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Na de Eerste Wereldoorlog brak voor veel joodse intellectuelen in Duitsland een vaderloos tijdperk aan. De vaders dat waren de twee, drie generaties die zich in de negentiende eeuw veel moeite hadden getroost om hun joodse identiteit aan een modem soort
Duitsheid aan te passen. Hun nakomelingen dat waren de vroeg twintigste-eeuwers die
zagen hoe roemloos deze beschaving in de loopgraven ten onder was gegaan. Was dit de
Vooruitgang waaraan hun ouders en grootouders hun joodse herinneringen hadden willen prijsgeven? Was dit het Vaderland waarvoor het "zoet en eervol sterven" zou zijn?
Het citaat is van Horatins, de Romeinse dichter voor wie de glorie van een vaderlandse
e d de Engelse
dood op het slagveld huilen kijf stond. In een gedicht van ~ i ~ r Owen,
dichter die vlak voor de Wapenstilstand in de Vlaamse modder y.ijn ellendige soldatengraf vond, blijkt hoe leugenachtig dit soort vaderlandslievendheid klinkt. Bij hem halt
'[he old lie' de verbijstering samen die de Eerste Wereldoorlog teweeghrarht:

-

-

' v i n some mothering dreams you too couldpace
Behind the wagon that weflung him ia,
And watch the white eyes writhing in hls face,
His hanging face, like a devil's sick of sin;
Ã¬fyocould hear, at every jolt, the blood
Come gaygling from the froth-corrupted tunes,
Obscene as cancer, bitter as the cud
Of vile, incuruble sores on innocent longues, My friend, you would nol teil with such high zes1
To children ardent for some desperate glory,
The old (ie:Dulce et decorum est
Pro patria nwri."
Nu de negentiende-eeuwse beschaving in deze oorlog wreed uit haar zoete dromen was
opgeschrikt, had 'assimilatie' voor een groot deel van de joods-Duitse intelligentsia afgedaan. Men zocht naar andere beddingen. Niet zelden werd deze mentale herori'ntatie
ingezet met een moeizame uittocht uit het nationaal-burgerlijk milieu van de vaders;
hun Duitsheid moest het veld ruimen voor de joodse herinneringen die zij hadden willen
prijsgeven. Het vaderloze tijdperk werd met een beroep op deze voorvaderlijke herinneringen tegemoetgetreden. Verwaarloosde joodsheid werd tegen de aanpassing ingezet.
Had me maar grootgebracht in een besef jood te zijn in plaats van in algemene aange-

pastheid, zo richt zich Franz Kafka m een indrukwekkende afscheidsbrief aan zijn vader.
Had 'jodendom' niet op zijn minst het behoud van een gedeelde ervaring in de maalstroom van de moderniteit betekend? Veel joodse intellectuelen in Duitsland zouden
inderdaad geneigd zijn dit te beamen. Hun ouderlijk huis ontpopte zich tot een hyhridische ruimte die gonsde van maat$chappelijke en intellectuele tegenstrijdigheden. FormeIe plichtplegingen stonden in schril contrast met het streven zich vergaand aan te passen
aan het normale leven. Voor de nakomelingen die onder deze omstandigheden opgroeiden leek het besef te kunnen delen in een joodse traditie, die aan gene zijde van de
negentiende-eeuwse assimilatie was overgeschoten, een effectief weermiddel om zich te
verzetten tegen het heilloze verloop van de heersende cultuur. Hun hernieuwdejoodsheid
markeerde een intellectueel reveil dat tijdens het Interbellum op uiteenlopende manieren
van zich deed spreken. Meestal gingen deze inspanningen gepaard aan pogingen om
'goede elementen' van de negentiende-eeuwseDuitsheid kritisch uit de nationaal-burgerlijke mythe te lichten die hun vaders in de ban had gehouden, omwille van een beduidend minder vervaarlijke Duitsheid. Enkelen beriepen zich daarbij op de overlevering dat
een Messias met de re'el bestaande cultuurgeschiedeniskorte metten zou maken. Het leverde alles bijeen een kleurrijk palet op waarop seculiere en niet-seculiere flarden Idealisme, Romantiek, Marxisme, Nietzscheanisme, Neo-Kantianisme en Messianisme waren uitgestreken. Naast Kaflca treffen wij in dit bonte vaderloze gezelschap van pal na de
Eerste Wereldoorlog bijvoorbeeld Gershom Scholem, Walter Benjamin, Martin Buber,
Max Brod, Walther Rathenau. Ook Fmnz Rosenzweig (1886-1929) is Ã©Ã
van hen.
Dus blijf ik jood, schrijft Rosenzweig in 1913 aan Rudolph Ehrenberg, zijn neef die
zich had laten dopen en zich daarmee in een lange rij schaarde van joden die zich via de
doop toegang wensten te verschaffen tot de heersende cultuur. Hoe vergeefs dat streven
was had overigens Heinrich Heine al geweten; diens aforisme dat het doopattest zou
doorgaan voor een entreebewijs tot het ontwikkelde mensdom bleek vooral de goedgelovige rij buiten ie gelden, niet de onverbiddelijke controleurs bij de ingang. Achter dat
ene woordje dus van Rosenzweig gaat een fascinerende ontdekking schuil waarop zijn
hele oeuvre is afgestemd. Het is de ontdekking dat die wachtenden een schat aan onvermoede ervaringen met zich meedragen die de aantrekkingskracht van de entree resoluut teniet doen: zij kunnen bogen op een rijke traditie van hier-en-nu-ervaringen die
zich niet zomaar hij 'geschiedenis' laten inschrijven. De wachtenden kunnen huns weegs
gaan, aan hun gezamenlijke herinnering hebben zij meer dan genoeg, zij zijn getuigen
van een levende joodse traditie, zo zou je Rosenzweigs ontdekking kunnen parafraseren.
Er is geen reden zich aan de tijdgeest te assimileren (inderdaad, Gershom Scholem en
Walter Benjamin zouden het hem elk op hun eigen wijze zo ongeveer hebben kunnen
nazeggen). Ieder, aldus Rosenzweig, die zich werkelijk bekommert om wat hier en wat
nu heeft te betekenen zou zijn oor daar buiten te luisteren moeten leggen. Zelf voegt
hij de daad bij het woord met de ontwikkeling van een filosofisch repertorium waarin de
zeggingskracht van de joodse traditie wordt opgevangen om tegen de taal van Vooruitgang en haar revisor, Tijdgeest, te worden ingebracht. Rosenzweigs filosofie is niet zozeer de veredelde vorm van inzien of bevatten die zijns inziens de filosofiegeschiedenis
domineert, als meer een oefening in horen en uitroepen. Dus blijft hij jood, want joods-

heid is voor deze intellectualiteit een onontbeerlijke klankbodem. Het levert een fascinerende figuratie op waarin lezingen van Holderlin, Hegel, Schelling zijn doortrokken
van de Tale Kanaims. Voor mij is Rosenzweig daarmee de exuberante opmaat van twintigste-eeuwse cultuurkritieken waarin het filosofische oor vooral naar onaangepastheid
neigt. Zijn inzet laat zich, denk ik, verduidelijken aan de hand van de hier-en-nu-etvaringen waar zonet sprake van was.
Voor Rosenzweig hebben hier-en-nu-ervaringen betrekking op een invers besef van
tijd. Invers wil zeggen: tegen de keer. Tegen de keer van een opvatting van de historische tijd als een maalstroom continu op weg naar een oneindig verre delta, of als een
pijl naar een onbereikbaar doel. Dit tijdsbesef, waaraan Vooruitgang en Tijdgeest schatplichtig zijn, is door en door asymptotisch; het is eenvoudig ondenkbaar dat inderdaad
enig einde in het verschiet zou liggen. Hier is niets nieuws onder de zon, alles is ijdelheid. Het enige dat telt is het rusteloze ritme waarin volgende momenten vorige ongedaan maken, nog voor ze als moment zijn beleefd. Dit continuum slaat alle hoop op
verandering de bodem in. In weerwil van dit onafzienbare, diachronische tijdspad insisteert Rosenzweig op een tweede, momentane tijd; hij wenst vast te houden aan een
verwachting dat de wereld werkelijk hier en nu kan worden herschapen. Deze vetwachting wordt gevoed door een 'messiaanse ongedurigheid', een hoopvol principe dat de mogelijkheid onverlet laat dat letterlijk elke seconde de dorpel kan zijn waarover de
Messias van buiten af binnentreedt en het diachronische continuum stilzet. Natuurlijk,
dit laatste beeld is niet van Rosenzweig maar van Walter Benjamin. Ik gebruik het om
aan te geven dat Benjamin zich sterk door Rosenzweigs verwachtingsvolle inzet wist
aangesproken; Benjamins Jetzfzeit is van Rosenzweigs inverse tijdsbesef een intensivering. Hier-en-nu-ervaringen zijn ervaringen waarin de messiaanse ongedurigheid opspeelt. De joodse traditie, aldus Rosenzweig, is een lange aaneenschakeling van die
ongedurigheid. Alles komt er op aan dit inverse tijdsbesef te mobiliseren: met een beroep op de 'tegentijdigheid'is dissimilatie, en niet assimilatie, geboden.
Rosenzweigs stijl is, net als die van Benjamin en Bloch in deze periode, expressief, op
het evocatieve af. Wat steeds weer frappeert is de manier waarop hij joodse godsdienstigheid als een vorm van radicale kritiek presenteert. Rond 1920 leek het jodendom te
hebben afgedaan. In het kielzog van Kant en Hegel werd het hooguit als een curieus
fossiel uit een ver verleden beschouwd. In het kielzog van Marx weid het als paradigma
van kapitalistisch winstbejag getekend. Rooms-katholieken en protestanten bezagen het
over het algemeen in anti-judaistische of zelfs anu-semitische termen als een geloof dat
eens, in Oud-Testamentische tijden onder het 'Eerste Verbond' bestaansrecht had gehad,
maar waarvan het lot door het 'Tweede Verbond van Jezus Christus' in Nieuw-Testamentische zin heette te zijn bezegeld. Wat Rosenzweig onder deze weing florissante
omstandigheden in leven en werk doet is, zoals Levinas het achteraf samenvatte, joden
moed inspreken om jood te zijn. Zijn godsdienstige heroriÃ«ntatideed hem afzien van de
academische carrikre die hem op grond van zijn baanbrekende onderzoek naar het Duitse
Idealisme allerwege was toegedacht. In plaats van aan een universitaire faculteit besloot
hij te gaan doceren aan het door hemzelf opgezette Vrije Joodse Leerhuis in Frankfurt

en zich, samen met Martin Buber, te wijden aan de 'verduitsing' van de joodse Schrift.
Doceren is in dit verband het juiste woord niet. Rosenzweigs cursussen waren, in overeenstemming met het primaat van het gehoor, niet monologisch, maar dialogisch van
aard; het waren ronde-tafelgesprekken waarin de maatschappelijke en politieke reikwijdte
van de collectieve herinnering ter sprake werd gebracht.
Na zich in de oorlogsjaren te hebben afgewendvan assimilatie en doop wijdde Rosenzweig zich daarom aan een fundamentele herwaardering van de joodse traditie. Nog aan
het Balkanfront begint hij in augustus 1918 op veldpost-velletjes te schrijven aan Der
Stern der Erlosung. De wanordelijke terugtocht van de troepen en de ineenstorting van
het Keizerrijk ten spijt vordert het werk gestaag; na een half jaar is het af. Het wordt in
1921 gepubliceerd. Wat als zijn hoofdwerk zal worden geboekstaafd is de godsdienstwijsgerige verwerking van de shock die de Berste Wereldoorlog had toegediend. Met
deze oorlog was naar Rosenzweigs oordeel een beroep op het filosofische logocentrisme, dat zich "van Ionie tot Jena" had laten gelden, onmogelijk geworden. De metafysische idylle van Denken en Zijn is wreed verstoord door de Dood, die souverein rondwaart en zich niet laat inkapselen door de 'Berlijnse hersenspinsels' die Heine al zo ongenadig op de hak had genomen toen hij, door schade en schande wijs geworden, zijn
kritiek op allerlei Hegeliaanse pretenties de vrije teugels gaf. Was het ook niet Hegel
die de onaangepastheid van de joodse traditie in het zicht van de Logos ongedaan had
willen maken? Tegen deze annexatiedrift komt Rosenzweig in actie; hij laat het jodendom in zijn waarde. Dat doet hij in een simultaandebat. Aan de ene kant strijdt hij tegen
de negentiende-eeuwse geschiedenisopvattingendie hij in het Idealisme ontwaarde, aan
de andere kant strijdt hij voor twintigste-eeuwse godsdienstigheid die hij op zijn heroverweging van de joodse tegentijdigheid baseert. Negentiende-eeuwse geschiedenis-opvattingen zijn in grote lijnen getekend door de Hegeliaanse opvatting dat er in de werkelijkheid een Geest aan het werk kan worden gedacht. Geschiedenis is, kortweg, theodicee. De geschiedenis die de mensen aan den lijve ondervinden is dus redelijk, hoe hardvochtig zij ook oordeelt. Twintigste-eeuwse godsdienstigheid is het protest tegen deze
theodicee. Tegenover het Systeem waaraan iedereen en alles ondergeschikt is houdt
godsdienstigheideen onvervreemdbaar erfdeel staande. De kritische lading van godsdienstigheid licht onmiskenbaar op wanneer je je realiseert dat de negentiende-eeuwse geschiedenisopvattingen onweerstaanbaar naar het nationalisme tenderen dat de sacrale
'rechtvaardiging' vormde voor de oorlogsmachineri&n: Hegels Geest was, geheel in de
lijn van dit idealisme, vooral de Geest van Volk en Vaderland, zoals Rosenzweig het
messcherp in zijn Hegel und der Staat aangaf. Rosenzweigs twintigste-eeuwse godsdienstigheid gaat tegen dergelijke sacraliseringen in; het jodendom levert een metahistorisch paradigma van een collectieve herinnering aan messiaanse ongedurigheid die
de Geest in zijn ongenaakbare gang stoort. Geschiedenis, godsdienstigheid en politiek
vormen zodoende het intrigerende drieluik van de Stern, Het eerste luik is een filosofisch vertoog dat blijkens het motto in philosophos, dus tegen de filosofen is gericht
die de metafysische grondstoffen van het Systeem hebben aangedragen. Het tweede,
theologische luik gaat in in theologos, tegen theologen die de messiaanse ongedurigheid hebben verzaakt waar zij beter hadden moeten weten. En het derde luik verzet zich

in tyrannos, tegen dwingelanden & la Bismarck die met het nationalisme wel raad wisten. Een messiaans verlangen dat zich met de nodige filosofemen en theologonmena
heeft gewapend kan de tirannieke, ja martiale uitwerking van de heersende geschiedenis
ontregelen. Samen tekenen deze drieluiken het 'Nieuwe Denken' af. Zij ontvouwen
godsdienstwijsgerige levenswijsheid aan gene zijde van ontologie en metafysica, zij
wijzen dus een weg, die "van de dood ... ten leven" voert. En dat maakt wat mij betreft
de Stern, hoe gedateerd ook, nog altijd buitengewoon lezenswaardig. Wie m filosofie
als een a-specifieke,rapsodische vertelling is geÃ¯nteresseerzal hier veel van zijn gading
vinden.
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