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en nrdividu. Nu zou Den hicr aan toc huDDcn vocgcn, dai in
cen werkelijke psychische autherlticitejt dd:r bcpaat.le ptich_
ten niot los te denkeD zijn van de:. bcpnakte man. ID dat ge\.al
is van,,hcbben" geen sprat<e nl€er, aangezien het bezittcn.

reel mindcr objecticf is gcworden en tcn stottc gehecl rer_
dNjjnt. Zo l erdwijnt ook de zctrerheid, .tie bezit op cen bcpaal

dewijzc,nueenmaal altijd rnet zich neebrengr, cn maakt prants
\oor de onzckcrheid van het zijn, d:rt in hct verloop van de
tijd altijd Neer vcroverd moet !\'orden cn nooit .teÊnitieí l.ast
ligt. In dic zin zijn Job's vriendcn serjeus en is Jí,b zctf oDserieus n1àar authentick. Ztn teven nordt ecrst jn cn {loor het
onheil naar de cigenlijkc oorsprong terugge\.ocrd. l)eze oor-

sprong is ïoor heln - en voor een jeder de vcrhouding
datgenc wat mcn niet is €n ook niet kan zijn, omdat het

tot

,,ians
anders" is, ,,aliud vakle" in de il,oordeD v:ln Ru.tolf Orlo
Rc€ds door het schctsen van Job s sjhratie in vcrgetijkins
nlet dic d€r vrjcnden, is het cigcnlijke oncler\ycrp va. h€t boctr
duidelijkcr ge{,ordcn. Uitcraad is hct juist, zoals oot( altij.l

r"/,gJ \,.,1r. drr roL, ,"r r.,1, i,1-,lr,,irE ,.,, r,oJ. .r1J.
venst |oor het grote (,ngcirk dat hdn overkonlcn is. cn er is
ook Diets tegcn het gchelír boek rLls cen thco.liccc tc beschou
\ïen. X{aar b€langNekkcnd--r nog daD dit .$pcct, is.tc \liize
{ JJro Job r'..I,l^ nr,,d.rriLh,,1 I ,.,.
"nr ,..rsn,ijr, r,..r
vaardiging strcclt en dc rocilijt hedcn uaarin hij zich daarbii
.'/,i'ql t rn4r. ln h. l I,o.( /-r i",.r btijÍ. ..
",,r ,ri. vr .t:..
n]ens het $'czenlijkc besnrpunt van .tc ,,striid
mei coct
..H""zouu,,i ""n,r,o..seriik

r,,Lt" r,S.r,"r"i,,,,.t, r,t,r

zi.daar dc vraag wnnrrlxcní,vcr icde ncns zich gepliratsi ziet,
(,1 liclcÍi dc |rug NaaÍuit hij leeft.
In.ticn h,"t rvaar is. ciat
de stan ,,tsaddak" icts als ,,congrLrcnt zijn, betckcnt, ilan
$ordt dczc vraag nog dringender cn wezcnlijker Beprrlrt teeÍr
dr mcns op aardc, z,jn getuk cn zijn tij.ten btij!cn he|1 $.cn
.aadselachtig, ]nanr God is atlnnchtis cn atwctcn.t. I)eson
danl(s r,xxgt de mcDs hct, cod, Drct \ic hij in s.czen incongruent is, ter verant$oording tc rocpcn. pflsoonlijk dnast hii
H r' r'r ror ".r r,.h.1r,.4:r,;,rt L,J."J ,r n,,r o1 ."

"i;r.-,

dat er vele rechtsicmrcn in ./o, voorkonen), hij treedt nret
Hen in het hrijt, hij begint een proces \ràarin even$'el Cod
Sedaagde ón rechter is. T€gen God zal de mcns plejten (r3 : :])
naar ook aileerl dircct tot Hcrn. De brandolïers, aan God gebracht, zijn niet meer van belanÍ1, de gehele dicnst in Íoord of

daad \ïordt ter zijde geschoven, de overgeleverde leerstellingen

zijn van scncrlei r,aardc cn zonder nln€rlijke kracht (,,U\ï
overgeieverde siellingen zijn spreuken van asch", r3 : r?). Er
is nog slcchts c1ón situatic, dic tclt: .lob tcgcnover God, de
nleDs tegeDover het gans andere.

De vêÍanhïoording, die van God geëist \\ordt, houdt ook
in. dat €r ccn ant$'oord komt. Allecn ir ccn ant\ïoord van God
is dc rechtvaardighg mogelijk, en meD heeft Seen ongelijh
\,mneer in /oà een heftig. ,,schreeull, om ani\\'oord" r,ordt
gczicn. Hct nrerk\yaardige is danrbij, dat C;od, ondanks zijn
rÀdicarl andeÍs zijn, toch door dL' mens aangeroepen kan
\vorden, ja zclïs tot een proccs gedaa8d Nordt. Zich be$,ust van
de diepste nietisheid roept de nrens toch narr s'rt oneindig
|er boven heln uitga:rt: ,,llit de djepten roep ik tot l: '
(Psaim ljo, dic in dc Scphardischc ritus op.lonr Krppour gclczen wordt), zonls ook volgeis Ps,rlrn.12 ,,de tne.rÍgrond dc
andere roept". In deze bcide làaistc g€vallen \\,ordi over hl't
aDhvoord Gods wcinig gczcgd, bij /rá is dit juist de hoofdzaak: ,,Ik Íiep tot lr rnaar gij ànhv(lrrddet niet" (:lo i:?o).
D€ nens, dic zich onmidd€llijk voor Go.l irlantst, hcelt nl
/,á geen aDtNoord te wachten. t)e nurselilke sihliLtie, zoals
dcze hier getei(end $ordt, doet denk€n ran hct Noord van
Pascal (dic vclc modcrnc dcDl(crs hccft bcin\rocd): ,,I-c siicncc
(rternel de ces espaces infinis rn'effraie".
Of rnen.rntwooÍd veÍ\racbt L'ir ontvnr]8t, is op zicb zcll
wclis$':lar éóD dcr bchngr!kstc thcolosischc kcrnpuDtcr (dat
\ellicht beslisi over de religieuze honding \.an jeder individu),
mxar verdcr niet v:ln bclang voor hct rocpcn tot God (of hct
gans anderc), Naartoe een jecl€r zich geno(xlzaaht ziet, noch
loor de $rjze \ïaaÍop dit geschiedt. Het opnrerkchlkste is,
rlat djt roepen in /"ó direci seschiedi; dc ]ncns staat zorrdrr
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cnigc tuss€npêrsoon onmiddcilijk tcgcnover cod. 1{oet nos
nadrukkciijk \-crncld wírrden, dat dii typisch .loods is? I_aat
ili .Í uitsluiten.l :Lan tocÍoegcD, dat lÍartill Bubcr van (lczc
,,lch I)u"-rchtie ecn wczcnskcnmerli van d. Jo(,dsc gcesr gc
rnaalit hecft, cn clat dczc dirrctc betrekkiDg in de rDodcrnc
{ooh nici-lírody,) thcologie evcnlls h de Nijsbegccrtc cen bclangrijkc plnnis Nordt tocgckcn.l. Voor .fob is de Dracht, dic
hij uitdaxgt, niet ccn onpcrsoonlilkc kracht, nrair ccn g/r tot
wie hij zich Ncndeir kan cn zelfs nrcct, ook al js hij nict net
dc aangerocpcDc tc verií.rlijkcn. Iob \.ect dus ook, drt hij als
hct Í,arc van t"-i1,rcn verloren is, a:rngczicn h! zich inrnrcrs
dezr ongcliik\rrnrishcict voortdurcnd bc$,ust btijft. lÍcn zorr
liunlen zcgscn, dat juist door hci lan aaDgczicht tot nxD8e
zicbt vc'schijnc \r,.n a;od, .lc ,rfstand trsscn ncns en (itxi
groter \lordt clan ooit tcvorcn het geval \':rs. ln dc kalme,
rcligieuzc vcrtrou{dhcid dcr \.ricndcD lljkt (;ort rabij, nlaar
h,j is cr in hct gchrcl nict. \1!)r Joh ts God.r, zo. s hrj zelr
!r is, ma,rr Hij is r.cr.'lirrull rnerzij(ls (;o.t cn dc lrcns nr
commensurabcl ziin, terNijl zrj dus nnt nct ccn zttiílc mrrt
L| nnttll zijn, doct .lob als(,r cr ccn rn(,itelijkhcÍl I]r(ljt bcstaan
nrct (;od t(, iwisl.D ot) (.óll rn l)ctzrllcl( ÈiÍ!.ru 1)ir is í1.
stÍucluur \rn dc trailischc pxÍrd(,\ \'aarn J(,tr zich gcslckl
zi(r. l)rzc p,rrado\, Bc\1)19 vtn dc st,,jd nrrt hrr .bsoluul
rDdcrc ,n zo ,icn Nil mot het lbsoluto, is rchtrr rc gclijiíir
tij.l (lc n,ccst Nczcnlijk( ronn lnn hct nrcns-zijn. Zou hcr r,\'cr
drcrcr zijn n,bc$rrcn, dai, indicn clc?c l)alr.to\ Lirn \tzclr
lijh clrncni ran dc mfnsclijkc strtrctuur is, dan ooli lln ILLn
drnrcnielc absurditcit bl{Í)t koDrl tr liggcn? l),r |rers gcm:rtir,
zodrr hij i(,t zijn $czcD lÍnnt, in ccn situ,rtic, dic hij op gr:r,rr
rnkclc {ijzc han ol)l(,sscn, dic lcrNrrrcnd crr rc(lcloos is. Hil
stflj(lt rnct l,et Ncz.n|lk nndrrc cn $cct.lczr strijd tc zullcn
\r iczcn. lÍisschiclr cchtcr \\o.(lt hij in dc?c strijd, gel4k
Jak$, gczcgcnd ol crvrLart hij, (,n mct.lnsp(rs tc sprckcn.
,,nn Scheitern" hct zijn.
ln hct modernr denkcn is reel, al tc veel zrlfs. orcr rtc absLLÍ.liteit laD hct nrenselijk bcsin:rn ijesprol(cn. Het hccft gccn

zin hir. langd!Íig bij clc ondcrlins dikvijls ztlr.r vtrschillendc
theoricën stil tc blijvcn sti,rn. Oï het absurdc nu n acrcnt is
aan hct bêstxan zell, zoals Sartrc mesrt, d.rn $d ecrst ort
springi :lan ccn botsiDg \'r (lc ricnsel{lic gcest op dit bcstran (Canus), is l,ier rnisschicn nict zo zccr |aD bclnDs. Htt
is \oldoen.le rÍ op tL' \'ijzcn, dat in dezr absurditeit r{ins k'
,neer een aanknopinssPunt vnn hí,t nrodernc d.nkcn mct /ri)
sc|ondeD \1)rdt..lob, .lic in zijn o.scluk, ,,God nicts onsr
rijnÍls" (r : 22) iocschrccf, doorlcett later in zijn Llitclngins
van (locl .lcsonílaniis ccn absur.lc situatie, \laarbrj (;(Xls hu\,
lcgcn (;(x1 \'í)r(lt ingcÍocp.n (r7:.1). 'lcÈvijl {}<xL g(laagdc
schrjnt cr Írchicr is, \orclt.lob wqkeltjk gcda.titd cn is hij
t{,vcns slachtofcr. Zo is dr pandoxalc situxiic 1nD dc nrcns:
zclfs in zij Lrit.taging van hct rbsolutc is hij juisl (loor zijr
inc(mgrucniic slachtolïcr'. llaar rla{,in ligt ooli zijn Í{roots
hcid, ungczirn 1,.t hicr gxat o'r zijn cnigc trasiscl,c m)gc
lijlJliid, die I.,gjsch nict aanvnrr(lbaa no:jc ziin kle srrn{'zc
,rr zclior nict orloiaischc vricnílcn aar\anrdcn drzc gcvnarlijkr
nrosclrjl{hcirl {L^n (r,h nirt), Danr mcnsclijk rltjjrl {r'('r (l(
hclargÍllkstr is. l)c cnisc bovcD(]i.n, .Lir, zo schijni hrt rl
LhiLns |olgcns /ol. door í)od brllx,nd \1ndtl
I)( logisch oropl(,sbarc lnroop, qftrin .lol) \1!stÍil(t is,
krlnncn (lr lri.ndcn nii,t allccn Dict ortknolxrD, z'j zij'r bovcn
rlirn loll{olncn onBcrflig vooÍ dc indrukwcLLcndc srootshonl
tnD dcze tragischc mcnsclijkhcid Í'ïrruit rc(l(li,ls ni(it nrogclijlr
schijni en zich ook ell(jt' lDxar do1)r goftlcliil ingrijpcn t{'rr
skrttc lcnv.rkelijkt. Hí,t xtlnrocpcn ci ïrDklagen van (},d,ltci
pr:rsoonlijL vcrzct clxt zich daa,iD ortl,ult, lijhcn hun slu\lc
tarl 1r5:5) cn ccn bcrvijs !r ovrrntucd (r5: Ir). Zii blllví,n
,,bctos.n" 116: j), terNijl .lí,b's lcl'cr rcrbtijzcld R:rd ctt hij
drardoor op de grcns \'rn hct nrcnselijk bestran dircct tcgcn
olcr (;od is komcn tr vcrkiiren. Hun noordcD zi;D voortdtrcnd
mn.I rLrijumentên cn homcn loort uit ccn rustige, goc.l ge
lundesrdc ovcrhrignlg. .job sl)recht Lrit ecn huiveringweh
kendc cNaring, die he r raar de nn:llchcid yan het bestaan
hee{t terussê\"ocrd. Hij stnat vcrbiistcrd (r.r:r5), maar hij
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staat teg€novcr (;od cn \:c]langt 4nr{oor.l. t)it nu is volgens
dc vrienden heiligschennis. Zij kcnnen nnmers het antwoord
van Cod door Zijn 1v€rken, zij hebbcn hÊt reeds in hun bezit.
Zij beho€ven nict te vrag€n, wani zij li.cren het anrwoord \.ai
te voren. Maar Job x'enst ge€n antwoord in het atscmeen, sccn
rê'hrv..r,lirinËd,, \oo, .,t."Ên , .DÊêr. I
lcmnt$oording voor ecn zecr concreet, precies ge\,al: ïoor
:/,,. L,"r |,1 n.,;/ont,.,t L.n,t-,À,tjjr. nr"o",,i uorJr r
in/r, nict geg€vcn.Men heeÍt hct a piori,zoats cte vriend€n ^.
het
hcbben, of men krijgt het nooit eD blijÍt gcvangen in de knoop,
die hct bestaan zelf blijl<t tc ztn.
Voor nodernc denkers is.lit zeer gebrLrik""tjjk, cn juist daar
orn hantercn zij, gcltk in de:r:rnvang gezcgd \yerd, .te dialoSische rorn. Een laarsie ant\ïoord, ccD o ossing ontbreekt
vcclal bjj hen. Ecn slot betekcnt \q)r hen eer ongerccht
raardigd afsluiten van de probtetratiek, dic siechts met het
lcven zclï afsesloten kan wordcn. Velen u,eigercn dan ook een
eincle te alen aan huD beschour,ingen, ctie in fcite ,,le|cns
criaringen zijn. l)aari.,e Nord-"n zij alleen naar gc.l$.onsen,
l,.r/ii oor dê ,looJ h, r,,ii .1,,,r kr.,'1krir.nirh, i,t rH. r,t,;trn.
\en'n], Nietzsche). Hoewct men de Deiging hceít ecn ciergerijk
cinde,,tmgjsch" te Docmen, tigt het tragischc nier zo zccr in
dit einde zclf als \ïel in hci onoptosba.e tcv€n dat ior .tjt einde
gelcid h""eft. liigurcn van hct lonnaat \.an Nietzschc bijloor_
beeld hcbben hun problematiek niet aleen bcrcdenecrd. maar
ook posoonlijk (loorleef(l Zij hebben dan ook hct grootstc
risico, of eiscnlijL hct enigc rjsico, nxmetijl( het revcn zett,
durven iDzL'tten voo. dc probte cn .tie uit djt tcl.cn opwctcfun
en er zo vollcdig &1n nree {aren, (1at zij niet tos \an cikaar zijl
.,,.,1. .r....
r' J'ni"n. Hun lê\,nsr\rring,n
,l.hn,, . \. g -r.. J. d,,o,l. l). .looJ , .o^r h"n . , .nijê $. /.r.,
lijke oplossjng.
In /olJ \,ordt naLl\rclijl(s (,vcr dr dood gest,roiren (ro:2r)
en dc dood wordt in het gchcel niet nr de bestnansproblenarjeti
lan dc mens betrokkcn. In hct .Toodsc geloof dat, naar nrcn
nltijd zegt, dit lcven bctrcït, bchocft rlat ook gccnszins. I,taar
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Ii zijt\ I teidt s
(p. 15) haalt Bleeker met instemnring een opnrerkin8 varl

cr zijn oolt nos anderc redenen op te sonnncn.

Szczygiel aan, die beweert, dat dc errarnlgcn van Job des te
rijnlijker zijn, omdnt ,,sccn lichtstraal |arl de overzijdc dcs
grafs hct donkcrc herlen verheklerde". Vnn christelijk stand
funt nroge dit juist zijn, het houdt tevens ccn esscntiële ver-

z\.akking van dc zuivcr ncnschjkc probleeDrstelling . l)c
lragen, die Job stelt, zijn j ist àuthentiel( en ïolkomen menselijk, onrdàt hij alleen sebruik xcnst te nlaken
hlke gegevcns. Hij lerlangt antNoord, nraar een ant\lord
r Jl. enr;n lercn J 't ,1. r . n" S"B, v"r. :" o.,
..l,i"r "q arr.le. Voor de Jood Job moct hct Ljdcn op aardc ook in dèze
\\ereld gcrcchtvaardigd \rorden en niet in het hiernanaals.
Zoals de strijd, die hij met God aanbindt, ccn rncnsclijkc strijd
is, zo verwacht hij ook een voor zemez begrijpelrjk antsu)r.:l.
1)it l<an nooit betekenen een antwoord 1an na de dood,
maar alleen een antNoorcl op aardc.
God sprcckt tot .job uit ecn storm$.ind, die het explosievc
karakter van het gehele boek nog eens duidclijk ma:lkt. Is
Hij eldefs (r Ka . 19: 12) Dict iD het suizen van een zachte
stiltc? $:at er gezegd Nordt, is een algemene rechtvnardiging
|an het gehele bestel, -"cn lnnjestcitcltkc bcschnjving \'an de
rrenselijke nictighcid. .lob herroept en lvordt als ,,dienaar"
bcloond. \Vaaron hij heÍroept, wordi duidelijk uit ,12 :3
,,Zo heb ik gesprokcn zonder inzicht, ovcr dingen Drij te won
derbaar en boven mijn bêgrip." Het vreemde van dit argu,nent is dat Job dit tevoren, h de gcsprchkcn, ook rccds wist.
\\':rarom hcrricp hjj toen Diet? Eén ant$oord blijft slechts
oier: omdat hij de seweldise en onbe8rijp€lijkc macht Gods
nog niet persoonlijk, no8 niet dircct van aangezicht tot aan
Sczicht, in ccn onmiddellijke ewartug bel€efd had. Zijn onheil
en de dààruit voortvloeiende sidjcl worden slcchts door een
andere ervaring tc nict gcdaa,r.
$rat is het resultaat r.an clit alles? Wat levert de àbsurde,
n)aar grootse strijd, in angst B€ïoerd, uiteindclijk op? Job js
\À r ..n honor.,b J m m""r gr2"srn,l ,lln . rupse l'ii iq
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wecr als zijn vrienden. ls dai rverl<€lijk zo? 7,011 Itij zjch
nooit mecr af|rxgen \vaartoc zijn onhcil cn zijn strijd nu eigcnlijk {jrdiend hcbben? Zou zijn angst tesenoler het onbegrijpelijke, tegenovcr het eindeloos vcel grotcre \rerkelijk ver
dNcncn zijn? llcn peinst zo aÍ en toe, cn droomt dan dat Job
iellicht moct hchen om allcs \r.rt hij Sczcgd heeÍt, dat hij
zijn l,.eet on arltxoord \r,at c,verdrev€n misschien zelís godde
loos zal |indcn, dat zijD rocpcn in d€ duisi.rnis wct t.agiscb
cn groots marr ook ongerijnd is ge\reest. I)c mcns is immers
nict lan geljjkc mant rnei cod, en hij moít dus 1\cl berusten.
Maar zou .lob, l.Irc hct naagdc zich als gctiji{e van cod tê Sedragen rr nrct Henr te t$isten,de be.ustendcglimlachkennln?

OP

JOODSE INVLOEDEN
EET PORTUGESE SEBASTIANISME

door Dr. M. de Jong ('s-cr.r\,enhasc)
Hct is

\d

SccD belcdigcnde

vcrondcrstclling, (tat het on.ler

\erp, \'aarovcr ik htrlcn dc ceÍ hcb tot L, tc spÍeken, nl. ,,Too.1
sc invloÊden op hct PoÍtugcsc scbasti:lnisme", rclen van t'
\\cinis zal hcbben sezesd.
Van dt ontclbarc ,,isrncn ', djc de \\1 reld tot zegcn strckkcn
of tot \'lock, bchoort hct sebastinnismc stcllig nict tot de bc
ktn.lstc. In d€ E-\-Slla b\'. zult ijhct ni.i:ranircffcn \\rcl
lindt I danr sub |oilr S.ódsltr,,
Hrilisc cD nr art L'larr, schu tspatroon der boosschu i ters;
,,undcr I)ioclctixnus als l:cnturio mut .luizend pijtcD
,,doorboord cn rlood gcgcsc'ld; Ír*stdag 2(] Janurri.
, ,

\\'clnu, iuist +oo jmr Sclc,:lcn, in r55+, (lc zoc lxuuari, cI
drlaroln Scbistiaan gedoopt, \.rd in Porrusrl dc l)rins Sc
bo.en, loorbcsten(l om cenmaal zijn nxnnr tc ge\rn:rar dat
\vondcrlijk aspcct van d. l,ortugcsc cultuDr, .tat jn zijn
ÍÊtatics tot hct Jodcndon het onclcr\crp van d{zc !oor-

\ls, in

1572, I-uis

dr Canróes,.l€ rne€st lenraardc dichler.

die Portugal lieeft voortgebracht, ztn epos,,Os l-usíadas"
(De Portugezen) publiceert, dan dran8t hij dit op aaÍ de dan
achitienjarigc koniÍg SebastiaaD, cen \!rst, van wie hij dc
sioutsie vcrNachtingcn kocsterti
,,Ên Gij"

zo spreekt hij hem tc,€

,,En Gij, o \velgeboren schuts'cn

schild

,,1)er l'ortugese 1'nlheid, de aloude;

),lia r,rind"r . h,/ê\ê,"'p vÊr$ , hrin<
\ran groei der zo geringc Christenhci(l;
O Gij, de nicu$'e schrik der l{oorse lansen,
Gij \l,onclcr onzcr eeu\\', Gij uiiverkoome,
I)ic God deez'\tereld schonk, ZijD instrumeni,
Opdrt ecn grotcr deel .le \rare God crkcnt. . . ." drz.
\Vas er grorcl voor die ,,allerzel(crstc vcNxchting"?
Tocn, in 1557, Sebastiaaus voorganger, zijn grootvader
.lohan lll, gestorvcn iïas, bl':el de ddejarige kleitrzoon als
{inigc Portrgcsc troonop|olger ovcr. \lrarc ook hij c,v.rlcdcn,
dxn \vas Portusal al zj jaar ccrdcr onder Spaansc ltcctschappij
gekrrrrcn: dc ltcgcntes, C.rtxrjna, Scbastianns grooimoc.lcr,
\r,as ccn zuster |an Karcl \:, cD (lc t\vec.le kleinzoon vatl .lo

han

Ill

was Dotl Llarlos, een Spàrnsc pÍins.

En Seblstiaan \'!ns Diet Éjezondl Hij Nas Rrr zoon van (1,'
ziekclijkc pó1s Joh.rn, dic, or liiftienjarisc lccïtrjd sehu\td.
op dok tcrsrd\ ies al spocdis lan z{n v rou\ \,as u eggeltt,udcn .
1)rie \ïekcn roor de ileboorte van Scbastiaan w.1s hij Scstorlc'r'
Scbastiaan zeli \ïorclt onsbcschreven als ccn ilcl intelliSentr',

rnaar ijdele, ciscnNijzc joisenrrn, als ccn oorlosszuchtis fan
irsi, wicns idctllll het \!as ccn kuis lcrcn tc lijdcn, dc \ orcn tc
vcrnictisen, cn hêt ,,Narc srtool" ovc. dc \\clckl tc rcrbrci.lrn.
Zijn kuisbeid hii is n(r)it gctround gc{test Nor.dt ilr
tussci uit ccn iÍtls,ekc minderwxrr(lighÊi.l rerlJaard Jin zijn
bloeddorsijgÊ, l.rnnticlrc I'lorenhàat - nlisschicn \el ccn conr
p.nsaii. hccft, zoêls iedcrecn \vcct, tot.k: f:rialL'c\l)e.litic
naar lfriliir SÈleid en iot zilD cigcn <,nclcrgang in dc sllg b,l
AidiceÍ UL,ibiÍ. Hij $as tocn z+ j,nr.
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Tnee fejten zijn nu roor ons van dirècr betang:
ODr tc beginncn: cr is nooit door oogsetuigen bd,cstigrl,
(iat Sebnstinrn die noodkÍtige
+c Ausustus r-j7E in.tfl.da;(i
SesDcuveld is. ,,\icmand , zo zcgt dc Spanjaard Llriz Cabrcra
dc Oirdoba, ,,hceÍt ooit bc\\'cerd, dat hij hct heett gezicn: hcr
Nas jmnrcrs een scbande, (lat, xis.le koninia
scvr cn wlls. er

' ! r 'uu ijr
1,

:r,

.r1,r ,.r,

,tr,

PortereD"

lln ten t\vcede: \'.tkomen uitgeput is Irortusai trlcc jaaÍ
_
later
door Philips ll veÍovcrcl; het besin
,:1ie zestig jaar durcn zou.

hccrsing,

l,rn

ccIr Staansc o; er_

D"" ccrstt onbetr.!-fclbrn.c b,"richieD 1.nn dc catastroí. h.,l
dtn I-issabon in faniekstcnrnirg gebracht. Toen nu dc \ toot.
zonder het c\pcditiccorps, dc har.en binncntiep, crr ootr
'krr. /.i,-l,"i,l srrrt: ..r r-nr t,,r or \.,,,t",or,r eeeD
;,,,.,,
terbrcidde zich al sp(,cdig hct gerucht, dat Sebastiaan, bc-

schaamd over zrjn DcdertaàS, zich aaD bí,ord van ccn (ter schíl

t,cn \erborgen hiekl. Zo ontsr(,rd hct 1,L,rn1r)el.icn .lat .t.
l{oniDg nog crgens ce gchennzinnig lc{r,n tciítdc. En ctezc
lcrondersicllinE, door het vcrslagcn volk natuurlijir
sc
]u.,. ,.,,u ,ri,i-1. Jr \p1rn* n\..rt..r. ,s ,,o,, ,, srit
io, ,,.
|ast vetrouwcn iD dc rerugkecr va dc .rrcttige souverrjn; en
ailengs zorL zij dc proportjcs
ccn \trtossiDos
geloof, een hcilsvcrwachting, ciie ccu$rn nadat Setasti,i]rn
z'jn aardsc levcn \\'aar clan ook moest hcbben votbracht h..Í
troostende kracht nog nict zou hêbbcn vcrtordr.
UJelnu, dit gebof in dc \i,cclerkecr v;Ln een tot trI.ssi.q
yerh€\en Scbastiaan, .lit portugcsc XÍcssianisme
is het. wat
men sràrs/r?ris,r,c noemr.
.loào LÍcjo dt Azevi:rlo, in z\jn A Eturtr:óo do .Set)dstia,is/ro, vestigt er de nandacht op, dar slcchts t$.r,e volkeren
zo langdurili cr zo intensief het getoot in ecn X{cssias levcnd
'. bb n r"ho,,. n. ,1. loJ-r ,t,. I. fluR,, n.
,.\: r,..,nd À-bo,t .r'. "n1c) /,Àr hii. ..,., ,lr $r..rol
standrrg \an lioning Sebastiaan, maxr iian Dlcn daarorn soms
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be$,ereD, clat het scbastjanisnc geheel verdwenen js? ,
IDderdaad: hoer,el de laatste vercchijnselen van sebastia,
nisDle, door Azeredo vermelcl, zich tegen het enrd van dc
r9e eeuw hcbben voorgedaan, zullcn lvij zien, dat m€n de inrlocd van het scbastianisme in Portugal tot op de huidisc
dag kan constateren.
Het is van belang in dit geloof twec componenten te onderscheidenr

r. de verwachting van c1c homst, of wederkomst, I.an ccn
loorbcschikte, uitvcrkoÍen Koning, en
:r. cle rerrvachting !an cen heil, clat de \'erelcl, en Porhgat jn
het bijzonder, dcclnchtis z^1 $,orden.
Deze hcilsver\yachting nu is ouder dan het eigenlijkÊ se
bastinnisnre; ncn vindt h:lar al v(jórdat van ccn Sebastiaan
sprakc is; later zal zij dan onl de gestatte van dczc koning
kristallisercn.
Die heilsv€rrrachting is nametijk rccds oDrstrcchs r 5 scl. rrrul ro n ,1. !erm-,,rd" /,o', poup,,.'r,n, ,.. r, .,n
schoennraker uii het stadje Trancoso, conralo Anes, bijgenaamd ,,o Randarra", d.\{.z. ,,de Profeet". l)czc Troltas,
de Bijbel van het sebastinnjsnc, doen in hun orakeltaat .lenl(cn aan de ongeveer evcn anàe ( eníuríes varl NostradaDlus.
l)e 7/or.rs, eerst uitsluitend mondeling overgete|crd, zijn pas
ln 16112 sedruht. Tocn waren zij nnhturlijtr at verhaspeld,
vol interpolaties, en op atlcrlei \rijzer I ervatst. Iien taarste
populaire cclitie is nog in rgrr Icrschenen: vermoedetijk witde
nlcn er op dat ogenblik een voorcpclting en rcchtvaardiging
van dc republikeinse omlvcnteling in lcz€n.
over coDgalo Ancs is niet vcet bekeud. \\et zijn eDtrctc
stul(ken gepubliceerd, dic betrekking hebben op zijn berech
ting <1oor de Inquisitie. Uit zijn verklarnr8en btijkt, ctnt hij
hoe\i'el zclf {eliicht gcen J(,od veel \.ricnclen en be\,.on.leraars onde. dc X{arrancn ol Nieu{-Christenen bczat. en
dat hij dc slol roor zijn profcticèn grotendeets aan de Bijbcl
had ontleend.
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De Marranen steldcn hem dilnvijls intcressante vragen,
hetzij ovcr bepa:Jde pàssages uit dc Heilige Schrift, hetzij
over zijn eig€n 7rcras. Za vertelt hij, dai een zeke.e
Joào Lopes en Francisco McDdcs hem gelraagd hadden, of
hij ook in de Bijbel gelezen had, dat de verdNenen Stammen
IsÍaë]s zouden terugkeren- Daarop zou hij geantwoord hebbcn, dnt, volgens een uitspraali ïan lacob, dc ÀDtichrist uit
destarn van Dan gcborcrl zoo Norden, er clat de Tien Stammen
dus verborgen zouden blijvcn tot de Hecr hen verlossen zou,
opdat dc Antichrisi ie besteDldcr tijd verschtncn kon. . . .
Een ander maal \ras hij op bcz(,ck sc$ccst bij een zckcrc
IÍanucl Alïares,
Nieu$,Christcn. Hei gezcl
schnp sas zccr tnlrijk, en hct sesprck $as op Jezus gcl<olncn.

volk hem niei als dc Apostel van een reêds vc$chenen ycr-

vrn Manuel Alvares:
,,Ve.tel nlij ccns, noet de Mcssias cigenlijk nos komen, zoals
mcn \r,el zegt, oÍ is hij a]l'ersclenen? ' Hanr man
- denkclj.jk
gcschrokkcn vrn haar onïoorzichtige vrnag haastte
zich
tc ant{oor.lcD: ,,Nat'rurlijk is llij nl gek.,men; je ]tkt xei gel
onl zo ieis tc zeijgcD l" \raarop ..le vrou\\' rcpliceerde: ,,\irceger
helr ik dc /.rdr? \'d horen zcggcn, clat dc Nlcssias nog liomen
Op e€n gegcven nroDcnt vroeg de vrouN

Lr

zict.hLs ir1 \lelkc cr']?to-joodse {crel(] dc Portugesn Pro
hcbben verkcerd, et1 nctke Joodse Íledachtcn hcln

Ícd noct

bcinvloed hr:bben
Ál vocgt hij eÍ in zijD vcrklnringen voor dc Inquisiti€ ooh
\t'ijselijk aan toe, clat ,,alle Nieuv,Christenen van Tr irncoso
hcln om een ritleg van zijn lrords haddcn gcvraa8d, naar
toen hjj hun v€rteld ha.l,
zc betekendei, hadden zij gccn
behoeítr eer gcvocld om 'l'at
verder te iDlormeren."
Waannec hij, .lunkt mc, \ïel zal hebben bcdocld, dat zijn
e\egcsc orthodox-christelijk x'as, dat volgens zljn ?-roras dc
I{cssias reeds in dcpcrsoon vnn Jezus \yas vercchenen, en dnt
Ju. r'' iL, hrisr.nên !ec.'.r,o R..rJ" Jodêrr | / - onrÀ !rrS.
uit zijn proietieèD ge€n hoop op dc komst van iÍ, ]Iessias

I{nar zijn lrijnaam Banlalrc, ,,proteet", be$ees al, dat het

losscr, maar als de Verkondigcr beschoulvdc van een Mcssias,
die nog konen mocst.
lien gctuige, Jorgc l.crnandes, evcnccns een Marraan, had
trouwens ai vicr jn:rr tevoren in de kerkers van de Inquisitie

ïerklaard, dat hij overigens uit de t$'eede hand
- enkele
7-,?i,as van de proleet-schoenmaker hacl gehoord. Hij
kende
ze noguithethoofd cn zíru ze kunncn opzeggen, ats dc heren
gcloofsrcchters het verlangden. In dic r/oras, zei hij, kondigde

Concalo Ancs de kornst aan van de Messias, die de Joden nog
in de toehoDst vcrÍachttcn. Hij voegde cr aan toe, dat de
dichtcr het ook zíi had bedoel.l, en ctat deze veel sympathie
\'ooÍ de Nicu\\-Christenen gevoekle. .. Ecn synpathic, die
zoals \yc zagen, wedcrkerig \r|as, wai ook hieruit btijkt, dat
de 7,,.)lrs,: thans in de XVIC eeur', haar grootste vcrbrei

ding vonden in die st.eken vaD Poriugat, v.aar de meestc
tr{arrarcn loonclen.
Intussen rijn dc Joodse eiemenien in l3andarra's pro{ctieën niet dc enigc, die tot het ontstaan van het eigcntijke
sebastianisnc hcbbcn geleid. Itr zijn ook andere invtoeden
in de Z?,or'ís aan tc \rijzen. Otn tc beginnen komt men er
bepaaldc aUcgorieën tegen zonls de I-ccu\\, (voor Portugnl),
hei Stekelvarken (voor lÍarokko), die uit dc sage van de tovenaar X{erlijn, dus uit de Arthur-cyclus afkomstig zijn.
Verder
- en dit is voor ons belangrijker - is daar de ujt
Spanje stamnende gcstalte van dc,,Encoberto",dc\rerhulde,
\rerborgcnc, die men latcr mci de verdNcnen koning Scbrs,
tiaan zou verccnzclvigen.
Maar laat ik l: eerst enige 7i0?ds latcn horen:
Een nieuwc koning znl rvorden geboren
Die een nieu$'e naan

zrl

drageD.

l)eze konins, die Í{eborcn zal wordc,,,
Zal van laDd tot land gaan.
Vecl volk zal voor hem sterven.
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Ecn grote leeuw zal zich opichten
En zal luide brutlen.
Zijn gebrul zal vemorncn wordell
En zal allen velschrikken.
Hij zal rennen en bijten

En hii /àl grorê schade drnri hrrn.
En de Aírikaanse koninkrijken
Zal hij allc onderwerpen.
Reeds is de leeu!Í ontrvaakt,
Zecr wakker.
Reeds is hij ontwaakt en gaat zijns wecrs.
Weldra zal hij uit zijn nest halen
Het st€kelvarkcn, en verder is het zeker
DJ' h.r zJl v ,chr, n Jo^' d" $oesrijn
Voor de leeurv, en zijn jamneren
Zal tonen, dat hct gewond is
Door dezc goede vcrborgen konin8.

velên kunnen ànhvoorden
En zeggeni
Waarnee be$ijst de schoenm:rker
I)at dit ware voorspellingen zijn?
En hoc kan dit lvczên 2
Direct wil ik antwoolden
Zonder er bij stil te staan:
Als gij lccst de profetieën
\ran Daniél en Jesaja
En Ezra, kunt gij het zicn.

Ik m€rkte Íeeds op, dat .lc gestalte van de ,,Encobcrto,,,
de \rerhulde, lrerborgene, uit Spanje afkomstig is. Omstreeks
r5zo lv:uen daar namelijk a] ïerschillcnde profetieën in om
loop, rvaarin vàn dcze ,,Ve.hutde" sprake was. Zo bijvoorbeeld: ,,EÍ zat een tijd komen, dat,,et Encubierto" in Spanje
verschtnen zal, {dend op ccn houten purd, en hij zat hier
zijn, màar vclen zullcn hem nict getoven. ,
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I)cze,,Encoberto" Í'as door dc PoÍtugese schoenmaker
overgenonen. Volgens zijn verklaringen voor het E€itig
T.ibunaat bedoelde hijdaarmce Johan III, grootvaderen voorSanger van Sebastiaan, d.w.z. de koning, die toen juist reg€erde. De pro{etieèn zouden dus in Bandarra's eigen tijd al
\ïorden vervuldi Die irterpretaiie, uit angst voor de brandstapel gesproten, behoeven Í'ij natuurlijk niet te aaD.r'aarden.
Wij Neien, dat de Joden, waarmee de dichtcr d€r l/o?,as zo
naux.c betrekkingen onderhield, in de ,,Encoberto" harclnekkig hun eigen toekomstige Messias za8en. En lvij vcrgeten
daarbij niet, dat de Portugese Joden in de dagen van conlalo
Ánes Band:um in gÍoot gevaar verkeerden: tot hun verdrijving was al in 1496 besloten, en dc Inquisitie zou nog tij
clcns diczelfde Johan III,iD r536,ook in Portugal volledig.$,orden gevestigd, radat Paus en konnlg jaren hng op clc rneest
schaamteloze q';jzc on ae b lt hadden gcvochien . . . . Hoc
zouden de Nieu\í Christenen ccn koning, die hcn verïolgde,
ooit als een trIcssias kunnen bcschou\ïcn?
Een gunsteling vaD koning ,{lfons V en persoonlijL v end
van de hcrtog van BÍagxn9a, Isaac Abravànei, een der jn
vloedrijkste l,ortugesc .Ioden rit hct begh van de X\/Ic
ceu\,, had trorwens de konrsi van de cezalfdc al ïoor het
jaar r5o3 voorspeld. Een jaar tcvoren $as al jn Istrië €en
pseudo Nlessias verschcncn. En tijdens hct lcvcn van Bandar.ra is cr €en collegn schocnmaker in Seiiíbai, l-uis Dias, een
Ilarraan, dje zich ook \\,eer voor dc Messias uitgeeft. Dc
Poriug€se k:rdin l) HenÍique rapportecrt naar Ronlei
,,1)oor hct ïclrichten |an valsc \\,oncleren heeÍt hij \'clc NieuÍ
tlhrjstenen er toc g€br:rcht tc gelovcn, .lat hij de \rerlosscr
(as, crl henr te nlnbiddcn, cn zijn hand te kusscn als ware hij
de X'Iessias, cn .rndere buitensporigheden net hcm ie 1er
chten. Zelfs artscn cn geleer.len van naan be\.on.len zich
onder zijrl aanhrngers. '
De in 1526 ool( in Portugal opgcdoken Dà\. Rubeni zullcn \\'ij onbesprokcn lntcn, omdnt hij U \'ci b€kend nrag
\Yorden gencht.
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Maar het is vlln belang tc rcleveren, dat aite vervotgingen
ten spijt, cr steeds rnecr vermenging van Oud- en NieuwChdstenen plaats vond, vaardoor ook onder de ,,cchtê,,
Christ€n€n het messianisme voortdurend nieurve aanhangers
won. l)e X{cssias en de,,Encoberto" zijn lyel.lra niet lneer te
onclerscheiden- Na de ondcrgang van konhg Sebastiaan zal
de,,Verhuld€" ook wel ,,o l)cscjado", dc,,Vcrtangde" ge,
naamd dan ook door dc niet Joodsc Port gezcn nlei de
v€rd$enen heerscr gcidentifcccrd woÍden cn als een \,!are
Messias terrgverNacht.
U herinncrt zich de enthousiaste |cr.zcn uit de nanhct van
Camoèns' I-usiaclcn, rvaarin hij de jeugdigc Sebastirun : s
,,Íonder onzer eeu\r", :rls,,ritverkorcne" ranrocpi. De dich,
ter voegt daaraan dc veruachttug toe, dat dc jonge vorst ccrmaal ,,de verachteiijkc Isnaëliet cn d. I-evantijnsc Turk" zai
onder*'erpen, dat hlj op dic manier dc pcrmnnentc clrcisins
dcr onselovisen zal ar'r'enden.
l erccht nerkt I-ticio dc Azei.eclo op, dat Canloêns hier nict
:rnders doct drn het primjticl gestancl \'nn con!.alo Anes
Bandarra in schonc vcrzen onlzettcn.
Cedurendc dc Spaanse ovcrheersing zijn hct dan, bchahc
dc Lrtsiaclen, ook dc ?/rras die hct nationaat gcvoel cn clc
hoop op cen bevrijding van Portugal lerend h.rudcn. grij ve,
nekklen rccds, d:rt.le 7/r?as in 1602 \'oor bet eerst in druk
ztn verschencn. Dczc ritgavc llas verzorgd cloor D. Joào dc
Casiro, klcinzoon van dc bcroendc Gou|cmeur van Portugecs
Inclië- Zcer juist k€nschetst Àzcvedo deze rnan als de ,,l,autus
laD hct s€bastianistisch geloof". Hij is het gervccst, die de
,,leer" zijn delinitieve \-orm heêÍt s€gcvcn, dic heDr als ccn
ijvcdg Apostcl hcclt Sepropagccrcl, die crvoor gcstreden hecft
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kenning van dc pseLLdo-koning te bewerkstclligen cn hcm uit
de kerkêr, w:Iarin hij zuchtt€, te verlosscn. Zclfs Willem de
Z\\ ijgcr en d€ Statcn-Generaal hebben zich een ogenblik voor

D. loào de Castro cn zijl Scbasti:ran gl]Ínteresseerd.
\l'anneeÍ dan eennaal, tcgen r6.to, dc bcvrjjding van l,or
trgal in zichi l{omt en de Portugese kroon $o.dt aangcboden
aan dc hcrtog van Braganea ccn afsinmmeling van dc
vriend ïan Isaác Abravànel
- dan treedt er in dc sebasiia
nistischc gcmccntc ccn schisna op. Er ontbran.lt ecn fcllc
strijd tussen de ,,ortho.loxe scbastianistcn, dic lasthífiden
aan de herrijzcnis v:ln dc enig echte Sebastiaan, cn dc ,,politicke scbastianistcn, \'aaronder de nrvloedrijkc JezuictcD,
die door critra spitsvondigc uitlcg lan dc 7/,r,as cn dubbcl
IcN: stc vcrvalsingcn de proletieën op de hertog ran Bra,
glrnq:a, .lc tocliomstisc lohan IV willcn laten slaan.
Tot dr laatsten behoordc ook een.ler corlilccëD lan dc
I'ortugcsc liicrntuur, dc kanselredenaar António \''iêira.
i'atcr Ani(;nio Vicira Nas zo\\'cl holprcclikcr als diplomaat,
cn in dczc l rtstc hrncti. heclt hij ook cnl{cle nlalcD mct de
Statcn (;cncraal ondcrhandcld. Mccr dnn l]cDS heeit hij zich
\,oor de In.luisitic te veranhroorílcn gehad \rcsfns zijn gclooí
nr dc 7 /oids ran B:udarra, en ook vxn ,,judaïsne" is hij
hcrha^lddijk bcschutcligd. Bij zijn missies in ProtL'siànts{l
landtn vtirtoondc hrt zich in (lcftigc burgcrlrlc(ling, dc gcbruikclijkc degcn op zt. Eenrnxal schijrt hij zo o voorzichtis
te zijn ge{'eest zich op dczc z\ crigc wtzr aan hct Portugcsc
Hof tc l ertoncn; terstond bt\ree.den l)oze tongen, .l.rt hjj door
de Portugcsc lodcn h Holland \\'as vcrlcid om het priester
liieed ,rl te leggen en het srre gebof tc vcrzakcn, jn, dat hij
Ïan zins Nas in Hollan.l rDrt (en rijke Portugcse Jodin tc gaan

en gel€den.

In

de jaren tussen r58o cn 16()2 \i.aren al

l crscheiden valsc
Sebastiaans opgetrcdcn -- trefiendc parallellen van d€ Joodst)
pselldo-Mcssiassen. D. Joào de Castro had de meest succ€slolle \.an

Italiaan lÍarco Tutlio Catizzone,
jn Venetië leren kcnnen, en half Europa aígereisd om erdeze bcdriegers, de

Dii was natuurlijk een sprookjc. Wel hu:Ít hij tijdens zijn
oDdcrhandelingen in Den HaaS de Portugezen \l,ild€n hct
door de Hollandcrs bezcttc dccl van Brazilië tcrugkopcn
gcbruik {,illen màken van de financiëlc steun \'rLn een ààrtal
naar Frankrijk en Holland uitge$eken Yarranen. Ool( staat

-168bet vast, dat hij bijna zijn leven lang nl€t Njeulv-Chrjstenenjn
ïerbinding heeft gestàan; een zekerc sympathie voor zijn ver_
drci'en landgenoten vali bij hem niet tc loochenen. Ma:u het
kan bcst zijn, dat die sympathie hoofdzaketiiL sebaseerd rvas
op /iin .,Íkpê, dls JFzui-, \"n ,t. Domini"lnêr. 4" tn,lui.iteurs, die hct hun g€loofsgenoot Vicira al haast even zuur
hebben genlaakt ais zjj het de trIaffaneD de.ten. In 16.+2 trad
Pat€r Vieira het al gewragd in tegen.\'oordigheid cles konings
te ïerklaren, dat het verschil tussen l)ominicancn en .J.zu
ieien hicrin bestond, dat,,de Inquisit€urs r.an hct Geloof
lcefden, terÍ,ijl de lczuieten ervoor stierven,. Een jaar làter
zond \rieira de koninlj ccn anonicm geschdlt, \,aarin hij voor
srê'dÊ ir h.r b"t..nS ,.r, d" - h,rk .1, Lt. \i.:u_r t,r=re,,.n
aar de greep cler lDquisitie te onttrekkcn. Zij zouclen dan \ïê1
ujt Holland en andere landen tcrugkomcn, met Nelgevutdc
buidel natuurlijk, cn Portugal zou op die anier \\,ecr sterti
en \'elvareDd \\'orden. In 16.16 belooÍt bij de portugese
.Jocten
ïan Rouaa illcs in het werk tc zu en stclen om hrn teruS_
licer n:rar hct vadcrland nlogetijk tc rnaken, cloor v jst€llins
i"rkrijÀ"r \: n -lL ..nJ"r/., k ll..I t,.r d"h. tt. r..n I,ur, <"'lool. I- Ànrsr"rrr,rr l,ê. l,ri
^-rrn,I,r. syn.;"8" b.rn,t,r
,,- r. '- ,lFr.r n | "nn l,r., i.,ri.
\ r, i\lên1*.tr h"r l"rJ.l
en na afloop vaD de dicnst nog l:lng nlet hem gediscussieèrct.
Saul I-evi Monteira, de tccrmeestcr van Spinoza, hcelt ziin
,rilno'liSin- loor ,, r rr,Ênlu<i- h rs iqrÀ,.t,r k . h1"1 . ,g"
slqen. llisschien \ras X{onteira dlarvoor r. \.erstandig, llris_
schicn betckcnde zijn $.eigering eeD demonstraiie tqcn XÍe
n$seh b€n lsraë], \\.:urmcde hij het niet llt re best tion vhdcn,
en een afkcudns \'aD het fcit, .l:rt Drcn een p:rrer.lezuict in (le
Flsnoga had tocgeiatcn.
Vnar clat Vjcila's slanpathie yoor dr .joct€n, \aarop din ooh
gebasecrd, tot írt zckcre hoogte $ectcrterig \ïas, blijkl uit d€
rírlgendc, (Dgchrijfeld ste.k ovcrdrevcn passasc v:rn ecn sc_
..hr,ft ,rir d,.,1. g.n
,,Zclfs dc Ioden in zecr veic landen |an Eur.,pa prijzen
irxter \iieirrhonelhoog cn beschou\ven zijn \rcr.kcn :rls orakcls_
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uit het hoold en citcren ze etk ogenblik vol bewondering. Dc
kansetrcdcnaar der Haagse synagoge, een zeer geleerd man,
is, als ge met hem spreekt, in staat om hele predicaties Yan
deze Rooms Kaiholickc apostolische kanselredenaar voor L
,A.ls .Iezuiet behoorde Vieira, zoals ik r€eds lenneld heb,
n.tuurlijk iot dc ,,politieke" sebastianist€n, die dc proïetieën
van de schoennaker BandàÍra op Johan IV \ïiklen toepassen.
In 1654, toen de koning e€n lcvcnsge\.aarlijke ziekie had door-

staàn, moest Vicira in zijn qualiteit van hofpredikcr dc dankdienst lciden. Tot stomme verbazing va:r clc aanwezigen ler
kondigde hij bij die gelegcnhcicl, dat hct vanzelÍ sprak, dat.lc
Loning nict gestorven $as: hij Nns imlncrs in nezen onster
lclijk. Ên zelfs al zou hij ooit komcD tc o'erlijder, dm zot hij

nog í,nget\rijiclcl uit dc dood herrijzen, tant zo \\'ildcn hct
de Bijbclsc profetieën en de 7/ria6 yan Bandarra. En toen
.lohnn IV t{ee jàaÍ lnter inderclaad hct tijdelijke met hct
eeulvige verwissetd ha.l, tocn aarzekic rle hofprediker nict onr
tijclcns een Plechtige uitvrnridjenst opnicu( zijn vertrou\\'en
uit te spreken in d€ \,cdcropstnnding vrn zijn held.
Dc voornaarnste sebastianistische geschriften ïarl Vieira
zip Ae ,,rlinólía do l.ltltro, àe,,Ttckomstgeschiedenis", ,:1.
( latis tarl.tdt 1n, d.e ,,Sleutcl .lcr. ProfcteD", in hei Latijn, cD
borcnal dc Lsierallea de ])an gal, \\'^.tÍ\^1\ à.e rollcdigc titel
betekentr ,,Hope PoÍtugais, Vijldc \V€rcldrjjk, cerste en t\,ccdc
l€v€n vln koning Johan IV, gcschreren dooÍ Gonqalo Anes
Bandarr:r cn geconrneDtariëerd door Pater AntóDio \iieiÍa".
Uit dit Seschrift lees ik L- enkclc stclhlgen vo(,Í, die door dc
Inquisitie veroordccld zijn. U zult genrakkelijk inzien, ttaarom
dit product vaD kaballjstische en Chrjstelijkc mlstiek in d.
osen der Donrinictnen seen senaclc hccft liunncn vinden.
(lonEalo Anes Bandarra is ccD \lanrachtjg door (;od
gcinspirccrde profeet.

Zelfs als Banclarra rxn zijn seloof ccn food geueest

-

\?o

ware en in zijn verblinding zou hebbcn volharrt, dan
Ías hij nog onloochenbaar cen profccr gewcest.
Et z^1 noe een \.ijfde $rerctdrijk kornen, waarvan
wijlcD konins Johan IY na zijn \{cderopstandins
l<eizet

zl
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baar, zal Hij ook mèi veei groter blijdschap en tevredenheicl zijn bcmincle Rachel ontvangen, d.w.z. het
looclse voik, hct oorspronkelijk loon zijner dienstbaarheid en het eisenlijk docl vm Zijn licfcle.

?,ijn

\\ranneer dc genocmdc koning eenmaat \eer zal hccrscn, dan zullen alle Jodcn cn hcidenen bckeerd Norden
tot het Christelijk gelooÍ, ut liaí n m oïitc cí unus
ldslol, ,,opdat er één schaapskooi en éón herder zij,,,
en aldrs zal dc wereld lnnge jaren duren

Te dier tijde zullcn de Ticn Stêmmen Israëts ver,
schijnen, cn de rit dc dood hcrrczcn koning zal hen tot
de Hcilige \rader leidcn.
Het Vijfctc \Vereldrijk zat ccn amvaDg neurcn na de
val van hct Turksc Rijk, dat nict tang zal bcstaan, cn
het zal duren tot de komst van (le Antichrist.
Dc ho{)fdst:rcl ran het Vijfdc $rereldrijk zal Lissàbon
zijn, en de koningrn van Portu8at zijn OpperkcizcE.
Toen lacob \-clc jarerl om der lt,illc van Rnch{t hacl
scdiend, hceft nren hem l-ca Bege\rcn, voor dezc ii
gebruik nràkcncle vaD hct nachtctijtr.tuistcr, cn tenslottc, nadat hij rccds ct L€a was gchuwcl, troNïde
hii ook nrct zrjn gclieÍde ltachel, het oorspronticlijk
.loel cn het cigcniijke loon vaD zijn dienst. Op dezetf{:ic
$,ijze nu is cods Zoon op (lczc wcrcld gekorrcn, waar
hrj zo vele jarcn heelt ge.liend, om mct dc oude Kerk
te hu\ïcn, \,etlic toen allcen in hct .Toodsc l.olk, dat
zijn uitrcrlioren Yolk .'vas, bcstond; nr:l:Ir .toor bcctrog
van Laban, d.$.2. van d€ l)uivet, en hct nachtelijli
duistcr, d.\y.z dc verblinding des ongctoofs, is hct huwelijk, dat hij Jnet hct Joodsc volk wiktc shiten, nict voi,
trokken, doch in plaats daarvan is de oudere zllste[
gekomcn, nl. hct heidendom (want de heidenen waren
eerder in d€ werelct dan de loden), en nadat Chdstus
de hcidens€ volkeren geheel in Zijn huis zal hebben
opgenomen, nl. I-ea, minder schoon doch zecr vrD.hf

Vermeldcn \ïij ten slotte, dat \rieira in dit geschrifi ook dc
merkrvaardige stelling r.erdedigd hecft, dat mcn hct de NieuvChristeneD, mits zii vcrkeliik Christenen waren, niet cuvcl
mocht duiden, dat zij desondanks no8 op dc konlst van hun
cigen Messias wachtten. \\Iaarbt nls een aanvulling op dezc
ge.lachtc door \rieira zou zijn gezrsd .,f : thans be.ramd, dat
,,hct zekcr Í'as, dàt iuisi dc Inquisitic dc Nicu$.Christenen
Nccr tot Joden maahtc."
líaar wij lat€n dezc curieuzc Pxtcr Jezlricr nu vcrdcr rustcn, en werpen ecr vlucht'gc blik op dc \\rlltc eeuN; alleen
on1 U te tonen, dat de lijn van het sebrctianisnle onafSebrokcn s ordt doorgetrokken.
l)c beken.ie historictls Djogo ts:rrbosa X'lachado vcrklaart in
zijn ,,Cedenkschdften": ,,Dc mcning, .Lrt Sebastiaan nog
ergc,rs in lcv€n is, \'emoedelijk op ecn of audcl gehelmzinnig
eilan.l, \rordt nog stecds door hoogst voornane cdeicn, strcDglevende monnil(kcn cn zecr bek\1ane geleerdcn hartstochtelijk
aaDgchangen."

Dit gctrigenis dateert van r73íj. FlniÍjr jaÍ€n tcvorcn

had

onze landgenoot Nillcm l an den Btrge, in zijn T egenu,utrdigen
Slaat ran Sbaníen .n Polr!À'í,1 hicromtrent ree.ls verklaard:

men'cr ncnschen, die zoo onnos€l zijn, dat sy
u Sckt ol {arcn op credit souden geïen ondcr condjtiê, dat
men het by de tromsle van Don Scbastiaan t\veevoudiS rcsti,,Selrs vind

En in dczelldc ccu\! citeeri Chamfort Lord Tirarvley,

een

Engelse anbassadeu in Lissabon, die, op de vraag, lvat hij
ran Portu8at en dc Portugezen dacht, geantwoorcl zou hebben:
,,\Vat rnoetje eigenlijk denken van l]cn volk, \'aarvan de hclft
op de Messiaswacht en de anclcrehelft op de komst van een konine, SebastiaaD gen:land, die zoo j aar geleden gcstorven is ? "

\/'2

-
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Als dan door de I.-ranse invasie de Poftrgese onalhànketijL,
heid tcn t\'/eede male verloren gaat, wordt het nressianisne
nieu\r levcn ingeblazcn. Had Bnndarra al niet eeu\,!en tcvoreD
dc komst van Napoleon aangekondigd? Had ht ni€r gezcs.tl
,,PltLats cen A tnct de beDen omhoc,g,
Haai er hct nrildelstrcepje uit,

Zet dat streepje cr achteraan,
(;ij be.crijpi \\at dat beduidt."
Zo ltrijgt nrcn imrrêrs dc letter rOÍ ook:

,,Itr r€rheft zich

lÍet zjjn

l

een kcizertijkc adetaar

j.,nsen aan zijn staart,
Itn nlct zijn Dagels aan het cind
llarkt hij zijD ncst in Portugat"

\\

as rcn

\'an .lic ,,jongcn sons nict

gene, aat

lunr)t?

Uit dczc trld starlt rrjsschi.r ook $et dc portugcsc uitdruHring: ,,fic.rr a vcr narios ', tcttertijk ,,naar (tc schepen blij
rcn uitkijkflr", ;n dc bctekênis 1an ,,bedr.,gen uithorDcn .
Zij zou het rcrst zijn tocgcprst op dc s$lstianisten, dir \.an
dc hoogstc hcLlycl v.rn l-issabon o(,r clc Taag ui reken oln de
schrpcr! te zicn binn( D\ arcn, dje (tc ]Ícssias cn zijn bcvrij.tinsslcgÊr brcngcn zoudcD.

In dc literrtuur van dc Xl,\e ccuw zat hct oudc nrcssiir
in hd \'olk, e(rn bron ,ln ir-

Disrnr, nog steerls sluimrrend

spirati. \r)rnrcn \ur.t:rl 1atr ronrantischc clichtcr.s, r.an crn
-\lmei.la (;arrctt ann lct bcgin, tor cen luDqueiro (n ]\ntónio
-\obrl'aan hct .Ír(1. I)c historicus Olivcira ltartins b€schouNt
hct scbastianisnrc als rcn gcesteszictrte, .tiri

nati(Datc tcl.L,ns
kracht ondcnnijnt; xndercD bestrjjd€n .1ezc pessirnistisch.
ctc

kijk cn pogcn het ciscnlijkc scb:rstinnisDrc te onclcrschei(lsr
lan hct.Jo(rlsc nrcssiaDisnrc, rn zo als zui\.cr natj(,ratc m\1hr'
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positier tc $a:rrderen. NIen gaat .laarbij ovcrisens og niet
zorer als D. Francisco de Sousa en Holstein in zltjt\ I'iterattt'a e
Hístólia rn 1929, \aarin hij schrijft;
,,Hct messianisme is ilr .loodse nevclcn geboren uit slccht
bcgrepen lectuur \'an.Bijbel en Talmoed. Maar in de loop deÍ
tijden is hct dcnkbeeld veraDclcrd en aan.lc gang der 8ebeurtcnissen aangepast. Ian het is iniercssant, hoe het scbastianisme bijxijlcn duidelijk de infrltratie van Joods bbe.l laat
speuren, cn dar hei karaktcr \-an het .loodse ras aannecmt
en nict meer js d:ln ecn apathische venvachting, een hdPeloze
rrelanchoiie, dic alleen nog op hct $onder vcrtrou\ít en zich
ict irspant on .lit te hclpeD verschijncn. Kornt mcn hct
cchter tegen bij manDcn van Joodse smeiten vrij, dau is her
een acticf hancldend geloof, dat in de profctieën niet slechts
\,crtrouwen stelt, mlrar ook cnergiek naar hrur verwezcnlijking

In onzc ecus is trot$cns ccn duidehjkc oPicvnrg van de
bclangstelling voor dc scbastianistlschc Scdachten\rereld te
constateren, gctuigc de vele littcratoren, dichtcrs voor:r], dic
trachten het oude gcloof nrct nieu$'leven tc bczielen, getuige
ook de talrijkc studies, de iaatstc decennieën oP dit Sebicd
v€rschcDcn. lwce janr geledcn Dog is zelfs ccn bloemlczing
gcpubliceerd, Àdgrusso d, Sebest i ani sna,,,Terugkeer tot hei
sebastianisme", scbGtianistisch€ poazic en sebNtianistischc
bÊschou$'ingcn van een dertigtal dicht€rs cn Prozaschrij ver s,
iraaronder de beiangrijkstc, ujt de XIXe en voonl uit de XXc

Il(

m€en, dat deze hcrlcvins va11 het scbastianismc

. ,r" t.lJ"rs,, J')L,nr-,"n .r r.,oJ'rr' Io-ru..

in

de

n'rrojaren
1iln
in
dc
ccNte
alismo. Dit nationaljsme is opgclroncn
clc ltepubliek, .lic de v€r$achtingen vaD zccr vele Potugese

int€llectuelen crnstig heelt ieleurgcstcld; een deccptie, die dan
ook tot de nationale re!'olutic van r926 h€cft gcleid- Al heeft,
bij rnrjn weten, nog nicmxnd het g€\taagd, Prol. Salazar als
cen reincnrnatic van SebrLstiaan ic bcgroeten . . . .
]{aar \ljj ve,geten niet, dat $ij ons hi€r niet bezig houde

r?1

1?5

nlet hei sebastianismc als zodanig, doch lnei de.Joo.lsc invloeden, dic het h.cft ondergaan. Er js voor ons alan ook geen
aanleiding, bij :J die neo sebastianistische dichters stil tc
staan, al \ïordt van de bclangwekkcndste van hen, l.ernando
Pessoa, \l,el betoogd, dat zijn voorouders t{arranen $ar€n.
n{aar dat kan rnen op }nin {)f mccr hsse grond \.an zol,etc
l'jo.tugcze bcxïcrcn.
$rel jntcrcssmt is ïoírr ons de iiguur van Tejxeira de
Pascoacs. Zoals U br:kend is heeft deze dichter, die enketc
jaren gclcden ítl'StorvL'n is, ook in ons land dc amdacht ge
trokkcn h het bijzonder ran Christetijkc reologen {]ank
zij dc \.ert.rlilg, door-l-hclen írn Marsman, van zijn boeken
over Pauius en Hiëron]'mus.
tn zijn e\-en originclc als monotone poézic ptaàtst pascoaes
in het niddelpunt de typisch-Portugcsc metanchotie, de sa,

loekomst, cl.N.z. op cen uit hcrinncdDg geborcn ideà41, dat
een op de tockomst ge cht denken cn hrndelcn bcPaalt.
Zo kan lncn Yerklaren, dat Pascoacs' filosofrc, het saíd,
sislna, ep deze ambivalcntc sdrdddd gebnseerd, het sebastianjsme in zich lion opnemen: jnmers, \rat is dit andcN dan de
dc ccrstc verschijnin{t 1'an
hcrinncring aan ee verleden
lioDing Seb:rstiaan dat in dc toekornst, in de \r€derkonst
van dc,,\rerbulde",.le Messias, icn t\ïccden nrnle heden \i'or
deD znl; een herinnering, smartclÍk cn vÍeugdevol tegelijk,
die, op de tockomst gcricht, het denlien en bnndclcn der Po.
tugczcn bepalen noct?
Het thcoretiscL belangrijLstc gcschrift ran de salrdosistische Iitosofre is ovcrigens nlaar een klenr boekskc: dc .1,1t
de ser PartlLg e\, de ,Krnst oln Portugees te zijn", in r9r5 en
rgzo in druli vcrschcncn.
,,Ooli hct Portugces zijn moet mcn lercn", zegt Pascoaes
daarin. Hct NiL zêggen: eer ccht-Portugese individualiteii bezitten, $narin allc cigcnschappcn van het Portugcse,,rns"
barrnonisch rrct clkander lrrsmolien zijn.
Ondcr ,,ras" ïerstMt Tci:rena de Pascoaes in de ceNte
plaats ccn ncnscngrocp, die door gccstchjkc baDden aaneengesnrce(L oen rnoÍrre írenheid vornt. Taui cn h;storie zijn daarbij de voornaanstc bindmiclclclcn. X{aar iot dL' \'ornitrg van
het Portugcsc ,,ras' dnagt toch ook ccn blocdverwantschàp
bt en hct nerkNaardige is, dat Pnscoaes, in tegensteliing tot
de vcrkondigcls van welkc ras zuiverhcid ook, juist jn een
specifieke bloedrr/r?rleirg dc groDdslait vm .1-" Portu8ese
riLs gemeenschap zict.
,,tbcrië', zo vcrkondigt hrl, ,,is oorspronhciijk (lc $'oonstec
gewccst vnn onderscheiden volkercn,... ílir tot i$cc vcr
schillende ethnoiogischc grocpcn belDorden, welhc zich zo\el
door lichaDelijkc als geestcliike kenmcrkcn i,an elkandcr on
derscheidden: de Arische cn dc Scniitischc . . . . De Àriër he{rlt
dc Gdcks-ltomcinsc bcschaving geschap€n, dc plastjsche vorDlcncultus, de schoonheid gedacht binnen de grenzen dcr na
bije, tastbxre Realiieit, het Hcidenclon. De Semict heeft.lc

.?a.lé, bnsis

Ian zijn

cigenaardjge \Ícrcldbeschou\r,ing, het

Djt sa1r.lrsisr,.) nu wordt door de dichter $;jsgeer pmctisch
vcreenzelvigd met hct sebastianisnrc, dat ons bezjg houdt, cn
b.\, n,li.n À.. tr lI I I Fr .rJnl.atinq rot .-r , uri.u/, opvJr
ting van dc .Ioo.be hvloed op cle Portugesê nentaliteit, en
speciaat op hct ontstaa. van het saudosjstisch sebastianisme.
dat hij zcll vcrkondigt.
Dc terln sr?l/drl, plccgt nls onvcrt,u baar te wor.ten be,
schourvd. Als benadcrcncl e(tuivatcnt gccft men x,ct hct
Griekse fr1rds, het Latijnse .lesid.'; n, cn in mo.lerne talen
heimxee, Sehnsucht, Dostalgie.
Spccifiek roor h€t P.rrtugesi: woord is:r crcersr, dnt hcr
nict slechts de uitdruki{ing is voor cen tijden,,lcrooÍzaàkt
door het bescl van het roor immcr vervtogcn zijn van cen
eenmaal geken.l gehk. Hct $oord impliceert namelijk ook
€en ger(,el van ,/,r(dc, nanelijk de \yeeDrocdise \.ertustisins,
Ji" ut, /i.h /"ll ,t - h, I h, rJ.nt.,, \Jn .r. tu\ b."r.r, - tic .
Vcrder bchoeÍt de sa .lr.íe, \ooÍ^l ;n haar hoÍ{er€r, seiouterct
$. "g, riÀ- loflrrrn ni. g.b.n,re,r r" ,ijn ,.,r À n \. rt.d.n- |
"
verledcni zij kan ook betrckking hebben op een veried€r ats-
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-t76Joodse beschaving voortgebracht, de Bijbel, de cuttrs van
de Geest, de goddelijke Eenheid, d€ Schoonheid, die cle ma_
terie oversch.ijdt . . . . De Ariër heeft dus het Naturalisme,
cle Seniet het Spi tualisme naar het Iberisch Schiereitand
geblacht.. . . Toen deze beide ethnologische groepen, even
sterk in hereditaire krachten, het portuscse ras vormden.

gJv"n

.j

l,êr hu'r êiBêr 'tu,'rrcirêr, $"tL-, insrêde r"n

(t_

kander tegen te werken, zich in tiefde met etkrnder verenjodcn
cn één wcr.len in ale schone schepping van de ziel van"ons

\iaderland".
De idiosvnkrasie 1,an dit portugcse,,ras,,, zoats het alus
ïolgens Pascoaes door harmonische samensnlclting v:ln Ar!
sch€ en Semitische clementcn zou zijn ontstaan, komt natuur
lijk het duideli.jkst tot uiting in die opvattingen, eigenschap_
pl]n en gevoelens, die dc Portugezen van andere volkeren
onderscheiden, in de cerste plaats dus in de sardadr.
,,ln dc saudade, en dcrhalve in de pa/hqese ziet, , zo zegt
hij d:ln ook, ,,hebbcn A.iën en Scmieten hun godde jkc gees
t,"lijkc synthcse gevonden."
En verder:,,Ik h€b dc nàam sa?jdosisrm seseven aan cic
,..1,u5 vrn ,1. Ziê Ll"s |Jd"rt:rnd,. u"n.e-nwo"iLiel a",,r ,t"
sarftlade, . . . de ]€idstar onzer titterairc, artistieke, religieuze,
filosofische, ja zeifs maatschappetijke activiteit. En de san
/adr, in haar aspect van vert:lngen en hoop, is Íeeats het vaec
o hrêr48lo êr v,n,l. v.-h rt,l.. d,-,lc nêr-J.n \ár.i, t.8c;
darische morgenstond zljner verschijning verdrijtt. ,
Za zict Li, dat in Pascoaes' fitosofie de Joodse gcest <1e
schoonste rol krijgt toebcdeeld, ats oorsprong van de eerbie.l
\,oor hct geestclijke, van de idee der Eenheid cods. cn van.re
transcendente Schoonheid, de Schoontreicl, die het stofietijtrc
or erq.h' ijdr Ln rn.r d- tom". r an S"ba"rirrr rn z|n mr..i. . n
-" Vii ,1, \\ ê,eldriik ru
"n a, z" Joud"c iJêdl, n ".r""1 votko11en
door de mensheial aanvaard en verrverkctijkt worden.
Zo hebben rvij vicr eeuwcn Portugees nlessianisme in vogel_
lhcht aanschouwd. $:ij hebben geconstatecrd, dat het van
begin tot eind, v:ln Bandarra tot pascoaes, door Joorisc ee-

-

dachlcn is bero.r.l. Een Bandarra, ccn Pater \ricira hebb€n
zich claarom voor de In{luisitie iegerl .lc beschul.jiSing |an
,,judaisno" rnoeten 1cr$'eren; een Tej\eira dc pascoaes nlocht
vrijclijk verkondigen, .lat juist de nlccst verhevcn etemerltcn
van \'!at hij nls dc echt Pírrtugese gedachten\rereicl ziet, vaD
.loodse oorsprong zijn.
r)e Toodse Gezalld€,.lie cle \\resterse mcnstreirl at ecnmaal jn
haar,,chrêstos", haar Christus, had menen tc beg.oeten, naft
Ioor de Portugczen bovendien de gcstntte aan van de ,,t)csejado", de vurig vcrlnngde, manr \rleer vcrclryenen koning Scbastiaan, clc ,,Verhuldc", die eens uit cie revcten der I{imme
En ondat dê l,ortugezen Katholiekcn zijn, cn dus veryticht
rnn een historische Christus als de rceds r"erschcnen t{essias
te geloven, is hct geen tronder, dat gc$,etenscoDflicten en
ketterjacht hun niet zijn bespaard.
Ool< hier zijn de Joden wccr het ferment, dat de geest |oor
ïerstauing en zelfgenoegzaamheid heeít bchoed.
Làat ik d:raron ehdigcn met U, in povere vcrtatins, €cD
Sedjcht voor te lczen, in 1933 nog ctoor her sebastianisme
gcïnspireerd, O Qlínto Inpí'b, ,,Hei \rijfdc \Ileretdrijk,,,
Yan Fernando Pessoa:

Treurig wic lce{i in zijn huis,
Tevrcclen met eigen haard,
Zonder droom, die dc wieken slaat,
Dat de gloecl nog roder. laait
In te vcrlaten haard I
Treurig $,ie ieelt in gelukl
Hij leeft, \,!ijl het leven duurt.
Niets in zijn zicl, dat hem ze8t

lÍeer dan

een lr'ortel hem leert:
H€t leven is niets dan hct 8raí.
Aera's na aera's verglijden
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de tijd dic in aera's komt.
Onvoldàan is de warc mcnsl
I)at dc biinde krachten bedwinge
't Visjoen, dat vlamt jn zijn ziell

\{ cn ccnmaal zuller ve.strijkcn
De tijden van Wie heeft gedÍoomd,
Dan zal de \ïereld aanschouNen
De lichtcnclc dag, uit het duister
Gcboren cler eenzamc nacht.

Hcllas, Rome, Christenheid,

Europa

dic vicr zdlen gaan

Wàar hêenvliedt icdcrc tijd . . . .
Wic kornt orn de wàarh eid tc lewlt,
l)ie Sebastiaarl gdslo/rdÍ is?

MÀIMONIDES
Het is in rnijn k\l'aliteit vàn Voozittcr van het Genootschap
voor dc Joodsche Wetenschap in Nederland dat ik enkele
\rrcordeÍ spreek ter inleiding van de herdcnking van de 75oste
gedenkdag van hct overlijden vrn de grote Joodsc denker
Maimonidcs. Niet als kenner van zijn Nerken dr.ls. Deze taak ;s
toebccleeld aàn de theoloog en de hebraist, die nà mij het
$'ood zullen voeren.
Al in de Oudheid staat de aant'ezigheicl van de Joden op

het Iberisch Schiereiland vast. Hun aantal is eÍ gedurende de
middelecu\!cn zoo toegenomen en de jn|loed, x'clke zij oP het
rnaatschnppelijke en culturele leven van Spanje en Portugal
tot hun verdrivtug op hêt eind der r5de eeu$'geoelend hebbcn, is zoodanig ge$eest nls rvellicht, ik mag gerusi zeggen:
zeker, in geen enkcl andcr Europees l r1. Eén der grootste
1an de thans levende Spannse literatuurhistorici, leerling
1'an dc Grootmeester Don Ranrln Menéndcz Pidal, ik doel
hier op Don Américo Castro, is in zijn rccente werli ,,Islard
. sLt histoiíi', dal iÍ àe \vercld der hispanisien ais een bom is
iDgevallen, overtuigend komen bewijzcn, dat t:r: , letterkunde, cn ook nlaatschappelijkc zcden, gewoonten cn oPvattinger vat1 het Spaanse volk zulk een kcnmerkend vcr
schil met die van atlc andere \{ est-Europese volken op'
leveren, cloor dc nog heclen nawerkcnde Joodsc cn Moorse
i.vioed€D, semietjsche inr4oeden dus. In dc looP der eeuÍ'en
zi.jn duizenden, ja, tienduizenden Jodeu en Morcn in hct
Spmnsc volk opgegaan.
Dat de Joodse invloed rceds jn de tijd der \Vestgothen
op àlle sebieden van het rnaatschappelijk Ieven prcPonderant
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Nas, bcnijzen \i'el clc rcsirictievc n:Latrcgelen door dc ver_
schillende concilies en door .lc \\'estgothise koningen tescn
h n ,rir8.v-Jrdi8,l. I,, z, \\et^. ot Íêa,,rI n /.jr in h.r rrr.rr_
naardige ForuDr .llrdicum, dat Fcdinand de Hcitige ir .te
rjdc eeu\r in de volkstaàt liot overbrcngen en .tat over ecn
groot gcdeelte van Spanje \reer gekling kreeg, rycerspie8elen

dc tensiottc onhoudbare toestand, $,:rarin .le Tocicn tee€n
l,"L ,rnn r. rr n ;d.
".r$ n,j.r, 1n,,,-,, c r.rk,"r.n. lrr,Jien
hct $aar is (be{czen is het nooit), dat zt het \ïarcn die de
hulp der Afrii{aansc Moren hebben ingeroepcn en at.tus cte
snelle overrompeling van het Schiereilurcl door. dc t{ohamme_
danen hebb€n bcspoedigd, dan was dat altcszins bcgrijpclijk.
De uitoe{ening vaD hun sodsdienst $,as haast op cloo.tst;af
\,erboden. Kindcren \yarcn de ouders ont kr on1 ze kathotick
tc.loen opvoeden.

De houding der Moren ten opzichtc van c1e onderworpen
bcvolking van hct Ib€risch Schiercitand, dus zoo!ïct ten op,
zichte van ChdsteDcn als van Joden, was van ecn tolerarltie als
de Wcstelijkc werelct nog nict gekeDd had. Enige eeu$,en
lang genoteD zij 1'olkonen .r'rijheid van godscticnst, en $,erden
zij evcnmin op economisch gebied gekortwjekt. pas toen ate
Reconquista vanuit het Chdstetijk geblevcn uiterstc Noorctcn
emstige vomen bcgon aan te nemcn en van Aïrika uit fana_
iieke volksstammen als ,{lnoraviden en Atmoha.ien de Straat
van Cjbr: tar overstakcn om zoowel paat en perk te stelleD
aan d€ \.ord€ringen cler Christenen als aan de vcrslapping en
!cr$.i,lijLinr !r'1 hun -t,1nr gctooÍ.b,o.d.r". \,.r,1
het Mohammedaanse Spanje ten opzichte van ancler.c gorJs_
diensten even intolerant ats het Christclijke Spanje dat 1,óór
hun komst ge\a€st was en in de r4de eeu.w weer zou \ïorden.
Voor de -Joden is de Mohamrncdaànse ovn.heersing van
b€t lbcrisch Schiereiland van hei begin, jujst tot .te dagen
van XÍannonides, cen gouden tijdpcrk, een rijdperk van btoej,
niet alleen te eigen nutte aangewenal, mnàr niet minder tot
dat van het nageslacht. In dezc periode heeft h€t Jo.tendon
dichters gelevercl, die onder de grootste van alle tijden te
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\!ij Jchuda Halcvi cn-{brahanl ber l.lzra.
Het HebrccuNs, dxt dreigde een .loíle tnal tc \,orde ,
herleeit ler van het Innd l'an zijn oorsprong en bereikt ecD
bloci, \'clke die van het bijbclse HcbrccuNs evennrrt, cn
sindsdien in gccn cnLcle periode ove.trofien is. Niet alleen
\lordi de svn:rgogale liturgic mct talrijhe nog heden gczongcn
hynncn vcrrijkt, matrr er ontstxat onvcrgankelijke lieÍdestcllen l alten.r-oemd

ivrieL, cn een $'etcnschappcltk proza \ordt geboren. Hct is
aan hct hol van clL: rrachtigc Iihnlif AbderÍánen IlI, in dc
rode eeuw, dxt deze groote bloei inzet mct I{nsdai ben Chàp
rui, minister, lijfarts cn gunsteling van de heerscr Ook na
Àlnlrnzur's do(xl cr hít uitecnl allerl van het machiige X'Ioor
se rijk ïan hct \\Jestcn in kleinc zNakkc koninkrijkjes, tailns
Scnaamd, zal de bloei dcr Hebreeu\\,se letterhunde durcn.
n'IaiDronidcs die in rr35 1n l-ór doba gcborcn \ïerd, zal de hatste
der groote Spaans-Joodse schrrlvers zijr. In rr4tj l.allcn
dc ALnohad-"n Al Andahrs binnen en lanrtieke strengheid,
gepaarrl aan minachtnrg voor liunst cn prolann \\'ei€n, Àar
haat voor de godsdicnstige op\.:rttingel Yan andcrsdenkcndcn,
(hiDgcn Christen en Jood tot vlucht Daar de Noordel{lÍ
Christcnrijken, tot hct omhelzen r.an dc ltoham cdaaDsc
godsdicnsl (,i on ccn nrodcrnc term te gebruiken tot ondcr
íluiken, cvcntueel in combinatie lnct dc t$'eede oplossing. Djt
laatste schijnt Maimonides gedaan te hcbbcD Vcrmocdclijk
lion hij na een schijnbckcring naar ,{irika uitwijken. Hij
moet volkonrcn aan zijn,{rabische onrgcvnlg gcassinilccrd gc,
\,ccst zijn. De Jood heeft gclukkig in alle tijden over eet1 sterli
aanpassingsvcrmogen beschikt. Als allc ill het Moorse gebicd levende .Jodcn spnk en schreef Maimonirtcs Arabisch.
ZijD hoofd$'eÍk Datalaí al-Hqlizin, door Ibn Tibb(n latcr
in het Hebrceru,s vertxald ondcr deD titel Moreh nevoechicnr
(De \,egwijzer d€r lcr\ïarden of ver.loolden) heeít hij in de
landstaal geschreven. De Jood rïas de pot]'glot, de tolk en dc
1'€rta1er. l)e bcrocmde Tolednanse \-ertalcrsschool cn hct
gclccrdengezelschrp, dat in het eind \"an .le rjdc eeu\í dc
CastjliaaNc koning Alfons dc \Vijzc omringde bestorden
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uit Joden, \'etsgctrouwe en g€dooptc. De Westcrse wer€lcl heeft vaD dc Arabise {ijsheid en vàn vcel der
Cricksc langs de onstg der ,{rabise vertaling, door dc
goeddeels

Joden kennis liuDnen nenen. N:l de opzienbareDctc ontdekking ran S. X{. Stcrn v:ln cen twirtigtal Hcbreeuwsc Mu,
s'aschaha's, verspÍeid van dc rrde tot de r4de e€r$, nlet reíreinen in hct Romaans, is zetfs Lomen vast te staan, dar
in hct Spaans Anbischc rijk niet allccrl dc overwonncn
Christenen hct Romaans warcn blijven spreken, maar dat
ook de Joden zich cr, vermoedelijk in hun omgaig rnct de
Christcnen van bediendcn cn dat dc RoDaansc coplas, s,ant
zoo mag ik dczc reïreinen s'cl nocmen, die waarschrjnlijk nog
nog uit het \Vcslcothische tijdperh datcerden, onder hcn al
even populair waren als oDdcr dc alstammelingcn van Iberjërs,
Romeinen €D Gothcn. Zoudc. zij cr mders Hebrccu$se
glosscn omheen gccomponcerd hebben? Dc onidekking vaD
Siem, uitgc$'erkt door Dámaso Alonso cn naclicn verrljkt
door de Spaansc ïabist carcia cómcz, is \!el dc bclangijl(ste vàn dezc ccuw op het gcbicd van dc gescbiedenis
nict alleen van dc Spaanse taal cn \':rn íle SpaaDsc tetterkunde, maar vàn dc Romaanse tal€n cn v:ln de Middcieeuwse lett€rkmdc in dc iandstanl. \\:c \vctcn nu, dat de
oudste Romaansche lyriek niet uit dc Provence stamt, nl:lar
uit Andalusië en het zijn Joden, waaroDdcr grote Hcbrccurse dichtcrc als de door mij genoende Jehuda Halevi en
-{bmham ben Ezra, dic deze voor ons bervaard hebben.
Wij hebbcn gezien, dat in Maimonides' tijd cn ook in dc
eeuw na hem zich steeds mee..lodcn ill het Chrjstelijkc Spanjc
vestigden. I)e Chrjstelijke Spanjàa.den lvarcn k jgslieden en
zij konden de ht1]p der Jodcn gebruilen. Nu rvcrdcn de na
kornelingen dcr schatmeesters cn lijf:rrtsen van emirs en khalifen, schatmeester en ljjfarts van koningen van Castitië en
Aragón. Handel en industrie komen in hun handen, totdat dc
oorlog tegen de edvijand ian8zamerhancl uitgestreden .aakt.
Dan js de Jood overbodig gervorden en wordt hij riet lan8er
Scduld. Het jaar van de inneming van he1 lèatste Moorse bol-

scrh, Grall:rd.l, is dat dcr vcrdrijvins ïan dc Jodcn uit SPanjo
Het Àandcel, dat .loden cn latcr kr]-Ptojodcn in dc SPaan
sr lettcrkunclc geno en hcbb$ is cvcnccns bclang\ïckkend
te noet11en. \\mneer \e I-a Cclcstina, Naarvan de oudstc
uiignve dic ons bckend is v:ul r.199 daieert, in haar Schccl (,Í
\uó- l. L Érnor5rc c '1.Àrc \oor l,êr $ rk rrIrc'rr I r'li"r t rn
í1e lnaraan l'-cmando dc Rojàs, dan staat dc schePping van
óén dcr drie Srootstc literairc liguren, \\'elkc in Spmjc ontstàrn
zijn, op Joodsc naam.
Dat .lc Spnanschc tral als i:lal voor de wetenschap rceds
oncierAlíons de\\'ijzc,zran hct cincl dus van de dcrticnde eeu\\',
een gel.ling gekreger heeft, \vclkc clke andere Europesc
iaai nog ccu\venlang het I-aiijn zou noctcr bct{istcn, valt,
volgcns Anérico Castro, ook aàn dc .Ioden toc tc sclrriivcn,
.]ic als vcrtrlers aan het hof $'crkten. Dezc toch zoudcn bc
zwaren gehad hcbbor t,lll hun tr'crk in hct l-atijn, dc kerktaal,
over tc bren8cn cn x.rn dc lnndstnal de vooÍkcur hcbben gc
hispanist hcb jk nrij latcn verloidcn, ver van mi;n ondcr\\,c+ àÍ tc \r,ijken. In stcde vrn,gclijkMajrno'rides bt1 clc konst
rier Almohaden deed, nx:rr Afrika uit tc vijken, ben ik n:rnr
het Noor.len getrokl(en cn heb mc in die {'ercld bege(en, die ik
door rnijn studie hct bcste kcn, cn $aarin ih mij ihuis voel
,A.ls

Natuurlijk is na zijn vcrtrck hct wcrli van lÍaiNoni.les vooÍ
.]e in het Christelijke Spanje lcrcndt Jocl.n vrn grotc be
teekcnis geble\.en. Bij sonnnige heeft hct zelfs grote tegcn
stnnd verwekt en de loodse bevolking dreigdc cen lnonlcnt
in t$'ee groepen: vóór- cn tegeDstrnders vaD MaimoDides, uitcen ic vnllen. In de r5dc ceuN wordt ziin hoofdwerk doot
ledro de Toledo zel{s in het Spaans vertaald, zodat het
van het Hebreeu\'r,s vcrvreende Sedeeltc der SpaaDse.fo'
ílenhcid (en .trt !ïas sroot se\i'ordcn dooÍ dc stelselmatige
onderdrukknig \an het Joods-rcligieuse ondeNijs) 1an dc

i

roud kon kennis DemenIk b€n .]us niet mei lrlainonides oP zijn z\\'erftochtcn door
het nabijc Oosten nccgetrokken, daarheen rvaar hii zijn x'crk
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J. -\. var Praag

HET WEZEN VAN RAMBAM
DN I{ET WEZEN VAN ZIJN WERK
Rede, uitgcsproken tcr gelegenheid van de Rambam-herdenking op 17 No\.enber r954 (Resumé).

Het beeld van Rambam in de modcrnc historische literaiuur is dik$'ijls vertckend, doordat raak bij de historici de
\\.ens de vader van de gedachte $as.

Omdat hij niet alleen Talnocdist vas, maar ooh filosooÍ,
nl€dicus, astronoom enz., hebben de geschiedschrijvers van de
moderne t;jd hen a1s de grote Jood, die de mcnsclijke g.cst
hrldigde, zells ds de Jood, dic dc algemene lilosolle en meta
pht'sica aaD dc Tora gelijkstelde en deze \íetenschappen in
het Jodendom bràcht, geschilderd.
llaar intensicvc studie van de rverken van Rambam toont
aan, dat deze opvatting niet juist is.
Ramban was een van di€ zeldz:rnc gclcerden, die zich 1'oor
alle zaken ïan hct Jodcndo interesseerde, die ze àlle even
li€fhad €D ookdienove.eenkomsiig ero\.er schrc€f. Hij bchandclde de spijsÍetten even gocd als hetgeen de Talmoed aan 1l1o
soÊe gee{t. HÍ trachtte niet, zoàls men w€I tijd zcgt, dc
íilosoíische opvattingen van nietJoodsen huize in het Jodendoln in te voercn, maar hij bracht en dit in tegensteiling tot zijn
woorgangers de Joodse irleeën zoals die in de Talnoed zjjn
neergelegd, naar voren en schi€p hieruit wetten voor het
denken €n het gelov€n in oïereenstemming met de gedachtenrvereld van de Talmoed.
Alleen voor dit doel h€eft Rambam de verschillende àlgemene rvetenschappen bestudeerd, zoals hij zelf in een brief aan
de lvijzen van Lunel schrijft.

.
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Een vergclijking vaD Rurbàni mct Mosche Ratrbenoc acht
dc iDlcider volkomen Serechtvaardigd. lle I-aatste was Broot,
omdat hij het Joodse volk tot het volk van de Tora naakte en
het daarcloor voor eeuwig bijeen bond. Het Srotc werk van
Rambam is gev€est, opnielw dc Tora ond€r de aandacht van
het volk brcngen en het dMrdoor opnieulv bewust maken van
de oude en eeutige binding.
Het toppunt van dat $'erh is de grote codex .!.an het Joodse
leven, die Rarnbam schreef, toen hij ecnmaal in dc Eg],ptischc
ballingschap gerakendc, bemcrkte hoezccr de Joodsc Nereld
van dic dagen onderlingwas gespleten. Daar lr:rren enerzijds de
KrraieteD, anderzijds de assimilànt€n en ten derde zt, die
w€liswaar het.lodcndon troun'waren gcbteven, maar die
roLh \r..,li m.êr nn,l.r d. JÍrt d. vrjJnd'À. unrg"vin6. uv.r'
h€lden n:rar de mystiek, jn zclís naar hct bijgeloof. Dit votk,
gesplcten ais het \yas, had opnicurv een begrijpetijke l,crklaring van het wezen van het Jodendom nodis en die rverd

door Ranbarr gcgeven.
Zijn absolute betekenis ên zijn absolute ceuwigheidsvmrde
vindt men in zijn codex.De gedachten enwoord€n,dc methodc
en zclfs de zeer persoonlijLe formulering zjjD gemeengoed ge
tyordcn, *aaraan een icctcr k:ln onttenen zírndcr zijn naarn ook
Dc codex van Ramban is zonder twijfel het boek waarin het

gehclc Jodcndon beschreven staat, in zijn zuiverh€id, zijn
oorspronkelijkc schoonheid, zijn ontvikkehl8, zijn groei tot
aan dc toekonstdroon van de $cde.oprichting vàn Israèt als
land.

I)r. R. Bcnedikt

RAMBAM
,,Waaron hebt gij gecn ce. belvczcn a.rn onze Srote leÍaar'
Dic in dê talmoed zijn vesting bouwdc,
ccn krachtige vcsting ter ere van God,
en een heiligdom voor de grotc massa's,
de ooseletterden, die de bressen bestormen,
en onze schoolvan kennis, tot haargrondvesten versoest
herstelde hij in heel dc afschuwelijke diasPora'
in Spmje en het $restê.land,
en voor het Oosten en hct land, d:lt onze sieraad is'
rvas hij een nachtig redder,
hocvelen vcrstoten van wijshejd bracht hij bijeen
in hoevele scholen ondcNees hij,
hoelee1 hongerigen gaf hij overvloed van voetlsel

rnJ.did.l'or., \: n Fr.'r,< iik"n\Pln;'
stond niet óón op als hij, ais ieraar,

ja,

een ongeëvcnaard

lennÍ, cn kundi8 in vele

weten-

schaPPen.

Zo oordccide ovcr Rabbi Mozes bcn MaimoD een andeÍc 8ro-

te in IsraèI, clie ruim honderd jaar na hem lceJde: Rabbi
Mozcs ben Nach an. Hii sprak deze woorden uit ter beslech-

ting van €cn stÍijd, die ruim een eeuw ged Drd had en die eeÍ
diepe kloof genaakt had tussen t$ee delen van hct Joodse volk
En als wt dc bloemrijke taal van de veertiende eeuw omzetten
in de droge terminologie onzer vetenschappelijke verhandetingcn, dan kunnen \l'e zeggen, dat hier Rmrbam Seschilclerd \ror.lt als een cncycloPedjsche 8eest, cen s,\'stemaiicus,

rl
r3ii
nlanr bo\.ern] lcrdc.liger dcs gekÍ,fs cn nati('raal t," .r. tÍisschjrn lljkt het \.ednd, dai \\.e dczc r\!te taaisie k(atiteiten
1ar R:rrbn zo na:rr lI)rcn brengcn rn ni€t.lc nndruk tejijen
op dc man ran $ctcnschat) of dc orignrclc .]€nkcr. Het tiidt
\,,.' .l ,r,rr.,r $lt
rl.nL,./.t tr,.r ,., i,. J.
all€rcerstr plants zull. ccn vcrdedigcr dcs geloofs en naiionaal
leidcr gc\ oeld. ltccds du ecl.stc keer, dat ik zijn lnieiding op
dc lrlisjnc Tora jas is lnij clat r)fgcratlen. \\'xr1t na.lai ncr
rcrst zlln historischo uirrcDzctting gclczcn Ieefr o|er dc Sc,
scl,iedcn;s der hllacbischc ovcricrerils.n zijn klacht o1lr
1, , r"l', 1. . r, r. '
rrjr, I' t:o., ,,, in .,,. . r ,
(Lrt
fragmerlt,
trcft door durf en zett|crzekerdhcid, door b.t
'n ,'.\or J, .r.l. r' ! n . . ,1..r. /,,. t. h'r /, . ,;
,DaaroD zag ik Inltn vcrnnt\,oordclijllxrid, it( ï.,sjcc bcn
l{amlon de Sefardic. . . $ na alle botticn on.lerzochr te tcb
bc|, hcb ili brslotrn duidclllke, bcgrijpetijkc cn jL1;sn \\.oordcn

lln .lcz.lklc

opí

rarrighri,:] horcn wii in
zijn u'cs$'ijzer dcr |cr\\'aÍ.lcn, \ïaar\rn rccds de naam ons
rest, d.rt zijn nralÍr Èen lcraar \rit zijr cn nirr ccn getecrdc,
clic zich opsluit in dc vicr rllen van zijn studccrharnrr:
,,ik Nil dc cnu $lardeÍollc nrens rcdden uit dr poet,i,aadn
onbcschroomdc

. ,,,.11",,t. i". rt ., tr"rrrd, {1,.\,/.n r,.,, .1\.rir,q
tot |ii .lc \1)l.rnn1(rhcid !n dc vrcde dcs harren hcrvondcn
hcclt."

Zulli cen lerxar vaD hct Jod.ndo,n

h zi.jn
uitgcbreidi: zi,r is Rambnnr iet slechts Be\reest loor'nocst
hen, dic jn
zijn tijd nan zijn roctcn zaren; of yoor hen djc zijn boeken of
brie|en ontvjngcn en lecrdcn, mnar hij is ccn leraar gcwoÍten
voor xllc geslachtcn d;e siDdsdicD geteei.l trcbbcn. $rie Rarr
b,Lnls invlocd door dc €cur.en probccrt na te
saan, \,ie.te itr"den in hnnden krijgt r.an hct loortleveD van zijr Í{ecst, diij
bemc.kt piolseling dnl lij de potsslag der Joo.tsc geschiedenis
voeit. Hij voclt dat nict aiieen bij zijn ranhangerc, hij vo€lr dat
ook bij al]en, dic zich tcgenstmder van Rambam hebben vcrklaard. En dàt liomt niet ondnt Rambam hct Toden.tonr

r

l{9

lot:raL lcDicnw.l hecít, nrarr \1a:leeer omdat hrj, ats cen
t,rchter, hct gchcle Jodendont in zich opgcnomen |eeft en
hÊi daarna als cen enclclopcclie, Di(:t slechts van kcnnis maar
mci.r nog \':in relovcn cn \'!,elen, aan zi.jn volk gegcvcn hecft.
l)aaron oest nrisschien moei ik \yet zc88en oet ie.]er,
die h€t Jodcndom n'il kcnncn cn bclevcn, behoudcn oI zelfs
vcranderen, luistercn naar i'at deze mccstcr gczcgd hccft.
En ik zeg dit ,,moeten" niet in de zin van een nanbevehrg,
dai hct zo goed zou zijn:Js men naaÍ Ramban zou luistcren
nraar als een onontkoonrbaarheid: ook zij die dit $'ilden lron
den zijn,,duidciijke, besrijpclijkc en juistc Noorden" nier

lk

citeerde recds liabbi liosjee bcn -\.'achDran, die aàn het
bcgin staat vaD de mlstieke stroning, die het esscntièic l'an
het Jodendo noch nr duideiijkheid noch ni beErijPelijkheid
zocht en *ij vcrmeldden slechts ccn gedeelte \?n zijn loÍ.

]{aar als \\c eens denken ann ccn heel andere tijd, nan dc schcrner.ing der emnncipatic, ctan zien \ij, in hct jaar 1765, dus
nu tweehonderd jaar gelcden, hier in Amsterdàm een groep
.loodsc seleerden $ekelijks bijcenkonen om dc ,,À'loreh". de
rneester ie bestudcrcn en onder hen is dc man, die lnter als dc
leicler dcr,,Vcrlichting" op hct schil.l geheren zou nordcn,
\aftali Herz \\reisl. En $annccr deze hetzeliclc jaar een werk
itgeefi, dat gewijd is aan .le betekcDisscn ván HebÍeeuÍsc
\,oorden, dan kan hij het niet nalaien om Ramb:rm aan te
\auen en tegen di€ns opvatting, drt dc $ijshc ir het deniien ligt, ic vcrdcdigen, .liri slechts "hct zicn, het horen cn hct
tercn de mens wijsheid doen vcr{crven".
Weisls verzet tc8cn Ranrblrnl is die ïan de Dan, die el]r
onb€p€rkt geloof hccft in de \'ooruitgang, e€n vooruitgang clic
l'crkrcgen x'ordt uitsluitencl door de onhvikkchlg 1an de
intellectuele kxalitcitcn van de nens. Hct opnemen vrn kcnnis, hct vcrgrotcD van ons paratc lvcten, dat voert ons tot de
grootst hoogste \vijshL'id cn dus tot de hoogstc vcrrolnrairinS.
Het is helemaal nict zo, dirt de verlichting altijd en h : lc
opzichtcn bouÍde op Ranbam: wc zien hier hoe Rambams
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rrtionalisnc, dat de zuivere rede als €nig middel ziet iot hct
\crkrijgd van de |olmaakthejd, veÍ$,orpen \Íordt ten be
hoevc van een oppervlakkig sensualisrne, dat in het vergaren
van \letenswaardighcden het heil der mensen besloten rvaant.
En nisschien mocten \r,c het \ïel zo Iormuieren. dat .te ..nv,t
van \\.eisl op ltambam in lcite een aanval is op een bepaatd
aspect van het.lodcndon, dat niet of moeitijk in ovcreen
stcrnming te brcngen \\'as inl]t de gecsi van de vedichting.
Hct zou niet zo lang durcn of opnieu\r.zou Rambam het
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ccn heftige crjtiek, die ook dan niet be
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opvíttingcn. Sarnuel l)avid I-uzntto bestrijdt Rambam cn al
zijn yolg€lingen tot zjjn rijdgenoot ltappoport toe, omdat h;l
in Lem dc veriegen\,oordiger ziet van het rationatismc der
tcrlichting en dus eenlijandvan hctJodendom. Mjjn strijd tc:len ltnmbam" zo roept hij uit, ,,zat niet rusten zo l:rng ik 1eef.
lk zal gccn verbond met hem cn zijn votgelingcn sluitcn en
gccn crbarnlcn hennen rvant ik strjjd de strijd ítcs HereD.',
Ecn van dc twcc ernstjgstc louten, die l_uzatto Rambanr
unrclient, js hct opsteilen yan d€ derrien getootspunten:
nimmcr is (,ns Seloof omschreven, njmmer is gezegd, .tat \jc
.lit of dai ni€t gdooft gcen.[ood is, zo steit I-uzatto
- tcn on
Icchte vast. \ínar nict aileen, .lat ooli in dc ou.tstê
8cschri{tcn, zelfs in Tenach, : pogingen te linden zijn om h€t
.lodendoln h lon)lulcs ïast tc teggen, ook het opstellen van
ilcloolspuntcn is vó(jr lRambam at door anderen geprobeerd,
hetEccr Lur-,rtto s iijdsenoot Nachmnn Iirochmat hem ook
rccds schujft. T(,ch hrd I-uzatto in zovcrrc getijk, .tat het nu
juist dc derticn gclooíspunten, dic Ranrbam .,psestctcl heeft,
gescest zij'r, ilic algemcnc Selílighcid gekrcgen hebben en
zclfs in dichtcrlijke bc\r'crking ccn \.aste ptaats in cl€ jiturgie
Sekrcgcn hebbcn, alsoÍ zij een onderdeet zijD ïan een Tooclse
i-uzatto's critiek is die \'an de .loodse nationaiist; voor hern
xaD de .loodsc gebr.uiken |ast]roudt en wicns

blijft .lood \!ie

}an(lehïijzcn soed zijn cn hei lastlcgg€n van eelr loods.
ideeën\rrcld is, naar zijn Noordcn ,,ccn srooi bcdcrf \-an het
Toodse gelooí".
Het Joodsc nationaljsmc had in (lic tijd cen rndctc \'oot
loper, clc reeds gcnoende Rabbi Nachrn:rn Tlro.hrnal Het is
in cen brief aan J-uzaito, dat \{ii vemcnen, dnt bij oP de lvond
yan zijn lclcn h dc (,pênbaarhcnl wi1 trc.lcD met ecn nicrtN
,,IL \'ols dc nrethodc van dc llorch (Ranlbanr) in zijn x'crlr
\legrvijzcr dcr \rcrNarden, nls ik her \ragcn mag cn kan zulk
ecn vergelijking te mnkcrr'''
In dezc noordcn konlt $e1 hct dui.lelijkst tot uiiing wclk
tegcnstelling cr \!as tNsc,l (1e zelÏ\'crzckede
ltambxm cn dc schuNc Galicischc gcleerde Ranbam, dic allc
vÍocgerc $crkcn, nlet uiizonderjng van Tenxch, ovcrbodig
dudde te verlilaren omdat hi.j hen allc oPgenomcn cn vcr\\crkt
had to1 ocn beter gehcel, xnrzelt rict zich op tc Nerpen a1s de
leÍrnr vrn zijn gcslacht. Krochmal .laarcntegen gebruikt :ràrzelcnd íle tiicl lan.1e Morc \eNoechicm: hii voclt zich $el dc
dÍqer |aD een njcuw hisioriscb r:n Êlosofisch sysiccm mànr
zijn zelfverirou\\,en is nict van dien nard, drt hii cr op Íololu
tionnàire manier tn€c voor de dag clurf.le tc konren.
De vcrbjnding van hct trodcrnc .lod€ndoD, in hei bijzon.leÍ
hct nationalc, !rct .le nliddelee vsc gcleerclc, kat1 lreemd
lijken. \\'. zrgen reeds hoc de enc voorloper var het natio
nalisllle hem bestrccd, de ander lenr juist als vorbcckl stelclc
-foch is daarvoor een zccr gegrondc rcclen. Dic ligt, geloof ik
nog nict ccns zozecr )n tk: bcwoDdering woor hr:t indcrdaad
rrccsterlljk ccnvoudige Iwricth vnn zijn .Ir(1 Hachvaka Hct
g€dnchk',
.loods nntionaljs,nc ging zckcr in hct bcsin ni1\'"n de
dat hct Joo(lse geloof in dr looP dcr eelr$en dooÍ.rllcrlei toevocgingen oi vcrnn(leringcn .ict rnccr ,,zuirer" rvas De ri'ct
kelijkc zui\'erhcicl vord men terug cn in lcnach cn bij
R:rmbam. Het duidelijkst hcclt dat uitgcdruki Achad HaàIn
.lie schoolnecster van hct.loodse nationtllismc, dii: jaÍcnlans
cen onaansctast gczag senoten hccft.

