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Het	  leven	  is	  een	  examen	  –	  1	  	  

Wanneer	  een	  waarheidsgetuige	  in	  de	  dood	  ten	  
onder	  gaat,	  veroordeeld	  als	  een	  misdadiger,	  dan	  
concludeert	  heel	  de	  verzameling	  van	  
gelijk8jdige	  verstandigheid	  daaruit:	  hij	  had	  dus	  
ongelijk,	  dat	  blijkt	  wel	  uit	  het	  resultaat.	  Onder	  
de	  gelijk8jdigen	  is	  er	  niet	  een	  die	  weet	  vol	  te	  
houden	  dat	  hij	  gelijk	  had.	  Want	  om	  dat	  als	  
gelijk8jdige	  te	  kunnen	  heb	  je	  zelf	  tweederde	  
van	  een	  waarheidsgetuige	  nodig.	  Daarom	  is	  er	  
niemand	  die	  dat	  kan,	  hoogstens	  zijn	  er	  een	  paar	  
vrouwen	  die	  vrouwelijk	  de	  gedachte	  niet	  willen	  
laten	  varen	  dat	  hij	  toch	  gelijk	  had.	  
	   En	  vervolgens	  komt	  dan	  de	  uitwerking	  van	  
het	  leven	  van	  die	  waarheidsgetuige,	  en	  dan	  
concludeert	  de	  verstandigheid	  van	  heel	  die	  
genera8e:	  hij	  had	  dus	  gelijk.	  En	  die	  genera8e	  
beeldt	  zich	  nu	  in	  beter	  te	  zijn	  dan	  de	  vorige,	  
hoewel	  het	  allemaal	  hetzelfde	  dunne	  bier	  is:	  
een	  conclusie	  op	  grond	  van	  een	  resultaat.	  En	  al	  
zou	  de	  wereld	  nog	  170.000	  jaar	  blijven	  bestaan,	  
het	  blijD	  eindeloos	  dezelfde	  nonsens.	  
	   Maar	  onder	  die	  waarheidsgetuigen	  zijn	  er	  
enkele	  geweest	  die,	  om	  het	  tot	  het	  uiterste	  vol	  
te	  kunnen	  houden,	  behoeDe	  hadden	  aan	  de	  
illusie	  dat	  hun	  dood	  de	  wereld	  ten	  goede	  zou	  
komen.	  Dat	  zijn	  ook	  wel	  waarheidsgetuigen,	  
maar	  niet	  in	  een	  diepere	  zin.	  Zouden	  ze	  de	  
uitkomst	  werkelijk	  begrepen	  hebben	  –	  en	  de	  
waarheid	  onder	  ogen	  zien,	  dat	  hoort	  er	  toch	  
eigenlijk	  wel	  bij	  als	  je	  een	  waarheidsgetuige	  
bent	  –	  dan	  hadden	  ze	  hun	  enthousiasme	  
misschien	  wel	  verloren.	  
	   Want	  ja,	  zullen	  de	  meeste	  mensen	  zeggen,	  
wanneer	  iemand	  gaat	  begrijpen	  dat	  zijn	  dood	  
de	  wereld	  in	  geen	  enkel	  opzicht,	  helemaal	  niet,	  
ten	  goede	  komt,	  hoe	  zal	  hij	  er	  dan	  toe	  komen	  
zijn	  leven	  op	  te	  offeren,	  wat	  zal	  hem	  dan	  nog	  
bezielen?	  Antwoord:	  het	  enige	  dat	  een	  mens	  
bezielen	  kan,	  wat	  hem	  werkelijk	  enthousiast	  kan	  
maken.	  En	  dat	  is:	  dit	  onvoorwaardelijke,	  dat	  er	  
geen	  redenen	  zijn	  aan	  te	  voeren,	  dat	  er	  geen	  
‘waartoe’	  is.	  […]	  

	   Wat	  dat	  betreD	  is	  het	  christelijke	  oneindig	  
consequent.	  In	  plaats	  van	  dat	  drukke	  bezig	  zijn	  
met	  waar	  de	  wereld	  baat	  bij	  heeD,	  je	  leven	  te	  
willen	  wagen	  ten	  bate	  van	  de	  wereld	  –	  wat	  
menigeen	  bezield	  heeD,	  omdat	  hij	  de	  waarheid	  
ten	  diepste	  niet	  heeD	  begrepen	  –	  is	  er	  het	  
eenvoudige:	  wees	  jij	  erop	  bedacht	  op	  te	  gaan	  
voor	  het	  examen	  van	  je	  leven,	  en	  dat	  met	  een	  
onvoorwaardelijke	  gehoorzaamheid,	  die	  ertoe	  
leidt	  dat	  je	  geofferd	  wordt.	  Dat	  honorarium	  wat	  
je	  jezelf	  wilt	  verschaffen,	  dat	  jouw	  dood	  ergens	  
aan	  ten	  goede	  komt,	  dat	  is	  inbeelding.	  Jouw	  
onvoorwaardelijke	  gehoorzaamheid	  komt	  
andere	  mensen	  niet	  ten	  goede,	  net	  zo	  min	  als	  
het	  feit	  dat	  jij	  het	  theologische	  ambtsexamen	  
aflegt	  anderen	  ten	  goede	  komt.	  Als	  het	  daarom	  
gaat	  is	  natuurlijk	  niemand	  zo	  onhelder	  dat	  hij	  
zou	  wensen	  dat	  er	  nog	  een	  ander	  voordeel	  
verbonden	  is	  aan	  het	  feit	  dat	  hij	  het	  
theologische	  examen	  heeD	  afgelegd,	  dan	  dat	  hij	  
dat	  examen	  heeD	  afgelegd.	  Hoogstens	  kun	  je	  
zeggen	  dat	  hij	  daar	  voor	  anderen	  iets	  goeds	  
mee	  doet	  doordat	  hij	  ermee	  aantoont	  dat	  
iemand	  dat	  examen	  kan	  halen.	  
	   Maar	  er	  ligt	  een	  uiterst	  lis8ge	  
overeenstemming	  tussen	  de	  inbeelding	  van	  
bepaalde	  martelaren	  en	  de	  slimheid	  van	  de	  
wereld	  als	  het	  om	  dat	  examen	  gaat.	  Het	  feit	  dat	  
hij	  zijn	  examen	  heeD	  afgelegd	  zou	  dan	  
betekenen:	  hij	  verwerD	  daarmee	  de	  grootse	  
betekenis	  dat	  hij	  de	  wereld	  voordeel	  oplevert	  –	  
en	  de	  wereld	  profiteert	  ervan	  door	  te	  zijn	  
vrijgesteld	  van	  dat	  laatste	  examen.	  Wat	  een	  
omgekeerde	  wereld!	  Het	  is	  toch	  precies	  
hetzelfde	  als	  dat	  iemand	  het	  theologisch	  
examen	  aflegt	  en	  dan	  denkt	  daar	  anderen	  mee	  
van	  dienst	  te	  zijn,	  en	  dat	  anderen	  dus	  gebruik	  
zouden	  kunnen	  maken	  van	  het	  feit	  dat	  hij	  zijn	  
examen	  gehaald	  heeD.	  Ze	  zijn	  vrijgesteld	  van	  
het	  examen,	  en	  toch	  zijn	  ze	  kandidaat	  in	  de	  
theologie	  geworden,	  omdat	  hij	  dat	  geworden	  is.	  
(Pap.	  X	  5	  A	  18,	  een)	  
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