschrijft, 
maakt Hem minder verheven, want Hij is dan ineens een wezen met al te menselijke 
aandoeningen geworden. Hij heeft zwakten, wisselende temperamenten, net als wij.

Psalm 8 lijkt het andere uiterste van Spinoza te zijn. Het uitspansel wordt erin 
opgeroepen, de sterrenhemel, de maan: de kosmische ruimte. Die oneindige ruimte 
waarvan Pascal zei dat ze angstaanjagend was: ‘Le silence eternel des ces espaces 
infinis m’effraie.’ De stilte en de angst voor oneindige ruimten, of in elk geval een 
zeker ‘ontzag’ voor de sterrenhemel (Kant) — ze zijn ons niet vreemd. Maar is dat 
een reden om er een stem in te plaatsen die ons roepen zou? Of een blik die op ons 
is gericht?

Toch is dat wat Psalm 8 doet. De hemel, het uitspansel, de oneindige ruimte 
die daar verschijnt, maan en sterren. Het is het werk van de Heer, maar even goed 
onbegrijpelijk.

Wie zijn wij in dat geheel? Wat is onze plaats in de ruimte? Wat is de mens? Waarom 
zou de scheppende macht die achter dit geheel wordt vermoed ook nog aan de mens 
denken?
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Franz Rosenzweig — de Joodse denker uit de twintigste eeuw, die Spinoza kende én 
een groot bewonderaar van Goethe was — schreef tijdens de Eerste Wereldoorlog, 

terwijl hij aan diverse fronten verbleef, aan de lopende band teksten die hij op brief-
kaarten naar Duitsland stuurde, naar zijn moeder en enkele intieme vrienden. Stern 
der Erlösung was het boek dat er enkele jaren later uit ontstond. Het zou één van de 
monumenten worden van de heropleving van het Joodse denken in de twintigste 
eeuw.

Der Stern der Erlösung bevat een indringende kritiek op filosofie die de werke-
lijkheid (inclusief God en mens) als een te denken totaliteit opvat. Ook Spinoza valt 
onder deze kritiek. Rosenzweig beschouwde hem als een pantheïst en nam afstand 
van gedachte dat God als gelijk aan de Natuur moet worden gedacht. God is geen 
Al–begrip, maar een element, een entiteit die in relatie staat met andere elementen.

En in relatie staan betekent: geschiedenis maken, en toekomst hebben, waarin een 
belofte (zoals die van de verlossing) waar kan worden.

De werkelijkheid van de relatie zou volgens Rosenzweig het uitgangspunt van de 
nieuwe filosofie moeten zijn, die wijsbegeerte en theologie kansen geeft om van elkaar 
te leren. Rosenzweig koesterde het tegendraadse vermoeden dat de juist de filosofen 
van zijn tijd op het punt stonden om de theologie het wonder (‘haar liefste kind’) weer 
in de armen te leggen. Waarom? Omdat ze het waagden het perspectief van het Al 
(dat bij Spinoza zo overheersend is) los te laten, en de werkelijkheid opnieuw vanuit 
de subjectiviteit te denken — grote voorbeelden zijn Kierkegaard en Nietzsche.

Maar kan men denken vanuit de subjectiviteit zonder subjectivistisch te worden? 
Misschien is dat te ontdekken via Psalm 8, die begint van God te spreken via de 
hemel met haar lichamen: de maan en de sterren. Een klassiek beeld, waarvan het 
gedicht meteen aan het stamelen raakt. Wie de sterrenhemel bekijkt voelt zich al 
gauw heel nietig. Wat zijn we nog? Toch niet meer dan een ‘broodkruimel op de rok 
van het universum’ — het inzicht dat ons volgens Lucebert ‘verschrikt’. Pascal was 
echt de enige niet.

Het is een wonder dat er midden in de verheven kosmische wentelingen ook nog 
gedacht is aan de mens, dat denkend riet (Pascal); niet meer dan stof tenslotte, of gras 
dat even snel verdort als het gegroeid is (Psalm 90).

Wat is de mens? Misschien wel dat: ‘dat Gij zijner gedenkt’, of beter nog: dat U naar 
hem/haar kijkt. Dat U hem/haar aanziet.

Het lijkt het omgekeerde van Spinoza’s stelling over God, en de onbaatzuchtigheid 
die ze in Goethe opriep lijkt hier in antropocentrisme veranderd te worden — wat 
door het vervolg van de Psalm alleen maar versterkt wordt: Gij doet hem heersen over 
de werken uwer handen (!); alles hebt Gij aan zijn voeten gelegd (!). Maar is het ook 
het omgekeerde? Of wordt hier iets heel anders gezegd?

Mogelijk doorbreekt Psalm 8 het Spinozistisch dilemma van de liefde die vooral 
naar zichzelf op zoek is, door één stap eerder te beginnen, namelijk buiten het Zelf. 
Het verhaal begint niet bij een mens die God liefheeft en als wederdienst liefde 



78

verlangt. Het begint in iets dat bijna–niets is; en bij verwondering over zoveel nietig-
heid, en dat er Iemand is die daar, wonderlijk genoeg, naar omziet. 

Maar lees nog even terug: het inzicht wordt voorafgegaan door iets dat nog wonder-
lijker is: ‘uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest’. 
Kunnen die kinderen dan al spreken, laat staan adequaat spreken? Is alle symmetrie 
in de verhouding tussen mens en God hier niet verdwenen?

Willem Barnard herinnert eraan (in het onvolprezen brevier Stille Omgang) dat 
de traditie van de kerk vanouds Psalm 8 liet lezen op het feest van de Onnozele 

Kinderen (wanneer de ‘kindermoord van Bethlehem’ herdacht en gevierd wordt).
Dat is bijna niet meer te rijmen, want het duwt de verwondering over de Heer van 

hemel en aarde die ‘onzer gedenkt’ in één klap de geschiedenis in.
Dit is daarom een afgebroken meditatie. Het verhaal van God, mens en natuur 

moet ook vanuit de geschiedenis bedacht worden. Een voorzet voor zulk bedenken, 
en nog liever, voor zo’n gesprek is te vinden in de even diepzinnige als vindingrijke 
slotparagraaf van Rinses al eerder genoemde Spinozaboek, over de contouren van de 

‘God van Baruch’.


