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Voorwoord  

Nu mijn scriptie is afgerond, slaak ik een zucht van verlichting. Op een gegeven moment was 

ik bang dat het een project zonder einde zou worden. Toch ligt de scriptie voor u als afronding 

van de ‘Master Kerk en Theologie’ . Ik wil mijn dank uitspreken aan Professor Dr. J.F. Goud 

voor de goede en constructieve begeleiding. Daarnaast dank ik Dr. W.J. van Asselt, de tweede 

begeleider. 

Het schrijven van de scriptie heeft me veel energie gekost. Het systematiseren van literaire 

teksten bleek een gecompliceerd gebeuren en niet altijd haalbaar. Menig keer had ik het idee 

de literaire tekst geweld aan te doen door deze te analyseren, maar daarnaast vond ik het  

verrijkend om de wereld van een literaire auteur binnen te treden. Ondanks het vele werk 

(volgens mij ruim het dubbele van het aantal voorgeschreven uren) heb ik met plezier aan de 

scriptie gewerkt. Ik wens u bij het lezen van deze scriptie datzelfde plezier toe.   

 

Jan-Willem Leurgans  

Utrecht, 28 februari 2008 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

1.1 Motivatie en achtergrond 

Het werk van Willem Jan Otten fascineert mij al geruime tijd. Het eerste essay dat ik van hem 

las, was Het wonder van de losse olifanten. Ik was onder de indruk van de wijze waarop hij in 

staat was zijn geloof en ongeloof kernachtig te verwoorden. Hij schreef dat zijn doop in de 

katholieke kerk niet het einde van zijn zoektocht zou betekenen, maar dat hij zou blijven 

zoeken. Zoals hij zelf zegt: ‘wie gevonden heeft, heeft slecht gezocht.’1 

In Het wonder van de losse olifanten schrijft Otten dat het voor hem als gelovige haast 

onmogelijk is uit te leggen waarom hij gelooft. De redenen waarom hij niet zou geloven, zijn 

makkelijker onder woorden te brengen. Hoewel Otten schrijft dat hij zijn geloof niet uit kan 

leggen, spreekt hij een rede uit tot de ‘ontwikkelden onder de verachters van de christelijke 

religie’2. De rede is één en al verantwoording van zijn geloof. In zijn latere werk komt Otten 

steeds weer terug op de schijnbare onmogelijkheid om het geloof te duiden. Toch blijft hij 

over zijn geloof schrijven en blijft hij zich verdedigen. 

Vergeving is een belangrijk thema in het oeuvre van Willem Jan Otten. Zowel in zijn roman 

Specht en Zoon als ook in het toneelstuk Braambos neemt vergeving een grote plaats in. Het 

lijkt onmogelijk vergeving op een redelijke manier te verantwoorden, omdat dit betekent dat 

er tegen het eigen gevoel en de rechtsorde wordt ingegaan. Vergeving is voor Otten een 

mysterie. Hij schrijft dat de redenen om niet te vergeven goed te dramatiseren zijn in 

tegenstelling tot de redenen om wel te vergeven. Vergeving noemt hij het meest 

aanstootgevende leerstuk. Toch moest Braambos voor Otten een stuk worden waarin het 

                                                      
1 E. Lockhorn,  ‘Willem Jan Otten denkt nog zelf’ , Vrij Nederland ( 9 september 2000), p. 26-29. 
2 W.J. Otten, Het wonder van de losse olifanten: een rede tot de verachters onder de christelijke religie, 

Amsterdam: Van Oorschot (1999). 



 8 

einde gehaald moest worden; vergeving moest een keer aan de orde komen. Er lijkt sprake te 

zijn van een schijnbare paradox. Iets wat onmogelijk is, moet gehaald worden.3  

Steeds weer probeert hij het onmogelijke: zijn geloof verdedigen en tastbaar maken wat 

vergeving is. Telkens probeert hij woorden te vinden voor een mysterie dat in wezen niet uit 

te leggen is.  

1.2 Gebruik van literatuur 

Hoewel ik in deze scriptie het onderwerp vergeving belicht vanuit de theologie, is de 

bestudering van literaire teksten mijn uitgangspunt. Er is een spanning zichtbaar tussen 

christelijke theologie en literaire teksten. Eeuwenlang hanteerde de rooms-katholieke kerk een 

lijst met boeken die niet gelezen mochten worden, omdat ze als verderfelijk werden gezien. 

Met het Tweede Vaticaans Concilie deed de kerk een poging om meer ruimte te geven aan de 

eigen cultuur. De gedachte was dat de geopenbaarde waarheid in contact moest blijven met de 

eigen tijd. Literatuur en kunst werden zelfs als van groot belang gezien voor het leven van de 

kerk, omdat zij door proberen te dringen in de aard van de mens.4  

Van den Brandt noemt drie vormen van theologische functionalisering van literatuur:5 de 

literaire tekst als illustratief voor het betoog, de literaire tekst als complementair en de 

literaire tekst als nieuwe bron voor het theologische vertoog. De visie op de literaire tekst als 

complementair lijkt mij goed bruikbaar binnen de theologie. Een literaire tekst is aanvullend 

wat betreft de verwoording van de ervaring. De christelijke theologie voert een dialoog met 

de literatuur om haar taal te verbeteren en zich te verbinden aan de hedendaagse cultuur. Door 

het gesprek met de literatuur aan te gaan en gebruik te maken van literaire teksten zal men 

door de literatuur worden beïnvloed. Dit hoeft niet te betekenen dat het subject van de 

christelijke theologie verandert. In die zin hebben literaire teksten binnen de christelijke 

theologie geen autonome zeggingskracht, maar zijn onmiskenbaar relevant, omdat zij de 

ervaring van de mens verwoorden en het spreken over God en mens kan verrijken.  

Otten is geen theoloog. Hij ziet zichzelf in de eerste plaats als dichter. Zijn teksten zijn 

literaire teksten en beschouwingen. Ik kies er bewust voor literaire teksten te analyseren, 
                                                      
3 W.J. Otten, Een sneeuw en meer toneel: verzamelde toneelwerken, Amsterdam: Van Oorschot (2006), 

p. 342. 
4 R. van den Brandt, ‘Twintigste-eeuwse literatuur: een uitdaging voor theologen: verkenningen voor 

een interdisciplinair gesprek’ , in: R. van den Brandt, R. Plum (red), De Theologie Uitgedaagd:  spreken 

over God binnen het wetenschapsbedrijf, Zoetermeer: Meinema (1999), p. 35-37. 
5 R. van den Brandt (1999),  p. 40-48. 
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omdat deze teksten ons op een andere manier aanspreken dan wetenschappelijke teksten. 

Theologen en filosofen plaatsen zichzelf zoveel mogelijk buiten beschouwing, omdat dit een 

wetenschappelijk vereiste is. Publicisten en essayisten hoeven zichzelf niet buiten beeld te 

houden. Zij kunnen over hun eigen ervaring schrijven en fictie gebruiken. Hiermee biedt 

literatuur de mogelijkheid tot identificatie. De lezer is in staat om mee te leven en zich 

persoonlijk betrokken te voelen met het vertelde. Door het lezen van literaire teksten en het 

zien van drama leren we onszelf en anderen beter te begrijpen. Identificatie kan leiden tot 

morele overwegingen, omdat auteurs situaties en dilemma’s beschrijven waarin morele 

keuzes gemaakt moeten worden.6 

Volgens Nussbaum is specifieke literaire taal goed toegerust om intense betrokkenheid en 

erkenning te bevorderen. Literatuur is in staat op te roepen tot mededogen. Zo worden mensen 

betrokken bij het leed van anderen dat ze zelf niet hebben ervaren. Literatuur stelt pijnlijke 

vragen over de rol van noodzaak en menselijke zwakheid bij het ontstaan van ellendige 

toestanden waarin mensen terecht komen. Wanneer je je in gedachten voor kunt stellen dat jij 

die ander bent, merk je dat je dicht bij jezelf kunt blijven om de ander te begrijpen. Otten wil 

dat mensen zich in hem inleven, zoals hij zich ook in anderen probeert in te leven. Hij wil 

inleving over bepaalde grenzen heen bevorderen.7 

 

Ik gebruik bewust literaire teksten van Otten, omdat deze ons op een andere manier naar ons 

(on)geloof laten kijken. In zijn essays schrijft Otten hoe het christelijk geloof voor hem 

betekenis krijgt. Hij neemt zichzelf nadrukkelijk mee en zet daarmee zichzelf niet buitenspel. 

In zijn toneelstuk Braambos, de novelle Een man van horen zeggen en de roman Specht en 

zoon laat hij door middel van verbeelding de problematiek rondom schuld en vergeving zien. 

In Braambos en in genoemd proza wordt vergeving concreet gemaakt. Dit geldt ook voor zijn 

essays, waarin hij duidelijk zichzelf laat zien. De lezer raakt betrokken bij de teksten en moet 

zelf ook tot keuzes komen. Theologen worden door het lezen van de literaire teksten van 

Otten gedwongen zich in te leven in de personages. Morele dilemma’s worden ingebed in het 

dagelijks leven. De lezer wordt hierdoor met zijn eigen ideeën, houding en persoon 

geconfronteerd. De problematiek van vergeving komt beeldend aan de orde en de lezer wordt 

gedwongen meer dan toeschouwer te zijn.  

                                                      
6 M. Bal, J. van Luxemburg, Over Literatuur, Bussum: Dick Coutinho (1996), p. 12-22. 
7 M. Nussbaum, Oplevingen van het denken: over de menselijke emoties, Amsterdam: Ambo (2004),  

p. 366-372. 
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1.3 Vraagstelling 

In deze scriptie onderzoek ik de betekenis van vergeving in delen van het werk van Willem 

Jan Otten. Anders geformuleerd: ik wil antwoord vinden op de volgende vraag:  

Welke rol speelt vergeving in het werk van Willem Jan Otten, welke theologische visie staat 

op de achtergrond van zijn benadering en wat maken zijn literaire teksten over vergeving 

duidelijk?  

1.4 Werkwijze 

Om een antwoord te vinden op de hoofdvraag ga ik volgens verschillende stappen te werk. 

Eerst zal er literatuuronderzoek plaatsvinden naar de “ theologie”  van Otten. Ik onderzoek 

delen uit het werk van Guardini en beschrijf de Christustheologie van theoloog Van de Beek, 

wiens theologie veel parallellen vertoont met het werk van Otten.  

 

Daarna doe ik onderzoek naar literaire schrijvers die Otten geïnspireerd hebben. Ik richt me 

op delen uit het werk van de Russische schrijver Dostojewski en de Japanse schrijver Endo. 

Dostojewski en Endo hebben Otten beïnvloed in zijn denken en schrijven over vergeving.  

Met dit onderzoek maak ik een analyse van wat Ricoeur de ‘prefiguratie’  noemt. Ik onderzoek 

de wereld die voorafgaat aan de tekst van Otten.  

 

De derde stap is een literatuurstudie naar het werk van Otten. Het onderzoek vindt plaats 

binnen de teksten van Otten. De wereld buiten de tekst speelt op de achtergrond mee, maar 

het draait in eerste instantie om de tekst zelf.  

 

Tot slot eindig ik met de conclusie waarmee ik antwoord geef op gestelde hoofdvraag. Ik 

maak een vergelijking tussen de verschillende auteurs en ik beschrijf diverse thema’s die 

opkomen uit het onderzoek naar de rol van vergeving in het werk van Otten.  
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Hoofdstuk 2: Theologie 

Wat Otten schrijft over vergeving is niet te begrijpen zonder kennis van hen die hem 

inspireren. Dit zijn voornamelijk kunstenaars en schrijvers. Toch zijn er onder hen ook een 

aantal theologen, waaronder Augustinus en Guardini.  

In dit hoofdstuk analyseer ik de theologische achtergrond van het schrijven van Otten over 

vergeving. Allereerst doe ik een klein onderzoek naar de betekenis van vergeving in de Bijbel. 

Daarna volgt een analyse van delen van het werk van de Italiaanse theoloog Guardini en van 

de Nederlandse theoloog Van de Beek. Guardini is een van de helden van Otten. Otten noemt 

de protestantse theoloog Van de Beek niet als een van zijn helden, maar de theologie van Van 

de Beek vertoont grote parallellen met het denken van Otten over vergeving.  

2.1 Bijbelse noties 

De cultus in het oude Israël is gericht op het vergeven van zowel individuele als collectieve 

zonden. Geheime zonden dienen aan het licht te komen. In het Oude Testament wordt 

vergeving verkregen door een beroep te doen op de vergevingsgezindheid van God die het 

onverdiend schenkt. Vergeving schenkt leven, terwijl men de dood heeft verdiend.8 In het na-

bijbelse jodendom wordt vergeving als een dialogisch gebeuren opgevat. Vergeving omvat 

zowel de daad van het weer goed maken van de kant van de dader, als ook de aanneming door 

het slachtoffer. Vergeving drukt het antwoord uit dat komt van de kant van het slachtoffer. 

Iedere menselijke vorm van het niet recht doen aan de ander, is ook zonde tegen God.9  

Het begrip vergeving betekent in de sociale praktijk de emotionele overwinning van één of 

meerdere gebeurtenissen die mensen pijn gedaan en beledigd hebben. Vergeving heeft altijd 

betrekking op relaties, op verhoudingen tussen mensen onderling. Vergeving betekent 

verontschuldiging, niet meer terug komen op dat wat gebeurd is. Het tegenovergestelde van 

vergeving is vergelding. Vergeving betekent het afstand doen van vergelding. Zonder 

                                                      
8 A. Schenker, ‘Vergebung der Sünden I Altes Testament’ , in H. Balz, e.a. (ed.), Theologische 

Realenzyklopädie (TRE), Band 34, Berlin: Walter de Gruyter (2002), p. 663 
9 S. Schreiner, ‘Vergebung der Sünden II Judentum’ , in: TRE, p. 665-668. 
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vergeving is een voorspoedig samenleven van onvolmaakte mensen niet mogelijk. Uit de 

vijfde bede van het Onze Vader wordt de vergeving van God betrokken op de vergeving 

tussen mensen onderling.10  

Volgens de christelijke leer is vergeving als verzoening tussen God en mens in het kruis van 

Christus een onherroepelijke gebeurtenis. Op Golgotha voltrok zich een revolutie van de 

verhouding tussen God en de mens en de onderling menselijke verhoudingen, want toen 

verscheen het recht als een andere mogelijkheid. In het nieuwe rijk, dat hier aangebroken is, 

zijn mensen ervan bevrijd zich voor God te rechtvaardigen en daartoe bevrijd om elkaar te 

kunnen vergeven. Gods vergeving zet aan tot vergeving tussen mensen onderling.11  

2.2 Modellen van vergeving 

In hoofdstuk vijf zal ik de vraag beantwoorden welk model van verzoening op de achtergrond 

van het schrijven van Willem Jan Otten staat. In dit hoofdstuk doe ik dat bij Guardini en Van 

de Beek. Hierbij maak ik gebruik van een indeling van Th.M. van Leeuwen, die drie 

verzoeningsmodellen onderscheidt: het klassieke model, het juridische model en het 

subjectieve model.12  

 Klassieke model 

De klassieke verzoeningsleer staat in het teken van het overwinnen van zonde, dood en de 

duivel. God staat tegenover deze kwade machten. Mensen die met de machten samenwerken, 

worden door God gestraft met deze ‘ tegenmachten’  zelf. God is de enige die de mens uit de 

vicieuze cirkel van het kwaad kan bevrijden. Deze bevrijding vereist echter een mens, omdat 

de bevrijding anders een bovennatuurlijke bevrijding zal blijken te zijn. Daarom moet 

Christus zowel God als mens zijn. In Christus komen zowel de goddelijke als de menselijke 

natuur samen. Christus, die God en mens is, voert een kosmische strijd door te lijden en te 

sterven, naar de hel af te dalen en de dood te overwinnen door uit de dood op staan.  

 Juridische model 

Daar waar in de klassieke verzoeningsleer de nadruk ligt op het overwinnen van de kwade 

machten, draait het in het juridische verzoeningsmodel om het vereffenen van schuld. Door te 
                                                      
10 H.C. Askani, ‘Vergebung der Sünden IV Systematisch-theologisch’ , in: TRE, p. 682. 
11 D. Stolberg, ‘Vergebung der Sünden V Praktisch-theologisch’ , in: TRE, p. 686. 
12  Th.M. van Leeuwen, ‘Verzoening: een voortgaand verhaal’ , in: Vlugschrift 12, Utrecht: 

Remonstrantse Broederschap (1997), p. 5 -16. 



 13 

zondigen zijn mensen schuldig voor God die hiervoor genoegdoening eist. Geen mens is in 

staat deze genoegdoening voor God tot stand te brengen. God is echter niet schuldig, maar de 

mens. De mens is niet tot genoegdoening in staat, dus is het Christus, God en mens, die de 

breuk tussen de mens en God zal moeten herstellen. Christus geeft zichzelf als een offer voor 

onze zonden door aan het kruis te sterven. De naam van Anselmus is met dit model 

verbonden. 

 Subjectieve model 

Van Leeuwen noemt een derde model van verzoening: het subjectieve model. De dood van 

Jezus is te verklaren door de wijze waarop hij leeft. Jezus blijft trouw aan zijn opdracht tot het 

einde. Hij blijft trouw aan God ondanks alle weerstand die dit oproept. Het kruis staat 

symbool voor de liefde die tot het uiterste gaat. Dit model wordt het subjectieve model 

genoemd, omdat de verzoening waarvan Jezus in zijn leven getuigde om navolging vraagt van 

de kant van de mens. Verzoening is niet iets wat eenmalig aan het kruis voor eens en altijd is 

volbracht. Verzoening is een gebeuren dat zich steeds weer opnieuw voltrekt. De naam van 

Abelardus, een tijdgenoot van Anselmus, is met dit model verbonden. In tegenstelling tot 

Anselmus leert hij dat God niet verzoend hoeft te worden. Dat de mens van God vervreemd is, 

betekent niet dat God van de mens is vervreemd. Jezus is de plaatsvervanger, maar dit heeft 

niets te maken met genoegdoening waarvan in het juridische model sprake is. Jezus is de 

unieke voorbidder die meer dan voorbeeld is, omdat hij doet wat wij niet kunnen.  

2.3 Guardini 

In deze paragraaf komt de vraag naar vergeving bij de Italiaanse theoloog Romano Guardini 

aan de orde. Romano Guardini (1885-1968) was een Duits-Italiaanse priester die zijn hele 

leven in Duitsland werkzaam was. Als theoloog, geïnspireerd door Augustinus, ziet hij een 

sterke band tussen God en mens. Zijn theologie is ervan doordrongen dat het geloof ten 

diepste niet rationeel aannemelijk kan worden gemaakt, maar dat er sprake moet zijn van een 

sprong: overgave. De persoon van Jezus Christus is het centrale thema van zijn Godsleer. 

Jezus als God en mens. Als mens is hij diep verbonden met de wereld.  

In Guardini’s beschouwingenboek De Heer vindt Otten de gedachte dat het evangelie totaal 

anders is dan wij denken.13 Het boek heeft als onderwerp de openbaring van God in Jezus 

Christus. In de volgende paragrafen beschrijf ik de visie van Guardini op het kwaad en 

                                                      
13  W.J. Otten, ‘De onwaarschijnlijke Christus’ , in: Roodkoper (maart 2002). 
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vergeving aan de hand van de hoofdstukken De vergeving der zonden en Het vergeten uit zijn 

beschouwingenbundel De Heer. 

2.3.1 Theologisch raamwerk 

Voor Guardini is het geloof geworteld in het concrete bestaan. God moet een levende en 

concrete God zijn, met wie het mogelijk is een relatie aan te gaan. Zijn theologie schrijft hij in 

een tijd van technische vooruitgang. Met de komst van de techniek ziet Guardini elke levende 

band van de mens met de cultuur en natuur en daardoor ook met God verdwijnen. Volgens 

Guardini is er een nieuw tijdperk ontstaan waarin slechts de mens centraal staat. Hij is 

daarentegen slaaf geworden van de techniek. De techniek die de natuur vernietigt en de 

cultuur van de mens vervreemdt. De zin van het menselijke bestaan wordt problematisch 

omdat de mens alle geborgenheid verliest en ontworteld raakt van zijn oergrond. Dit einde 

roept echter ook een nieuw begin op. Dit nieuwe begin is voor Guardini de herontdekking van 

de mens als gemeenschapswezen.14  

De vragen binnen het nieuwe wereldbeeld hebben te maken met Gods soevereiniteit. Kan God 

de oorsprong zijn van alle gebeuren wanneer de mens volkomen autonoom en vrij is? Kan 

God zelf de menselijke geschiedenis binnentreden en mens worden? Guardini ziet het belang 

in van een katholieke wereldbeschouwing. Deze wereldbeschouwing wordt door vier 

kenmerken bepaald:15 

1. Zij is primair gericht op het waarheidsgehalte van de wereld. Zij heeft een 

schouwende verhouding tot de wereld, wat iets anders is dan praktisch handelen. 

2. Zij is gericht op de totaliteit van de dingen. 

3. Zij maakt de concrete eenmaligheid zichtbaar. 

4. Zij komt tot een waardeoordeel, een oproep tot zinvol handelen. 

De persoon van Christus voldoet aan alle eisen van de katholieke wereldbeschouwing. Als 

God staat Christus onafhankelijk en vrij tegenover de wereld. Als mens is hij door de 

menswording deel van haar geworden. Christus is ten diepste ‘Gegensatz’ . 16  Hij is de 

ontmaskering. In hem merken wij dat God de dingen doorgrondt.  

De persoon van Christus en het christelijke standpunt is van beslissende betekenis. Zij geeft 

de sleutel tot de diepere samenhang en achtergrond van de opvattingen van Guardini. Dit is 

methodisch uitgegroeid tot een ‘Gegensatz’  van twee beginselen die elkaar steeds 

veronderstellen. Door te geloven in Jezus Christus is de christen buiten de wereld zonder van 

                                                      
14 J. van der Vloet, Romano Guardini: geloven op het keerpunt van de tijd (1991), p. 41-43. 
15 C. Blio, Romano Guardini, Tielt: Lannoo (1965), p. 67. 
16 C. Blio (1965), p. 79. 
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haar te vervreemden. Hij is onafhankelijk en toch met de wereld verbonden. In de christen 

herleeft de houding van Christus zelf, zodat de wereld ook aan hem haar ware gedaante 

onthult. Dat dit een spanning oproept tussen geloven en weten, moge duidelijk zijn.17 

2.3.2 De Heer  

In zijn bundel De Heer schrijft Guardini dat vergeving een vast bestandsdeel van het leven 

van de gelovige moet zijn.18 Vergeving verbindt Guardini met de kruisdood van Jezus. De 

kern van de verzoening is geen verzoening zonder meer. Vergeving gebeurt als zoenoffer. 

God heeft de zonde niet weggeveegd, maar heeft rechtvaardigheid hersteld. Door middel van 

plaatsvervanging heeft Jezus de zonde op zich genomen. Dit noemt Guardini verlossing. Deze 

verlossing is echter geen gebeuren dat ooit eenmalig heeft plaatsgevonden, maar zij vormt het 

fundament van het christelijke leven. Wij leven uit de verlossende daad van Christus, maar 

deze daad wordt iets van onszelf. De verlossing voltrekken wij met Christus mee. De liefde 

tot de naaste is de medevoltrekking van de verlossing van Christus.19  

Guardini stelt de vraag naar dat wat de mens in zichzelf moet overwinnen zodat hij vergeven 

kan. Het menselijke gevoel met een vijand te maken te hebben, hoort bij de natuurlijke orde 

van het menselijke bestaan. Dit gevoel reikt even ver als de kwetsbaarheid van het leven. 

Wanneer iets of iemand van een persoon wordt afgenomen, is de dader diens vijand. Alles in 

een mens komt tegen deze persoon in opstand. Tegen diegene wil hij zich beschermen, omdat 

gevoelens van wantrouwen, afkeer en haat naar boven komen.20 Wanneer er sprake is van 

vergeving, wordt afstand gedaan van deze gevoelens.  

Haat is in veel situaties goed te begrijpen. Om afstand te nemen van haat moet de vrees 

worden overwonnen en moeten we het aandurven om onbeschermd te zijn. Dit is mogelijk, 

omdat ons eigenlijke ik ten diepste niet kan worden gekwetst. Wanneer we echt kunnen 

vergeven, zijn we sterker dan wanneer we bang zijn en haat in ons meedragen.21 De mens is 

geneigd om te haten. Het slachtoffer wil sterker zijn dan de dader. De dorst naar wraak wil het 

gevoel van eigenwaarde herstellen. Het neerdrukken van de dader laat het slachtoffer groeien. 

Ook dan is vergeving afstand doen. Het veronderstelt dat het gevoel van eigenwaarde zich 

kan verheffen boven afhankelijkheid van het gedrag van de ander, omdat het leven kan in het 

bewustzijn van een onaantastbare innerlijke eer. Het gevoel van rechtvaardigheid probeert 

personen in een redelijke verhouding tot elkaar te brengen. Wanneer een ander iemand 
                                                      
17 C. Blio (1965), p. 81,82. 
18 R. Guardini, De Heer, Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum (1964),  p. 381. 
19 R. Guardini (1964), p. 387. 
20 R. Guardini (1964), p. 382. 
21 R. Guardini (1964), p. 383. 
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onrecht aandoet, wordt de orde doorbroken. Tegen deze doorbreking komt het gevoel van het 

slachtoffer in opstand.  

De neiging tot haat komt voort uit het gevoel van eigenwaarde en uit de zucht naar wraak. Wij 

willen krijgen waar wij volgens onze waardigheid recht op hebben. ‘Wat de ander mij aandoet, 

moet de ander worden aangedaan.’  Door te vergeven doen we afstand van de gedachte de 

straf zelf te voltrekken. De eigenlijke stap wordt gezet, wanneer de gedachte aan de straf van 

de ander aan de kant geschoven wordt. Het domein van de ruilende rechtvaardigheid wordt 

daarmee verlaten.22 Het vergeven is de gestalte die de liefde aanneemt, zodra haar onrecht 

wordt aangedaan.  Guardini ziet Christus als de levende vergeving. In hem is niets van vrees 

en wraak. Door zijn eigen lot heeft hij vergeving voltrokken. De christelijke verlossing is 

echter meer dan dat wat ooit bij Jezus is gebeurd. Vergeving is het fundament van het 

christelijke leven. Wij kunnen niet aan de verlossing deelachtig worden zonder haar zelf te 

voltrekken. Deze medevoltrekking is de liefde tot de naaste.23  

 

Vergeving, zowel die tussen God en mens als tussen mensen onderling, roept vele vragen op. 

De verlossing bestaat daarin dat een mens zijn zondigheid erkent. ‘Zonde is de gruwelijke, en 

toch zinloze, tot in de wortels doordringende poging God af te zetten, naar beneden te halen, 

te vernielen. Daarom richt zonde zich ook tegen het heilige, uit God voortkomende leven in 

de mens en is haar uitwerking de vernieling van het natuurlijke leven’ . Zij groeit uit tot de 

gemeenschap van schuld en noodlot.  

Om vergeving te krijgen, moeten gelovigen in de eerste plaats de diepte van hun zonde 

begrijpen en toegeven. Uit de diepten roepen zij dan tot God, opdat vergeving mogelijk wordt. 

Vergeving betekent niet dat de daad ongedaan wordt gemaakt. Het is nu eenmaal gebeurd en 

blijft dus bestaan. Ook betekent vergeving niet dat God de mens de kracht geeft de zonde 

nooit meer te doen.24 Vergeving betekent dat de mens door Gods vergeving voor God geen 

zondaar meer is. De mens is voor de diepste verantwoordelijkheid van zijn geweten niet meer 

schuldig. Deze vergeving wordt de mens geopenbaard door God. 25 

Christus heeft ons laten zien dat God zo is, als Hij zijn moet om te kunnen vergeven. Wat 

mensen voordat Jezus leefde onder vergeving verstonden, was geen werkelijk vergeven. Het 

was niet meer dan een toedekken, een voorbijzien. Werkelijk vergeven ziet Guardini als een 

hoog gebeuren. Het mysterie van Gods vergeving ziet hij als hoger dan het scheppen uit niets. 

God herschept een zondaar in een mens die zonder schuld is. De gerechtigheid van God wordt 

                                                      
22 R. Guardini (1964), p. 384. 
23 R. Guardini (1964), p. 386-387. 
24 R. Guardini (1964), p. 162. 
25 R. Guardini (1964), p. 163. 
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dan ‘zijn’  gerechtigheid. Deze nieuwe gerechtigheid is een mysterie.26  Wanneer de mens 

echter zichzelf ziet als een kind van God, kan hij niets anders dan de ander vergeven.  

De mens kan de schuld die hij begaan heeft niet ‘doorlijden’ . Alleen God is tegen de zonde 

opgewassen.27 In Jezus, die God en mens was, rekent God af met de zonde. Niemand is voor 

de zonde zo gestraft als Jezus, omdat hij het leven zelf is. Hij is ‘nedergedaald in de hel’  en 

heeft zo de absolute afgrond van het kwaad bereikt. Hij is doorgedrongen tot het niets, maar 

uit dit niets ontstond de nieuwe schepping.28  

2.3.3 Visie op verzoening  

Het klassieke verzoeningsmodel legt de nadruk op de overwinning van Jezus op de dood en 

kwade machten. Het juridische model benadrukt dat Jezus degene is die het onrecht herstelt 

tussen God en mens. In het subjectieve model is Jezus voorbeeld die trouw blijft aan God. De 

visie van Guardini op verzoening zit tussen het juridische model en het subjectieve model in. 

Jezus als plaatsvervanger is een belangrijk gegeven voor Guardini. De vergeving door Jezus 

voltrekt zich als zoenoffer. Door het zoenoffer van Jezus aan het kruis herstelt God 

rechtvaardigheid.  

De vergeving van God is echter geen eenmalig gebeuren, maar een gebeuren dat zich steeds 

weer voltrekt. Vergeving en liefde tot de naaste ziet Guardini als het medevoltrekken van de 

verzoening van Christus. Vergeving ziet hij als behorend bij het wezen van de gelovige mens. 

Vergeving houdt in dat we afstand doen van de gedachte zelf de straf te voltrekken. Guardini 

gaat nog een stap verder wanneer hij zegt, dat wij de verlossing niet deelachtig kunnen zijn 

zonder deze zelf te voltrekken. Wanneer we de naaste liefhebben, voltrekt de vergeving 

vanzelf. De rol van de mens wordt bij Guardini niet uitgeschakeld. Tegelijkertijd is vergeving 

alleen mogelijk, omdat Christus wel voor de zonde heeft moeten boeten. De mens kan de 

schuld die hij heeft begaan niet doorlijden en daarom moest Jezus sterven om de breuk tussen 

God en de mens te herstellen. Omdat God liefde in volstrekte vrijheid is, is hij in staat om te 

vergeven. In Jezus heeft God de verzoening voltrokken, maar hij is ook voorbeeld hoe 

verzoening tussen mensen gestalte kan krijgen.  

 

                                                      
26 R. Guardini (1964), p. 164-165. 
27 R. Guardini (1964), p. 509. 
28 R. Guardini (1964), p. 508. 



 18 

2.4 Van de Beek 

Tijdens de bestudering van de teksten van Willem Jan Otten, viel mij steeds meer de 

gelijkenis op met wat de theoloog Van de Beek schrijft. Van de Beek is een  aansprekend 

theoloog, omdat theologie bij hem een existentieel gebeuren is. Zowel bij Otten als bij Van de 

Beek is de kruisdood van Jezus het centrale punt van het christelijk geloof. Leerstellige 

uitspraken over dogma’s en de goddelijke voorzienigheid worden bij Otten niet gevonden, 

behalve wanneer hij schrijft  over Jezus en zijn lijden, dood en opstanding. Telkens weer 

komt hij bij het leven van Jezus uit, vooral bij diens kruisdood. In zoverre er in zijn werk over 

dogma’s gesproken kan worden, staan ze in het teken van de kruisdood van Christus. Het 

werk van Van de Beek staat in een christologische context. Niet voor niets begint hij zijn 

‘dogmatische reeks’  met een boek over Christus.29 Het eerste dat volgens hem gezegd moet 

worden, is dat Christus in ons midden is. Discussies over de prolegomena van de dogmatiek 

ervaart hij als ‘oeverloos’ . Hij doet, naar eigen zeggen, niets aan prolegomena, want het helpt 

hem niet in perioden van ongeloof. Het enige dat dan helpt, is de verbondenheid aan de Heer. 

Geloof heeft volgens hem in de eerste plaats met het hart van doen. Van de Beek beweert niet 

alleen dat Jezus God is, maar ook dat God Jezus is. Jezus is ‘God in ons midden’ . Voor Van 

de Beek zijn leestellingen alleen overtuigend vanuit de christologie. Steeds weer legt Van de 

Beek de nadruk op de godheid van Jezus. De opstanding ziet hij als een absurd gebeuren. 

Omdat het zo absurd is moet het wel waar zijn. Net als Otten ziet hij het leven van Jezus als 

een leven van lijden. In Jezus is God niets menselijks vreemd. Aan het kruis is God de 

zwakke bij uitstek. Jezus is zelf dodelijk angstig. Zijn trouw tot in de dood is een wonder. In 

Jezus geeft God zichzelf als zoenoffer voor anderen. Het initiatief van verzoening gaat van 

God uit.  

Van de Beek God vereenzelvigt Jezus met God. Hij stelt nadrukkelijk dat aan het kruis God 

zelf lijdt. Hij komt hiermee in de buurt van het theopaschitisme, de leer dat God zelf niet 

boven het lijden staat.30 God deelt in het lijden van mensen, juist in zijn God zijn. Omdat 

Jezus zozeer op God wordt betrokken, ziet van de Beek het leven van Jezus als het lijden van 

God op aarde.31 

 

                                                      
29 A. van de Beek, Jezus Kurios: de Christologie als hart van de theologie, Kampen: Kok (1998), p. 9, 

10. 
30  A.M. Ritter, ‘Theopaschitischer Streit’ , in: H.D. Betz e.a. (ed.), Religion in Geschichte und 

Gegenwart (RGG) Band 8, Mohr Siebeck (2005), p. 334 
31 A. van de Beek (1998), p. 146, 153. 
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A.M. Ritter, ‘Theopaschitischer Streit’ , in: H.D. Betz e.a. (ed.), Religion in Geschichte 

undGegenwart (RGG) Band 8, Mohr Siebeck (2005), p. 334 

 

Meer dan Otten legt Van de Beek nadruk op de menselijke schuld die verzoend moet worden. 

Van de Beek ziet het kruis van Christus als een vloek. De dood van Jezus aan het kruis is het 

oordeel dat God over zichzelf afroept. ‘God vervloekt zichzelf, niet uit wanhoop, maar uit 

recht.’32 Het specifiek juridische vinden we minder terug bij Otten.  

Van de Beek noemt het lijden van Jezus onontkoombaar. God neemt niet alleen 

verantwoordelijkheid voor het lijden van mensen, maar ook voor hun schuld. Van de Beek 

stelt dat de gelovige moet leven met een God die geen schone handen heeft, maar met een 

God die zich volledig verantwoordelijk stelt voor de wereld. Tegelijkertijd betekent het niet 

dat een christen geen kruis hoeft te dragen, omdat wie Jezus volgt dagelijks zijn kruis op zich 

moet nemen. Het volgen van Jezus ziet hij als het accepteren dat de gelovige dagelijks de 

vloek over deze wereld aanvaardt. Ten diepste betekent de navolging van Jezus dat de mens 

het oordeel van God over zichzelf accepteert.33  

Bij Van de Beek staat niet de verrezen, maar de lijdende Heer centraal. Jezus is wel opgestaan, 

maar dan aan gene zijde van de dood. Pasen is een gebeuren van de andere kant. Wij merken 

daar nog niet veel van, ook niet wanneer we het wereldtoneel bezien. We hoeven ons geen 

illusies te maken over het koninkrijk van God in deze werkelijkheid. Ook hierin lijkt hij op 

Otten. Hoewel Otten wel steeds de verrezen Heer noemt, staat bij hem toch vooral de lijdende 

Jezus, de lijdende God centraal. Zowel Otten als Van de Beek zien de executie van Jezus als 

een schandaal. Voor de Grieken was het een dwaasheid, de gekruisigde God. Juist omdat het 

zo absurd is, moet het te geloven zijn.  

2.4.1  Visie op verzoening  

Van de Beek zit duidelijk op de lijn van het juridische model. Christus is voor hem niet zozeer 

voorbeeld, als wel degene die ons lijden en onze schuld op zich neemt. In de kruisdood van 

Christus stelt God zich verantwoordelijk voor deze wereld. Christus is degene die alle 

gerechtigheid heeft volbracht.  

Geloven betekent dagelijks je kruis op je nemen, omdat de gelovige lijdt aan de schuld van de 

wereld. God is de enige die de schuld op zich kan nemen. In Jezus wordt de Heer van de 

hemel gekruisigd: God zelf. Van de Beek concludeert dat God zelf schuldig aan het lijden en 

schuld van deze wereld is. In Jezus neemt hij daarvoor verantwoordelijkheid. God neemt 

                                                      
32 A. van de Beek (1998), p. 155. 
33 A. van de Beek (1998), p. 155-157. 
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verantwoordelijkheid voor het lijden en de schuld van mensen. Hij erkent die als zijn eigen 

schuld. Dit betekent echter niet dat de mens niet schuldig is. De schuld van het verleden ziet 

hij als schuld, ook als de schuld van de mens zelf. De schuld is voor een gelovige echter 

draagbaar, omdat een gelovige een ontmoeting heeft gehad met de levende Heer, die hem 

liefheeft.34  

Het idee dat God daadwerkelijk schuldig is aan het lijden, vinden we niet terug bij Guardini 

en Otten. Wel staat bij hen, net als bij Van de Beek, de plaatsvervanging centraal. Jezus sterft 

om ons te verzoenen. De vergeving van Christus maakt ons leven draagbaar. 

2.5 Conclusie 

Zowel van de Beek als Otten zien de kruisdood van Jezus als beslissend wanneer het gaat om 

vergeving. Bij Guardini heeft dit grote implicaties voor het leven van de gelovige. De 

levenshouding van de gelovige moet die van vergeving zijn; dit is inherent aan het christen 

zijn. Bij de Van de Beek is de kruisdood van Jezus beslissend. Ieder idealisme is hem echter 

vreemd. 35  Otten lijkt in zijn werk een tussenpositie in te nemen. Deze beschrijf ik in 

hoofdstuk vijf. 

                                                      
34 A. van de Beek (1998), p. 155-157. 
35 A. van de Beek (1998), p. 31. 
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Hoofdstuk 3: Literaire helden 

In dit hoofdstuk worden delen uit het werk van de Russische schrijver Dostojewski en de 

Japanse schrijver Endo geanalyseerd. Ik heb voor deze schrijvers gekozen, omdat Otten 

aangeeft door hen geïnspireerd te zijn en omdat de thematiek van schuld en vergeving in hun 

werk nadrukkelijk aan de orde komt.  

3.1 Dostojewski 

Dostojewski wordt beschreven aan de hand van de roman Schuld en boete en de passage De 

grootinquisiteur uit zijn roman De gebroeders Karamazow. De manier waarop Dostojewski 

over het kwaad en vergeving schrijft, maakt grote indruk op Otten, omdat Dostojewski een 

grote sympathie voor niet-gelovigen heeft.36 Otten wijdt onder andere in zijn bundel essays 

Waarom komt u ons hinderen een hoofdstuk aan Dostojewski. 

3.1.1 Achtergrond Dostojewski 

Schuld en boete, en daarmee vergeving, is een thema dat in het werk van de Russische 

schrijver Dostojewski (1821-1881) een grote rol speelt. Dit thema doortrekt zijn oeuvre.  

Toen Dostojewski 27 jaar oud was, raakte hij betrokken bij een revolutionaire stroming: de 

veertigers. Deze groep bepleitte de afschaffing van het lijfeigenschap en lazen op geheime 

bijeenkomsten Franse geschriften over de Revolutie. Dostojewski maakte deel uit van zo’n  

‘ leeskring’  en werd daarom opgepakt. Nadat Dostojewski, terwijl hij al op het schavot stond, 

aan de dood ontsnapte, is hij vier jaar lang in een werkkamp in Siberië geweest.37  

Willem Jan Otten schrijft dat wanneer Dostojewski een atheïst beschrijft dit geloofwaardiger 

is dan wanneer een atheïst zichzelf beschreven zou hebben.38 Vaak vond Dostojewski de 

                                                      
36 W.J. Otten, Waarom komt u ons hinderen, Amsterdam: Van Oorschot (2006), p. 55. 
37 K.J. Popma, H.E.S. Woldring, Monniken en moordenaars: het dubbelganger-motief in het mensbeeld 

van Dostojewski, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn (1978), p. 14. 
38 W.J. Otten (2006), p. 111. 
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tegenargumenten voor waarom God niet zou bestaan geloofwaardiger dan de argumenten die 

pleiten voor het bestaan van God. Uiteindelijk was de persoon van Jezus Christus 

geloofwaardig voor hem. ‘Als iemand mij zou bewijzen dat Christus buiten de waarheid is, en 

als het werkelijk zo zou zijn, dat de waarheid buiten Christus was, dan zou ik liever met 

Christus dan met de waarheid willen blijven.’39 De kruisdood van Christus ziet Dostojewski 

als het ultieme liefdesoffer. Het kruis van Christus betekent een verheffing, omdat zijn dood 

op basis is van broederschap voor de mensen.40 

Dostojewski verzet zich tegen het gemakkelijk oordelen over andere mensen. Niemand staat 

los van het kwaad.41 In al zijn romans vormen zonde en misdaad het middelpunt. Daarbij 

speelt het begrip vrijheid een grote rol. Is de mens vrij om te kiezen tussen het goede en het 

kwade? Het probleem van vrijheid heeft Dostojewski zelf ondervonden. Hij was verslaafd aan 

gokken en had geregeld grote schulden, net als Raskolnikov, de hoofdpersoon uit zijn roman 

Misdaad en Straf. 42  

3.1.2 Misdaad en straf 

Omdat misdaad en straf een belangrijk thema in het werk van Dostojewski is, is vergeving dit 

ook. Vergeving wordt bij Dostojewski verbonden met de gemeenschap. Deze gemeenschap 

staat bij Dostojewski tegenover de autonome mens, die geen gemeenschap kent. Deze mens is 

geïsoleerd en gaat de weg ten dode. Dit wordt zichtbaar bij Raskolnikov, die in feite geen deel 

uitmaakt van een gemeenschap en een moord begaat. Hij heeft zich van het Russische volk 

losgemaakt en construeert zijn eigen normen.43 Wanneer Raskolnikov intens contact heeft met 

Sonja, een meisje die om haar verscheurde familie te onderhouden zichzelf verkoopt,  begint 

hij te twijfelen aan zijn daad. In de ontmoeting met Sonja bloeit Raskolnikov op, omdat hij 

zich door haar gekend weet. Raskolnikov streeft ernaar goed en kwaad te boven te komen. De 

vraag kan gesteld worden of hij de moord had begaan als hij werkelijk door Sonja was gekend. 

Door de moord op zijn hospita raakt hij los van de gemeenschap. Raskolnikov pleegt een 

moord, omdat hij een Übermensch wil zijn. Hij hangt een nihilistische theorie aan die stelt, 

dat bepaalde mensen zo boven anderen verheven zijn, dat bepaalde algemene wetten voor hen 

niet gelden. Voor deze mensen is het geoorloofd misdaden te begaan als duidelijk is dat 

                                                      
39 E.V. Tolstoj, Caleidoscoop: F.M. Dostojewski en de dialectische theologie, Gorinchem: Narratio 

(2006), p. 66. 
40 E.V. Tolstoj (2006), p 117. 
41 W.J. Otten (2006), p. 56. 
42 F.J. Dostojewski , Schuld en boete, Amsterdam: De Geïllustreerde Pers (jaar van uitgave niet 

vermeld), p. 5. 
43 Ph. Yancey, Hoe mijn geloof de kerk overleefde, Kampen: Kok (2004), p. 179. 
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daarmee een hoger doel gediend wordt.44 Deze theorie is een kritiek van Dostojewski op het 

westerse denken waar de mens in de eerste plaats als individu wordt gezien en niet als 

onderdeel van een gemeenschap. Raskolnikov identificeert zichzelf met Napoleon. Hij toetst 

het bestaansrecht van de ander aan de vraag of de grote veroveraar zich bij afwezigheid van 

middelen door het bestaan van een onnodige luis zou laten tegenhouden.45 De vraag is echter 

of Raskolnikov met de moord werkelijk een hoger doel wil dienen. ‘ Ik wilde een Napoleon 

worden,’  biecht hij later op tegen Sonja, de prostituee aan wie hij de moord op zijn hospita 

opbiecht. 46  Raskolnikov komt er steeds niet toe zichzelf te beschuldigen. Het is bijna 

onmogelijk voor hem te bekennen dat hij geen succes heeft gehad.  Ondanks zijn theorie blijkt 

steeds weer dat naastenliefde hem niet vreemd is. Zijn eenzaamheid zorgt voor vervreemding 

van andere mensen, maar innerlijke verbondenheid drijft hem naar andere mensen toe.47 

Dostojewski laat de lezers meevoelen met een gekweld mens, die zélf verantwoordelijk wil 

zijn voor zijn daad. Raskolnikov verliest de proporties van zijn daad uit het oog. Twee 

personages, Porfiri en Sonja, wijzen hem erop dat er altijd een weg terug is. Porfiri is een 

politiebeambte die de moordzaak onderzoekt. Porfiri weet dat Raskolnikov schuldig  is. Hij 

wil dat Raskolnikov zichzelf aangeeft, zodat hij strafvermindering zal krijgen.48 De steun van 

Porfiri wil Raskolnikov niet. Hij wil geen vermindering van straf, omdat hij het vertrouwen in 

het leven is verloren. Zowel Porfiri als Sonja wijst hem op het goede van het leven. Porfiri 

wijst op de straf die Raskolnikov uit moet zitten. Sonja wijst hem op het belijden van schuld 

voor God en voor het Russische volk. Beide wegen hebben een louterende werking.  

Sonja gebiedt Raskolnikov de Russische aarde te kussen en voor de hele wereld te belijden 

dat hij gedood heeft. De misdaad mag niet alleen tussen Raskolnikov en Sonja blijven omdat 

hij een misdaad tegen het gehele volk heeft gepleegd. Door deze openbare schuldbelijdenis 

komt hij weer terug in de gemeenschap.49 Sonja zegt tegen Raskolnikov dat hij geen luis heeft 

gedood, maar een mens. Hij probeert zijn misdaad keer op keer te vergoeilijken. Raskolnikov 

heeft geen kruis om zijn nek hangen. Het niet dragen van een kruis is een Russische 

uitdrukking voor een harteloos iemand.50  Hij laat zien dat hij het contact met het Russische 

                                                      
44 K.J. Popma, H.E.S. Woldring (1978), p. 100. 
45 E.V. Tolstoj (2006), p. 200, 201. 
46 E.V. Tolstoj (2006), p. 201. 
47 E.V. Tolstoj (2006), p. 206. 
48 F.J. Dostojewski, Schuld en boete, p. 264. 
49 A. Johae, ‘Towards an iconography of Dostoevsky’s ‘Crime and Punishment’ , in: G. Pattison, D.O. 

Thompson (eds.), Dostoevsky and the christian traditon, Cambridge: Cambridge University Press 

(2001), p. 175. 
50 E.V. Tolstoj (2006), p. 207. 



 24 

volk kwijt is. Sonja doet hem beseffen dat hij nog deel uitmaakt van het Russische volk en 

geeft hem haar kruis. Sonja gebruikt voortaan het kruis van Lizaveta, de zuster van de hospita 

die Raskolnikov ook heeft vermoord.51 Het kruis staat symbool voor het lijden van het 

Russische volk. Net als Jezus loopt Raskolnikov met het kruis door de stad. Bij het stadsplein 

gaat hij op zijn knieën liggen. Wanneer Raskolnikov ziet, dat het een gewoon kruis is, een 

kruis gemaakt van cipressenhout, belijdt hij dat hij geen Übermensch is, maar een mens. Hij 

moet dicht bij de grond, bij de Russische aarde blijven. In confrontatie met het kruis leert hij 

zichzelf kennen als een gewoon mens die onderdeel is van het Russische volk. Er is een weg 

terug, namelijk door het belijden van schuld en door zichzelf te zien als deel van het 

Russische volk, ‘dat God in zich draagt’ .52 Dostojewski legt hier nadrukkelijk een verbinding 

tussen het kruis van Christus en vergeving.  

Enerzijds blijkt dat Raskolnikov voelt dat hij een misdaad heeft gepleegd. Anderzijds blijft hij 

bij zijn standpunt dat hij niets ergs heeft gedaan.53 Hij is zich niet ten volle bewust van zijn 

misdaden. Raskolnikov heeft duidelijk twee kanten in zich. Het goede en het kwade is niet 

gemakkelijk te scheiden. Deze twee polen lopen in elkaar over. In de epiloog van het boek 

schrijft Dostojewski dat Raskolnikov gelukkiger zou zijn wanneer hij zichzelf werkelijk 

schuldig had kunnen voelen.54  

Swidrigalow is een dubbelganger van Raskolnikov. Volgens deze persoon, die door 

Dostojewski als een misdadiger wordt geschilderd, is zelfmoord de enige uitweg voor 

Raskolnikov. 55  Sonja biedt een andere uitweg, die van het belijden van schuld, zodat 

Raskolnikov in het reine kan komen met de mensen en met zichzelf.56 Raskolnikov heeft 

zeker trekken van zijn dubbelganger. Het grote verschil is echter dat Raskolnikov uiteindelijk 

niet cynisch in het leven staat in tegenstelling tot zijn dubbelganger, die tegen Raskolnikov 

zegt dat hij beter een einde aan zijn leven kan maken. Aan het slot van het boek lijkt het leven 

hem inderdaad door de misdaad heen te hebben gehaald. Dit is niet in de laatste plaats te 

danken aan de figuur van Sonja. Sonja gaat met hem mee naar het werkkamp in Siberië. De 

liefde van Sonja stelt hem in staat het lijden te vergoeden. Vanwege haar geloof en haar 

bereidheid om zichzelf voor anderen op te offeren, gaat Sonja naar Siberië om daar te blijven 

zolang Raskolnikov gevangen zit. 

                                                      
51 F.J. Dostojewski, Schuld en boete, p. 292. 
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De verbeelde gedachte dat lijden loutert, wordt de levensweg van Raskolnikov en Sonja, 

wanneer zij samen naar Siberië gaan.57 Door het lijden heen gaat Raskolnikov de zin van het 

leven weer zien. Sonja gaat met Raskolnikov mee het kamp in. Opvallend is dat het lijden een 

diepere zin krijgt, omdat het lijden wordt ingebed binnen de gemeenschap.  

3.1.3 De grootinquisiteur 

In het boek De gebroeders Karamazow vertelt Iwan Karamazow, één van de drie 

hoofdpersonen, een fabel. Net als Raskolnikov is Iwan een complexe persoonlijkheid, die 

verscheurd wordt door innerlijke tegenstellingen. Iwan schrijft een gedicht over de 

grootinquisiteur van Sevilla. Een verhaal waar hij zelf maar nauwelijks of helemaal niet in 

lijkt te geloven. Iwan twijfelt over het bestaan van God. Hij kan het bestaan van een God niet 

rijmen met het lijden van onschuldige mensen.58  

De fabel zegt dat rond 1500 Christus in Sevilla verschijnt, één dag nadat er veel ketters zijn 

verbrand. Zegenend doet Christus slechts goede dingen als mensen genezen en een dood 

meisje levend maken. Hij zegt geen woord, hij komt alleen en gaat weer voorbij. De 

grootinquisiteur, die dit alles heeft gezien, neemt Jezus echter gevangen. Midden in de nacht 

komt de inquisiteur naar Jezus toe en in een grote monoloog klaagt hij Jezus aan. De 

grootinquisiteur verwijt Jezus de mensen onmenselijk veel vrijheid te hebben gegeven, meer 

dan zij aankunnen. Jezus geeft mensen die vrijheid, omdat hij wil dat mensen los van het 

wonder in hem geloven. De katholieke kerk heeft zich daarentegen het lot van de mensen wel 

aangetrokken. Zij hebben het volk hun vrijheid ontnomen. Dit doen ze ter wille van het volk 

dat liever vrede heeft dan vrijheid. De vrijheid is hen te veel.59 

Het paradoxale is dat de inquisiteur erkent dat hij aan de kant van de duivel staat; degene die 

Jezus heeft proberen te verleiden tot geluk. De machthebbers in de katholieke kerk vertellen 

de mensen dat ze mogen zondigen, wanneer ze maar biechten. Het wordt hen dan vergeven. 

De machthebbers weten wel beter, maar offeren zich op. Zij hebben zich laten leiden door 

macht en nemen de macht over ten koste van de vrijheid. Ze aanvaarden het bedrog en de 

leugen, om mensen de illusie te geven dat ze gelukkig zijn.60 Jezus heeft de mens vrijheid 

gegeven. De mens moet zelf keuzes maken, los van het wonder, het mysterie en de 

autoriteit.61 De mens zoekt echter het wonder, het mysterie en de autoriteit. Jezus heeft dit 

geweigerd, omdat hij de mens als een vrij wezen wil zien. De katholieke kerk, in tegenstelling 
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61 F.J. Dostojewski (1958), p. 317. 
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tot Jezus, heeft de mens gegeven waar ze naar verlangt. De kerk beslist nu voor mensen wat 

goed en wat slecht is. De mensen denken dat ze vrij zijn, omdat ze rust hebben, terwijl ze 

onvrij zijn. De inquisiteur wil en kan Jezus niet meer liefhebben, omdat hij toegeeft dat hij 

aan de kant van het kwaad staat.62 Hij neemt het Jezus kwalijk dat hij heeft gekozen voor de 

vrijheid van de mens in plaats van vrede te stichten in de wereld.63 

Jezus hoort de verwijten aan. Tijdens het hele betoog zegt hij niets. Hij antwoordt door 

middel van een kus. Hij wordt vrijgelaten, maar mag nooit meer terugkomen.64  

 

Het verhaal van de grootinquisiteur is een verhaal over verraad bij uitstek. De grootinquisiteur 

geeft toe dat de mensen worden voorgelogen in de naam van haar grondlegger: Jezus. 

Verwijtend belijdt de grootinquisiteur Jezus het verraad. Jezus zegt niets, maar geeft hem 

slechts een kus. Na een stilte wordt hij vrijgelaten.  

Jezus gaat niet in discussie met de grootinquisiteur. Vrijwillig heeft Jezus zich ontdaan van 

aanzien en macht en hij weigert het om ook maar de minste druk op de mens uit te oefenen. 

Christus staat tegenover de grootinquisiteur die alles ziet, alles weet en alles begrijpt. Omdat 

de grootinquisiteur niet in staat is om deze liefde van Jezus te beantwoorden, geeft Jezus hem 

een kus. Zo bevestigt hij zijn liefde voor de mens, ook voor de grootinquisiteur die zijn 

verrader is.65 

De grootinquisiteur komt zelf met het idee dat de kerk Christus verraadt, maar dat de kerk niet 

anders kan, omdat zij zo het lijden van mensen verlicht. Dit kan gezien worden als 

plaatsvervanging. Omdat de mens de vrijheid niet aan kan, geeft de kerk de mens de illusie 

vrij te zijn, terwijl de kerk de macht heeft. De kerk verraadt Christus, maar de kerk verraadt 

de mensen ook. 

3.1.4 Analyse Misdaad en straf en de grootinquisiteur 

 Goed en kwaad 

Er is een gelijkenis tussen de grootinquisiteur en Raskolnikov, de hoofdpersoon uit Misdaad 

en Straf. Raskolnikov vond het acceptabel om een misdaad te begaan als hier iets groots 

tegenover stond. Wanneer de mensheid gelukkig wordt van een misdaad, kan de misdaad 

geoorloofd zijn. De grootinquisiteur van Sevilla is dezelfde mening toegedaan. De kerk weet 
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dat ze de mensen voorliegt en daarom zijn de kerkleiders niet gelukkig, terwijl het kerkvolk 

wel gelukkig wordt door het handelen van de kerk.  

Zowel in het verhaal van de grootinquisiteur als in Misdaad en straf  komt de problematiek 

rondom de Übermensch ter sprake. De moord die Raskolnikov beging, heeft te maken met 

zijn verlangen een Übermensch te zijn. Hij probeert goed en kwaad te boven te komen. De 

grootinquisiteur doet dit ook door te veronderstellen dat de kerk het goede met de mens 

voorheeft, ook al vertelt zij de mensen niet de waarheid.  

Deze twee literaire teksten doen een indringend beroep op het inlevingsvermogen van de lezer. 

De lezer wordt gedwongen zich in te leven in de innerlijke wereld van Raskolnikov, maar ook 

in de wereld van de grootinquisiteur. Dan blijkt dat het niet makkelijk is te benoemen wat 

goed en fout is. De grootinquisiteur lijkt het goede met de kerkgangers voor te hebben, al is 

hij tegelijkertijd gecorrumpeerd door de macht. Zelfs Jezus geeft hem geen weerwoord. 

Hoewel de lezer er getuige van is geweest dat Raskolnikov een zinloze moord heeft gepleegd, 

voelt hij ook mee met de worsteling van Raskolnikov, wat leidt tot mededogen. 

 Persoon en dogma 

De monologen (en dogma’s) overtuigen Raskolnikov niet, evenmin als de goede raad van 

Porfiri. Het is Sonja die Raskolnikov ervan overtuigt zichzelf aan te geven. Zij overtuigt door 

haar liefde. Samen met Raskolnikov zal ze het kruis dragen.66  Zij wil dat Raskolnikov 

zichzelf en de mensen vergeeft, omdat hij alleen zo werkelijk verder kan leven. Voortdurend 

laat Dostojewski zien dat liefde voor God en naastenliefde hetzelfde zijn. Christus heeft 

zichzelf ontdaan van elke vorm van aanzien en macht. Hij weigert druk op de mens uit te 

oefenen, omdat hij bemint wil worden omwille van zichzelf. Christus zwijgt en (ver)oordeelt 

de kerk niet. De ontoereikendheid van het dogma wordt hier zichtbaar. Hier komt 

nadrukkelijk naar voren dat dogma’s en waarheden op zichzelf niet overtuigen.67 De persoon 

die een kus geeft, wel: Christus. Het liefdesgebod is binnen het oeuvre van Dostojewski de 

sleutel voor het menselijk bestaan.68 Dostojewski schreef dat kerkelijke dogma’s voor een 

gewoon mens onbegrijpelijk zijn. Het Russische volk kent Christus echter wel, want deze 

kennis is door de eeuwen heen, geïntegreerd in de harten van mensen.69 

Dat dogma’s en waarheden niet overtuigen, vinden we zowel bij Raskolnikov als bij de 

grootinquisiteur. Raskolnikov erkent de moord, nadat hij intensief contact met Sonja heeft. De 
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grootinquisiteur laat Jezus vrij, nadat deze hem een kus gegeven heeft. Dit gegeven vinden we 

terug bij Willem Jan Otten, die telkens weer beweert dat slechts de persoon van Christus 

overtuigend is. Dogma’s overtuigen slechts wanneer ze in verbinding staan met een persoon. 

Een dogma an sich overtuigt niet. Dit zien we ook bij de theoloog Van de Beek. Het is niet 

voor niets dat hij zijn ‘dogmatische’  reeks begint met de christologie en niet met de 

prolegomena of met de Godsleer. De christologie is voor hem het hart van de theologie, 

omdat slechts de verbondenheid aan de Heer zelf helpt in de crises van het geloof. Hij schrijft 

dat God in de eerste plaats met het hart te doen heeft, maar dat daarna ook goede dingen over 

het geloof gezegd kunnen worden. Wanneer je begint met het dogma, zit je volgens Van de 

Beek op het verkeerde spoor; het begint met de persoon van Jezus.70  

3.2 Endo 

Otten beschrijft de Japanse schrijver Shusaku Endo als één van zijn helden. Net als 

Dostojewski kan Endo diep in de duistere kant van de mens afdalen, omdat hij ‘het touwtje 

van zijn religie vasthoudt.’71 Otten is onder de indruk van het feit dat de schrijvers zichzelf 

niet uitsluiten van de alomtegenwoordigheid van het kwaad. Endo laat hoofdpersonage 

Suguro uit Het schandaal zeggen dat er ‘ iets wrikt aan de stutten van mijn literaire werk.’72 

Door te schrijven wil hij nagaan of het daardoor instort.  

3.2.1 Achtergrond Endo 

Shusaku Endo (1923-1996) is een rooms-katholieke auteur. Shusaku was tien jaar oud 

wanneer hij vanuit Mantsjoerije naar Japan terugkeert. Om zijn moeder die zich tot het 

katholieke geloof had bekeerd een plezier te doen, liet hij zich dopen in de katholieke kerk. 

Achteraf geeft hij aan dat hij tegen zijn zin rooms-katholiek is geworden. Hij vergelijkt zijn 

geloof met zijn gedwongen huwelijk met een partner die door zijn moeder was uitgezocht. Hij 

probeerde haar te verlaten, maar zijn pogingen mislukten altijd. Hij kon niet mét deze vrouw 

leven, maar ook niet zonder haar. Zij bleef echter van hem houden en uiteindelijk hield hij 

ook van haar. 

Het leven van Endo staat in het teken van de vervreemding. Toen hij als kind in Mantsjoerije 

leefde, werd hij gehaat als Japanner. Terug in Japan werd hij gehaat als aanhanger van het 
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christelijk geloof. Door de Tweede Wereldoorlog kwam er een derde aspect bij. Het Westen, 

dat hij als zijn thuisland beschouwde, vernietigde grote delen van Japan. De afwijzing maakte 

hem depressief en hij maakte een geloofscrisis door.  

Wanneer Endo het leven van Jezus bestudeert, komt hij tot de overtuiging dat het leven van 

Jezus gestempeld werd door afwijzing. Deze lijdende Jezus lijkt niet op de triomferende 

Christus van het Romeinse christendom. Door zijn bestudering van de evangeliën komt hij tot 

de volgende woorden: ‘hoe goddelozer, verderfelijker en ongewenster iemand was, des te 

meer voelde die persoon zich tot Jezus aangetrokken. Hoe rechtvaardiger, zelfverzekerder en 

wenselijk iemand was, des te meer die persoon zich door Jezus bedreigd voelde.’73 Endo ziet 

het als zijn missie om de verschillen tussen oosterse en westerse wereldbeelden te 

doorgronden. Het is het christendom uiteindelijk niet gelukt een ingang in de Japanse cultuur 

te vinden.  

In navolging van de therapeut Erich Fromm maakt Endo een onderscheid tussen vaderliefde 

en moederliefde. Moederliefde staat voor aanvaardende liefde, terwijl vaderliefde voor 

voorwaardelijke liefde staat. Ieder kind heeft volgens Fromm deze twee soorten liefde nodig. 

Japan, een land vol autoritaire vaders, zou wel Gods vaderliefde hebben begrepen, maar niet 

Gods moederliefde. Om het christendom ingang te doen vinden in Japan zou het christendom 

de nadruk op Gods moederliefde moeten leggen.74  

3.2.2 Inhoud Stilte 

In de roman Stilte zijn er verschillende lijnen, die het verraad vormgeven. Het verhaal loopt 

uit op het verraad van Jezus door de Portugese priester Rodriguez. Stilte speelt rond 1640 

wanneer Rodriguez op weg gaat naar Japan om op zoek te gaan naar padre Ferreira, een 

priester van wie hij op het seminarie veel heeft geleerd. Japan is in die dagen een gevaarlijke 

plaats waar christenen en buitenlandse missionarissen worden opgepakt en gedood. Ferreira 

zou onder druk van de Japanse overheid Christus verloochend hebben.  

Wanneer Rodriguez met een medepriester in Japan aankomt, blijkt al snel dat het gevaarlijk 

voor hen is en dat zij worden gezocht door de autoriteiten. Ook geloofsgenoten verraden 

Rodriguez. Steeds weer komt er een verrader bij Rodriguez terug: Kichijiro die Rodriguez en 

ook Christus verraadt. Rodriguez kijkt neer op Kichijiro. Rodriguez vertrouwt hem niet en 

vindt hem een lafaard. Toch komt Kichijiro voortdurend bij hem terug, omdat hij uiteindelijk 

niet zonder Rodriguez lijkt te kunnen. Rodriguez beschrijft Kichijiro als een laffe, zwakke 
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kerel, met een houding die wel erg ver af staat van de christelijke deugd van volharding. 75 

Later wanneer Rodriguez zelf op de fumi-e76 trapt, zal hij ervaren dat hij zelf ook een verrader 

is. Endo laat de lezer meevoelen met de strijd van Rodriguez. Steeds weer is er sprake van een 

innerlijke strijd wanneer hij geconfronteerd wordt met het lijden van mensen. In het begin van 

het verhaal identificeert hij zichzelf met Christus die zijn leven, net al hij, toe moest 

vertrouwen aan mensen die niet te vertrouwen zijn. Telkens weer herinnert hij zich een plaat 

van een Christusbeeld, dat hij als theologiestudent zag. Het gezicht van Christus was 

mannelijk en zijn uitdrukking was bemoedigend. Dit is het gezicht van Christus waar hij zich 

toe aangetrokken voelt.77 Later zal een ander gezicht van Christus meer tot zijn verbeelding 

spreken, namelijk Christus als de meest machteloze mens.  

 

Kichijiro lijkt een Petrusfiguur te zijn. Kichijiro is een christen die zijn geloof ooit onder druk 

heeft afgezworen. Zijn broers en zussen zijn geëxecuteerd, omdat zij in tegenstelling tot 

Kichijiro Christus niet verloochenden. Door Rodriguez wordt hij verafschuwd en vernederd, 

vanwege zijn vermeende verraad. 78  Nadat Rodriguez door Kichijiro verraden is, komt 

Kichijiro telkens bij hem terug. Wanneer hun blikken elkaar echter kruisen, wendt Kichijiro 

zijn gezicht van Rodriguez af.  

Langzaamaan komt steeds meer het besef dat de dood van een martelaar niet iets moois is, 

maar een bitter, ellendig gebeuren. De twijfel slaat steeds meer toe. Rodriguez realiseert zich 

dat hij was gekomen voor de Japanners, maar de gelovige Japanners sterven vanwege hem. 

Hij zit in tweestrijd en lijkt uit twee personen te bestaan. ‘Zweer maar af… nee, je mag het 

geloof niet afleggen!’ 79 Er wordt door de machthebbers op hem ingepraat om het geloof af te 

zweren. Zo lang Rodriguez het geloof niet aflegt, zullen er steeds mensen worden gedood, 

ook wanneer zij het geloof al hebben afgelegd.80  Uiteindelijk lijkt het alsof hij zichzelf steeds 

meer in Kichijiro herkend.81  De vraag naar de stilte wordt steeds nijpender. Hij vraagt zich af 
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waarom God zwijgt en er niets van zijn aanwezigheid zichtbaar is82 en of het hele geloof in 

God geen grap is.83  

Op een nacht hoort hij in een gevangenis geluid dat lijkt op gesnurk. Het gesnurk blijkt het 

gekreun van christenen die boven een put hangen. Door een klein sneetje in hun oor sterven 

ze boven een put een langzame en pijnlijke dood. Wanneer hij zijn geloof afzweert, zullen zij 

worden gered.84  

Zijn leermeester Ferreira heeft zijn geloof niet afgezworen toen hijzelf boven de put hing, 

maar wel toen hij de mensen hoorde kreunen. Wanneer Rodriguez zijn oude leermeester 

ontmoet, zegt deze tegen hem: ‘Christus zou voor hen vast en zeker het geloof hebben 

verloochend’ .’85 Uiteindelijk stapt Rodriguez op het gezicht de fumi-e met de beeltenis van 

Jezus. Op dat moment lijkt hij de wil van Jezus te doen en snapt hij ook de woorden die Jezus 

tegen Judas sprak op het moment dat hij de zaal verliet tijdens de laatste maaltijd. ‘Ga heen en 

doe wat je doen moet!’  Aan het einde van het boek identificeert hij zich niet meer met Jezus, 

maar met Judas. Hij voelt zich zelfs onwaardig om zijn verrader Kichijiro de biecht af te 

nemen. Jezus lijkt hem te vergeven dat hij door Rodriguez verraden is. Daarvoor is hij immers 

gekomen.86  

3.2.3 Analyse Stilte 

 Jezus als zwakkeling 

Endo wil in het boek Stilte de westerse Jezus ontmaskeren. Dit wordt duidelijk zichtbaar in de 

beelden die Rodriguez van Jezus heeft. In het begin van het boek ziet hij Jezus als een grote 

goddelijke heerser. Nadat hij intens geconfronteerd is met het lijden van zijn geloofsgenoten, 

spreekt het beeld van Jezus als de meest machteloze mens meer tot zijn verbeelding. Deze 

Jezus die spreekt vanaf de fumi-e is geen machtig opperwezen, maar een bijzonder kwetsbaar 

mens. De vraag naar vergeving die Endo oproept, is de vraag naar vergeving voor hen die 

Jezus verraden. De vraag die Endo in Stilte stelt, is de vraag: wie is Jezus voor hen die zijn 

overmand door verleiding en die moeten leven met de last van hun schuld?87 Daarmee is Stilte 

een verhaal over schaamte en schuld.  
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 Schuld en verraad 

Stilte is een verhaal over schuld, omdat de vraag naar schuld voortdurend wordt opgeroepen. 

Rodriguez voelt zich persoonlijk schuldig, omdat zijn geloofsgenoten ter wille van hem 

moeten lijden. Hieruit blijkt dat schuld in dit geval een relationeel begrip is. Het brengt de 

relatie tussen minimaal twee personen en een negatieve toestand tot uitdrukking. Het gevolg 

van de schuld is dat er een persoon straf verdient vanwege zijn daden.88  

In Stilte is er sprake van een duidelijke samenhang tussen schuld en verraad. Door 

persoonlijke schuld heeft Rodriguez het gevoel gefaald te hebben. Jezus lijkt echter te 

beweren dat deze schaamte niet nodig is, omdat het verraad eigen is aan het geloof. Hij is naar 

de wereld gekomen voor lafaards en verraders om door hen verraden te worden. Deze 

Christus is de verschoppeling en zwakke bij uitstek. Deze Jezus ontmaskert de majestueuze 

Christus die de westerse kerk van Christus heeft gemaakt.89 Door de machtige Christus te 

benadrukken, heeft het christendom volgens Endo geen ingang gevonden in Japan. Net als de 

therapeut Erich Fromm maakt Endo een onderscheid tussen twee soorten liefden die kinderen 

ontvangen; moederliefde en vaderliefde. Moederliefde is onvoorwaardelijk, vaderliefde is 

voorwaardelijk. Japan heeft wel Gods vaderliefde begrepen, maar zijn moederliefde niet, 

terwijl beide nodig zijn. Christus is te vinden in het gepijnigde gezicht op de fumi-e. Hij 

verklaart zich niet alleen solidair met de verschoppelingen, maar heeft ook een zwak voor 

lafaards en verraders. Liefde blijkt boven oordeel uit te stijgen. Stilte is een boek over 

schaamte, schuld en vergeving. Schuld en verraad horen bij het christendom. Voor iets anders 

is Jezus niet gekomen. Verraad hoort bij het geloof. Dit paradoxale van het christendom komt 

duidelijk naar voren. Uit het verraad blijkt de liefde voor Jezus en de liefde voor de 

medemens.  

Juist in het verraad is God aanwezig, omdat in het verraad  een mens diep gevallen is.90 Het 

verraad lijkt noodzakelijk te zijn, omdat dit de manier is om de liefde te ervaren. In het 

verraad ligt de liefde voor een persoon al opgesloten. Wanneer wij de ander verraden, zijn wij 

in het verraad in staat de liefde tot deze persoon te ervaren. Door het verraad wordt beseft 

                                                                                                                                                        

 
88 A. van den Beld, ‘Schuld II Philosophisch-ethisch’ , in: H. Balz, e.a. (ed.), TRE Band 30, Berlin: 

Walter de Gruyter, p. 577-586.  
89 A. Hoekema, ‘De verrader geaccepteerd: over de ‘christologie’  van Shusaku Endo’ , in: K. Deurloo 

en A. Hoekema (red.), Van Masker tot Aangezicht: opstellen over bijbelse, theologische en kerkelijke 

confrontaties,  Baarn: Ten Have (1997), p. 137-150. 
90 W.J. Otten (2006), p. 151. 
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hoeveel er van je gehouden is. Door het verraad heen wordt dus liefde ervaren. In hoofdstuk 

vijf kom ik hier uitgebreid op terug. 91 

3.2.4 Het Schandaal 

De hoofdpersoon in Het Schandaal is de schrijver Suguro. In een rede waarin zijn werk wordt 

geëvalueerd, wordt hij door een collega geprezen, omdat hij de literatuur niet aan zijn geloof 

heeft opgeofferd. In zijn romans heeft Suguro opvallend veel aandacht voor de walgelijke 

kant van het bestaan, waar zijn geloof afkeer van zou voelen. Suguro is van mening dat al in 

de zonde het verlangen naar wedergeboorte ligt opgesloten; het verlangen om een uitweg te 

vinden uit het hedendaagse bestaan.92  

De reikwijdte en de kracht van het kwaad ervaart Suguro aan den lijve wanneer tijdens een 

literaire bijeenkomst een vrouw hem lijkt te herkennen, die hem er publiekelijk van 

beschuldigt er een dubbelleven op na te houden. Suguro zou deel uitmaken van een 

sadomasochistisch scene. Een journalist van een roddelblad hoort dit en gaat op onderzoek uit. 

Door de hele situatie wordt de hoofdpersoon aan het twijfelen gebracht. De menselijke geest 

is meer verdorven dan hij had kunnen of durven vermoeden. Hij wordt aangezien voor een 

dubbelganger. De vraag is: is er sprake van een dubbelganger of heeft Suguro een 

dubbelleven?  

Suguro komt in aanraking met een dame die het kwaad bewust opzoekt en er genot aan 

beleeft. Deze dame, mevrouw Naruse, is vrijwilligster in het ziekenhuis, waar ze een zeer 

geliefd en zorgzaam persoon is. In een gesprek met de hoofdpersoon geeft zij aan seksueel 

opgewonden te worden van de gedachte dat haar man vrouwen en baby’s heeft vermoord. 

Deze man heeft in het leger bewust vrouwen en kinderen gedood. Tegelijkertijd is haar man 

een rustige ‘whisky nippende’  man. Deze tweeslachtigheid van haar man verbindt haar nog 

sterker aan hem. In haar fantasieën schiet ze, samen met haar man, lachend onschuldige 

kinderen dood.93 Zij verwijt Suguro dat hij de wereld van de zonde wel durft te beschrijven, 

maar de wereld van het kwaad niet.94 De wereld van het kwaad en de wereld van de zonde 

zijn twee verschillende werelden. De wereld van de zonde is uiteindelijk gericht op 

wedergeboorte. De wereld van het kwaad schept genoegen aan het masochisme. De 

missionarissen uit Stilte die hun geloof afzworen, deden dit met weerzin. Zij leken niet anders 

                                                      
91 G. Klaasen,  Willem Jan. Otten: Ik ben niet voor niets katholiek geworden, 
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93 S. Endo (1986), p. 130-136. 
94 S. Endo (1986), p. 145. 
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te kunnen, maar hadden geen volledige vrede met die keuze. De personages in Het schandaal 

lijken wel vrede met het kwaad te hebben en verlustigen zich in het kwaad. 

Jezus is gedood omdat hij te zuiver was. Zijn onschuld riep vernietigende gevoelens op. Jezus 

was zo zuiver en onschuldig, dat de menigte hem wilde vernietigen. Deze geestesgesteldheid 

zit in ieder mens, maar wij durven er geen blik op te werpen.95 

Op een gegeven moment ziet Suguro zijn dubbelganger seks heeft met Mitsu, het meisje waar 

hij een zwak voor heeft. Mitsu is een onschuldig meisje. Suguro heeft kennelijk niet alleen 

maar goede gevoelens voor haar, want hij komt in aanraking met een vernietigende kant in 

zichzelf. De onschuld van het meisje drijft hem zo ver dat hij haar bijna (in gedachten?) 

vermoordt.96 Later realiseert hij zich dat hij er genoegen in had geschept wanneer hij zelf 

Jezus stenen toe zou werpen, omdat de onschuld van Jezus vernietigende gevoelens in ons 

oproept.97  

Aan zonde zitten grenzen, maar aan de impulsen waarmee Suguro werd geconfronteerd niet.  

Suguro vraagt zich af of massamoorden erger zijn dan datgene wat hij zou willen. Hij bezit 

dezelfde verlangens en lusten, net als ieder mens. Zelfs in het hart van onschuldige kinderen 

sluimert het verlangen om diegenen die zich niet verzetten te kwellen, schrijft Endo.98 

3.2.5 Analyse Het Schandaal 

 Het kwaad 

Het Schandaal is een zoektocht naar de intens duistere kant van ons menselijk bestaan. Het is 

de vraag waarom wij ons verlustigen in het kwaad en waarom het kwetsbare en het goede 

zoveel weerstand in ons op kan roepen. De centrale vraag in dit boek is: is er ook vergeving 

wanneer wij willen volharden in het kwaad? Dit roept de vraag op naar de aard van het kwaad. 

Volgens Heering is het boze ‘de opzettelijke en fundamentele aanranding van de integriteit 

van het bestaan’ .99 Dit bestaan slaat in de eerste plaats op de medemensen, maar ook op de 

handelende mens zelf. Het kwaad is een persoonlijke handeling. Het kwaad is niet slechts een 

enkele daad, maar het inslaan van een weg, een houding die men aanneemt.100 Uit de bijbelse 

verhalen blijkt dat het boze vaak onverklaarbaar lijkt.  Het kwaad treedt niet dwingend op, 

                                                      
95 S. Endo (1986), p. 22. 
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97 S. Endo (1986), p. 250. 
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maar als verzoeking. Het kwaad is diep doorgedrongen in alle terreinen van het leven.101 Niet 

alleen het slechte, maar ook het absoluut goede roept het kwaad op. Dit wordt zichtbaar bij de 

menigte die Jezus kruisigde.  

 Onderscheid zondaar en boosdoener 

De joodse traditie maakt een onderscheid tussen mensen van goede wil en mensen van kwade 

wil. Elk goed beginsel kan echter demonisch worden. Heering noemt het voorbeeld van de 

liefde. Liefde die zichzelf verabsoluteert wordt gevaarlijk.102 De vraag is of dit bij Rodriguez 

ook het geval was. De liefde tot zijn missie gaf hem een intens uithoudingsvermogen om door 

te gaan met de verspreiding van het evangelie in Japan.  

De vraag is wat erger is: het kwaad uit goede motieven of het kwaad dat opzettelijk gekozen 

is. Het kwaad is niet, maar het kwaad wordt. Het eigenlijk-boze ligt in de lust om te vernielen. 

De Joodse filosoof Buber maakt een onderscheid tussen de zondaar en de boosdoener. De 

zondaar behoort tot het volk van God. De boosdoener heeft zich daar buiten gesteld. Buber 

maakt een verschil tussen de boze handeling en de boze houding.103 Heering maakt een 

onderscheid tussen beproeving en verleiding. Verleiding verwijst naar de lust, die door het 

toegeven kan worden bereikt. Hiervan is sprake in Het schandaal. Beproeving verwijst naar 

het lijden dat moet worden verdragen. Stilte verwijst naar deze beproeving. 104 

Endo maakt duidelijk een verschil tussen de zondaar en degene die zich met het kwaad bezig 

houdt. Zonde roept al om wedergeboorte. De mens die zondigt, is zich bewust van zijn falen 

en zou goed willen handelen. De mens die kwaad doet, de boosdoener, verlustigt zich in zijn 

daad en wil niet anders. Daar waar Buber van mening is dat de boosdoener zich buiten de 

gemeenschap met God heeft geplaatst, ligt dit bij Endo genuanceerder. De vraag naar 

vergeving wordt uit het boek niet duidelijk. Bij Endo is er wel sprake van dat ieder mens tot 

het kwade is geneigd, ook fatsoenlijke mensen. Het kwaad neemt de gedaante aan 

vernietigende begeerten. Naast zonde is er een bewust gezocht genot, dat een mens ondergaat 

wanneer hij haat, foltert of doodt. Heering noemt deze vorm van het boze: verleiding. Het 

kwaad is een verleiding die wordt bereikt wanneer er aan het kwaad wordt toegegeven. Dat 

het kwaad niet is, maar wordt, is een gedachte die we volgens Otten bij Endo vinden. Otten 

schrijft dat de personages van Endo niet geprogrammeerd zijn tot het kwaad, maar geneigd 

zijn tot het kwaad.105 
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105 W.J. Otten (2006), p. 154, 155. 



 36 

3.2.6 Conclusie 

Het schandaal kan als een correctie op Stilte worden gezien. Stilte is een verhaal over 

zendelingen die Jezus verraden, maar zij voelen zich schuldig over het verraad en schamen 

zich ervoor. Stilte gaat over zonde. Het Schandaal is in de eerste plaats een verhaal over het 

kwaad en niet over zonde. Het verhaal gaat over mensen die tot het meest erge in staat zijn, 

zoals het vermoorden van de meest onschuldige mensen. De onschuld van Jezus haalde de 

diepste vernietigende gevoelens in mensen naar boven, niet alleen bij de leiders van het volk, 

maar ook bij het volk zelf. Toch vergaf hij hen, die hem zonder berouw aan het kruis 

nagelden. De mens wil het kwaad, maar dat is niet altijd te verklaren. Daar lijkt Endo diep van 

overtuigd. De hoofdpersoon uit Het Schandaal ziet het als een opdracht om over het kwaad te 

schrijven. Schrijvers en dichters schrijven echter niet over het kwaad, maar beschrijven het. 

Hoewel er dus een duidelijk verschil is tussen Stilte en Het Schandaal, is de overeenkomst 

groter. In beide verhalen laat Jezus zich gebruiken door anderen. In Stilte is Jezus degene die 

zegt dat ze hem mogen verraden. In Het Schandaal beseft de hoofdpersoon dat Jezus degene 

is die zich heeft laten lynchen, omdat hij zoveel onschuld oproept. In beide boeken is Jezus 

een zwakke verschoppeling. Iemand die niets anders kan doen dan anderen vergeven.  

Deze literaire teksten over vergeving brengen vergeving dichtbij de lezer. De lezer wordt door 

midden van de personages gedwongen zich in te leven in de personages. Otten schrijft dat 

Endo in Het Schandaal zijn eigen geloof beproeft en daarmee ook het geloof van de lezer. De 

lezer wordt meegevoerd in de bizarre (gedachten)wereld van Suguro en lijkt er niet aan te 

ontkomen om bij zichzelf te rade te gaan en om zijn eigen geloof te analyseren. Suguro raakt 

verstrikt in een intense innerlijke verwarring. Deze verwarring vindt ook plaats bij de lezer. 

De tekst laat zien dat de wereld achter schuld en vergeving een complex gebeuren is, waar we 

geen makkelijke uitspraken over kunnen doen, omdat het kwaad dieper gaat dan wij voor 

mogelijk houden.  

3.3 Slotconclusie 

Uit de teksten van zowel Dostojewski als Endo blijkt dat het kwaad een weerbarstig gebeuren 

is. Steeds weer wordt de vraag opgeroepen wie er nu werkelijk aan de kant van het kwaad 

staat. Deze vraag is bij beide schrijvers niet gemakkelijk te beantwoorden, omdat het kwaad 

een gemeenschappelijk gebeuren is. Niemand lijkt los van het kwaad te staan en het kwade en 

het goede zijn slecht van elkaar te onderscheiden. De grootinquisiteur verraadt de mensen en 
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God, maar heeft het goede met de mensen voor, Rodriguez stapt op de fumi-e om Jezus te 

verraden, maar redt daarmee wel zijn medegelovigen.  

Een ander opvallend punt bij beide schrijvers is de ontoereikendheid van het dogma. Het zijn 

geen  woorden die uiteindelijk overtuigen, maar daden. Zowel bij Endo als Dostojewski zijn 

het (daden van) personen die overtuigen. Sonja overtuigt Raskolnikov zijn daad op te biechten, 

Jezus overtuigt de grootinquisiteur door hem een kus te geven. Priester Rodriguez uit Stilte 

loochent zijn geloof in confrontatie met anderen. Door de confrontatie met de medemens 

wordt het denken veranderd en komt men tot keuzes die men zich eerder niet voor kon stellen.  

De beschrijving van goed en kwaad in literaire teksten is bijzonder waardevol voor theologen. 

In tegenstelling tot theologische teksten wordt de theologie ingebed in het gewone leven. In 

het gewone leven is het mogelijk dat goed en kwaad in elkaar overlopen en dat de scheiding 

tussen beiden niet duidelijk te duiden is. Theologische principes worden verbonden met het 

alledaagse leven en daarmee wordt de complexiteit van deze begrippen zichtbaar. Deze 

literaire teksten laten zien dat het geloof ten diepste geen waarheid is, maar een liefdesuiting.  

De waarheid wordt verbonden met een persoon. Dit betekent niet dat dogma’s niet belangrijk 

zijn, maar dat er begonnen wordt met een persoon. Er is een persoon die in het leven van een 

mens verschijnt en deze persoon overtuigt. Dit betekent niet dat het dogma er niet meer toe 

doet, maar dat dogma’s an sich niet overtuigen; wel als ze verbonden zijn met een persoon. 

Het dogma van de verrijzenis van Christus is pas geloofwaardig wanneer ze wordt verbonden 

met de figuur van Sonja. Zo is het sterven van Christus geloofwaardig in confrontatie met het 

lijden van anderen.  
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Hoofdstuk 4: Het werk van 

Willem Jan Otten  

In dit hoofdstuk wordt een selectie uit het proza van Willem Jan Otten behandeld. Daarnaast 

behandel ik het toneelstuk Braambos, omdat het onderwerp vergeving nadrukkelijk in dit 

toneelstuk aan de orde komt. Om het begrip vergeving in het werk van Willem Jan Otten te 

analyseren, maak ik ook gebruik van een selectie essays. In deze essays komen de begrippen 

schuld, schaamte en vergeving duidelijk naar voren.  

4.1 Willem Jan Otten 

Willem Jan Otten (1951) is een veelzijdig Nederlands schrijver. Hij schrijft poëzie, verhalend 

proza, toneel, kritieken en essays. Van 1989 tot 1986 was hij redacteur van Tirade. Hij was 

als toneel- en muziekcriticus verbonden aan Vrij Nederland. 

Naar aanleiding van zijn gang tot het geloof schreef Otten Het wonder van de losse olifanten, 

een rede tot de ontwikkelden onder de verachters van de christelijke religie. Zijn bekering en 

geloof zijn een steeds terugkerend thema in zijn werk.  

4.2 Braambos 

4.2.1 Introductie 

Het toneelstuk Braambos werd in 2004 gespeeld door ‘Het toneel speelt’ . Braambos draait 

om het thema vergeving. In de inleiding op het toneelstuk schrijft Otten dat zijn drama te 

vergelijken is met een verhaal van Simon Wiesenthal.106 Een stervende SS-er komt in een 

kamp bij Wiesenthal om hem op te biechten dat hij een Joodse familie, waaronder een kind 
                                                      
106 Simon Wiesenthal was een Joodse overlevende van de Holocaust.  
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dat weg wilde vluchten, heeft vermoord. Wanneer de dader Wiesenthal (plaatsvervangend) 

om vergeving vraagt, vraagt Wiesenthal om een dag bedenktijd. De volgende dag is de SS-er 

gestorven.107 De vraag die dit verhaal oproept is: is de mens in staat namens een ander te 

vergeven? Dezelfde vraag wordt opgeroepen in het toneelstuk Braambos. 

Otten is van mening dat de thematiek van vergeving zich goed leent voor toneel. Vooral het 

niet vergeven schept ruimte voor dramatiek. Enerzijds concludeert de auteur dat vergeving de 

enige oplossing is. Anderzijds beseft hij dat vergeving niet vanzelfsprekend is. De redenen 

om niet te kunnen vergeven zijn beter te begrijpen dan de redenen waarom er wel vergeven 

zou kunnen worden.108 

4.2.2 Inhoud 

In het toneelstuk Braambos vraagt de dader van een verkrachting, Bruce Prins, vergeving aan 

Guusje, Lena’s tweelingzus. Lena is door suïcide om het leven gekomen. Na haar 

verkrachting deed Lena haar mond niet meer open. Na een aantal jaren heeft ze zich aan een 

boom opgehangen. Lena had een relatie met Hajo die kunstschilder is en een opdracht heeft 

aangenomen om een kruisiging te schilderen. Dit wil hij doen in het huis waar Lena heeft 

gewoond, in de buurt van de boom waar zij zich heeft opgehangen. Alleen daar zal de 

opdracht kans van slagen hebben.109 

Wanneer Bruce Lena om vergeving komt vragen, vindt zowel Guusje als Hajo dit 

onbegrijpelijk. Hajo roept het uit: ‘ kan hij in vrede en vergeven sterven, zo iemand, die zoiets 

vraagt. Zo iemand mag niet in vrede sterven. Zo iemand mag nog niet eens dood.’110 Guusje 

kan zich in de woorden van Hajo vinden. Ze zegt tegen Bruce dat wanneer hij wil dat Lena 

leeft, hij de dikste boom op moet zoeken en zich moet ophangen. Wanneer Bruce Guusje ziet, 

dankt hij God dat ze leeft en niet aan zijn daad ten onder is gegaan. Hij is blij dat zij hem niet 

meteen herkent. Hij was bang dat Lena telkens weer zijn gezicht voor zich zag. Bruce vertelt 

Guusje dat hij geobsedeerd van haar raakte toen hij haar ontmoette in een videotheek. Drie 

dagen lang heeft hij Lena gegijzeld met een doek om haar mond, terwijl hij pornofilms 

bekeek. Pas op de derde dag heeft hij de doek van haar gezicht genomen. Hij heeft haar 

uiteindelijk niet gedood, maar hij zag aan haar blik dat ze dood was.111 Tijdens de confrontatie 

met Bruce krijgt Guusje door dat zij, en niet Lena, het slachtoffer had moeten zijn. Guusje 

moest op school nablijven bij haar gymleraar, maar Lena ging in haar plaats. De gymleraar 
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was het vergeten en Lena wachtte, in plaats van Guusje, in de kleedkamer op de straf toen 

Bruce het lokaal binnen kwam lopen. Vervolgens werd Lena verkracht door Bruce, die drie 

dagen dagen lang heeft gegijzeld. Nu de zaak is verjaard, durft Bruce naar Lena toe te gaan.112 

Aan het eind van het toneelstuk sterft Bruce in aanwezigheid van zowel Guusje als Hajo. 

Guusje zegt niets meer en legt haar handen op het dode hoofd van ‘haar’  moordenaar. Zijn 

laatste woorden zijn: ‘Leef, Guusje, leef’ .113 

4.2.3 Analyse 

Braambos is een drama over de (on)mogelijkheid van vergeving. Het is duidelijk dat 

vergeving niet vanzelfsprekend is. De redenen om niet te vergeven, worden Hajo, 

kunstschilder en ex-vriend van Lena, in de mond gelegd.114 ‘Hoezo vergeving?’  vraagt Hajo. 

‘Die man mag niet eens in vrede sterven.’115 Wat Bruce heeft gedaan, is onvergeeflijk. Hij 

heeft een gijzeling en een verkrachting op zijn geweten en is daarom verantwoordelijk voor 

de dood van Lena. Bruce vraagt Guusje om vergeving, dicht bij de plek waar Lena zichzelf 

heeft gedood. Paradoxaal genoeg is Bruce in het toneelstuk de enige persoon die snapt dat 

vergeving noodzakelijk is, omdat volgens hem vergeving voor Guusje de enige manier is om 

verder te kunnen met haar leven. In het toneelstuk wordt gesuggereerd dat Bruce niet lang 

geleden een vrouw heeft vermoord. Hij is echter ook een zachtaardig persoon met oog voor 

detail. Wanneer hij over het ijs naar Guusje komt lopen, zegt hij tegen Guusje dat hij iets 

onvergeeflijks heeft gedaan; de zwanen opgeschrikt.116 Dit onschuldige detail staat tegenover 

de verkrachting en daarmee ook tegenover de moord op Lena.  

Bruce beseft dat wanneer Guusje hem heeft vergeven hij kan sterven, omdat hij weet dat zijn 

slachtoffer verder kan met haar leven. De slachtoffers van de dood van Lena hebben hier geen 

boodschap aan. ‘Als hij wordt vergeven, zou de zelfmoord van Lena voor niets zijn 

geweest.’117  

In het drama speelt plaatsvervanging een grote rol. Door middel van plaatsvervanging wordt 

de problematiek van vergeving nog intenser. Wanneer Guusje de plaats van haar overleden 

zus inneemt, wordt de vraag gesteld naar de mogelijkheid van vergeving namens een ander. 

Kan Guusje namens Lena vergeven? Tegelijkertijd maakt het motief van plaatsvervanging 

duidelijk dat schuld en onschuld dicht bij elkaar liggen. De schuldige Bruce heeft trekken van 
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Jezus. Aan het kruis zijn de voeten van Bruce afgebeeld. Jezus en Bruce zijn niet van elkaar te 

scheiden. De misdadiger en Jezus blijken een en dezelfde persoon te zijn. 

De wijze waarop Otten in dit toneelstuk vergeving ter sprake brengt, heeft grote 

overeenkomsten met de wijze waarop Dostojewski en Endo over vergeving schrijven. Juist 

degene van wie je vindt, dat hij geen recht op vergeving heeft, blijkt degene te zijn die weet 

wat vergeving is. Bruce heeft trekken van Raskolnikov, die net als Bruce een moord heeft 

gepleegd, zonder daar een gegronde reden voor te hebben. Raskolnikov wilde een 

Übermensch zijn. Bij Bruce speelt lust een rol.  

Vergeving lijkt twee kanten in zich te hebben. De dader vraagt om vergeving omdat hij denkt 

vanuit het slachtoffer. Aan de andere kant komt het slachtoffer voor een groot dilemma te 

staan. Kan en mag er wel vergeven worden?118  

De vraag naar Gods aanwezigheid wordt in het toneelstuk niet ten volle beantwoord. Toch 

hangt Jezus tijdens de confrontatie met Bruce al die tijd zwijgend aan het kruis. Hij lijkt alles 

te bezien en kijkt niet weg. Guusje zwijgt wanneer Bruce sterft en ze legt dan haar hand op 

zijn hoofd. Het zwijgen van God is geen zwijgen zonder meer. Het zwijgen lijkt een antwoord 

te zijn. Het zwijgen is een teken van Gods nabijheid. Net als bij Endo is Gods stilte Gods 

boodschap. Ook hier is het de gekruisigde Jezus die alles gadeslaat. Christus was er al die tijd 

bij. Tijdens het toneelstuk schildert Hajo de gekruisigde Christus. Bruce is daarbij zijn 

inspiratie, want de Christus die hij schildert, is Bruce en daarmee is het schilderij één grote 

vloek. De Christus aan het kruis hoort alles aan, maar geeft geen antwoord. Hij slaat hen gade 

en kijkt niet weg.119  

4.3 Verhalend Proza 

Ik heb gekozen voor de novelle Een man van horen zeggen en de roman Specht en zoon, 

omdat de thematiek van schuld en vergeving in dit verhalend proza nadrukkelijk naar voren 

komt. Een man van horen zeggen is in 1984 voor het eerst uitgegeven.  

De roman Specht en Zoon kwam in 2004 uit, enkele maanden nadat Braambos werd gespeeld. 

De reacties van critici waren lovender over Specht en Zoon dan over het toneelstuk Braambos. 

In 2005 won Otten de Libris Literatuurprijs voor zijn roman Specht en Zoon. In tegenstelling 
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tot het toneelstuk Braambos gaat het in Specht en Zoon niet in de eerste plaats over vergeving, 

maar over schuld en onschuld.  

4.4 Een man van horen zeggen 

4.4.1 Inhoud 

Een man van horen zeggen begint op de dag voordat Gerard 65 jaar zou zijn geworden. 

Gerard is gescheiden van Olga, nadat hij een relatie begon met Belle, een leerlinge van hem. 

Zijn vrouw en kinderen nemen hem dit zeer kwalijk. De eerste keer dat er in het boek aan 

hem wordt gedacht, is wanneer zijn schoondochter zijn naam ziet op de verjaardagskalender. 

Dit wekt bij Gerard irritatie op, omdat hij ervaart te bestaan bij de gratie van zijn 

schoondochter die hij nooit heeft gekend. Niet één die hem kent, lijkt uit zichzelf aan hem te 

denken.120 Tot zijn verdriet bestaat hij nauwelijks in het bewustzijn van zijn zoon Frank. 

Zelden wordt hij nog herinnerd en wanneer dit gebeurt, veroorzaakt het zelden verdriet bij de 

persoon die aan hem denkt. Het hevigst mist hij de herinnering aan hem als minnaar.121  

Gerard herinnert zich dat zijn zoon Johannes panisch reageerde op de onthulling dat hij een 

relatie had met Belle. Als vader is Gerard toen bij Johannes gestorven. Juist het medelijden 

dat zijn zoon met hem wil hebben, laat de hoofdpersoon zien hoe diep hij door Johannes 

verworpen is geweest. Hij wil echter niet dat zijn zoon hem als slachtoffer ziet, want als 

slachtoffer is hij geen vader meer voor zijn zoon.122 

Gerard heeft lange tijd niet over zijn vriendin Belle verteld. Zijn vrouw wist van dit alles niets. 

Zij stelde zelfs voor dat hij een appartement voor zichzelf zou huren waar hij zich af en toe 

terug kon trekken om tot zichzelf te komen. Wanneer Gerard naar zijn appartement ging, 

maakte zijn vrouw een lunchpakket klaar. Ze vraagt zich nog geregeld af of Belle ook uit het 

broodtrommeltje heeft gegeten. Hoewel Gerard eenzaam was, genoot hij ook van zijn 

dubbelleven. De goedgelovigheid van zijn vrouw stelt hem teleur. Haar begrip wenst hij niet. 

Het enige waar hij naar verlangt, is naar haar haat. De waarheid heeft hij nooit aan zijn vrouw 

durven vertellen. Hij vertelde zijn vrouw dat hij Belle pas kende, nadat hij het appartement 

had gekocht. In werkelijkheid had hij eerder contact met haar.  
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In zijn zoon Johannes herkent Gerard zichzelf. Olga heeft het gevoel dat zij gefaald heeft 

wanneer ze wordt geconfronteerd met Johannes’  gelijkenis met zijn vader. De ironie die 

Gerard hoort in het praten van Johannes herkent hij als de zijne. Volgens zijn vrouw Olga 

ontbrak het Gerard aan fantasie. ‘Hij wist niet wat missen was. Hij kon zichzelf niet 

voorstellen als iemand die gemist wordt.’  Olga ziet hem als de man met het vermogen om dat 

wat hij het meest liefhad te ruïneren.123 Zoon Frank heeft  geen herinnering aan hem als vader. 

Omdat Gerard tijdens een auto-ongeluk om het leven is gekomen, denkt zijn vrouw dat het 

zelfmoord was. Dit was niet het geval. Zij verwijt zichzelf dat ze geen toenadering zocht tot 

haar man wanneer hij dit wel deed. In wezen zoekt ze de schuld voor de dood van Gerard bij 

zichzelf. De vermeende zelfmoord blijft echter een onuitgesproken gebeuren. Daardoor vindt 

Olga het lastig te rouwen en vraagt ze zich af of rouwen wel mogelijk is wanneer haar twijfel 

zo wordt toegedekt.124  

4.4.2 Analyse  

Verraad, schuld en vergeving zijn thema’s die Een man van horen zeggen doortrekken. De 

schoondochter van Gerard ziet hem als de reden van haar ongeluk. Zo denken ten diepste alle 

familieleden over hem. Vergeving is een rode draad door het boek. Op een gegeven moment 

vraagt Gerard zich af of hij zich wel had kunnen geven wanneer hij zou geloven in een 

oordelende God en in de heiligheid van de liefde voor zijn vrouw. Zou hij dan werkelijk om 

haar kunnen geven, terwijl het hem toen vooral ging om genot? Omdat genot zijn hele leven 

doortrok, vindt de hoofdpersoon het onverteerbaar dat hij niet meer als minnaar en als 

lichaam, maar slechts als een idee wordt herinnert.125 Gerard lijkt het zichzelf niet te kunnen 

vergeven, dat hij niet meer als minnaar wordt herinnerd.  

De personen die met Gerard verwant zijn, willen niets liever dan Gerard vergeven. Ze zoeken 

de reden van zijn gedrag in zijn onmacht. Het lukt ze niet. Gerard wil niet degene zijn die 

anderen van hem maken. Toch maakt hij zichzelf niet bekend wanneer hij zijn gezin op het 

strand observeert.126  Daarmee laat hij het voor altijd aan zijn nabestaanden over hoe zij hem 

zouden herinneren. Daarmee is de novelle een verhaal over schuld en vergeving, maar is het 

vooral een verhaal over onmacht. Onmacht, omdat Gerard zich ten diepste niet kan uiten en 

liefhebben. Olga weet maar één manier om te voorkomen dat hij wordt losgelaten en dat is: 
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Gerard blijven bedenken.127 Omdat Olga Gerard niet los kan laten, kan ze hem ook niet 

vergeven.  

Zien en niet zien wordt in Een man van horen zeggen duidelijk verbonden met vergeving. 

Willen we de fouten niet zien? Is er pas vergeving mogelijk als de onderste steen boven tafel 

komt? Dit laatste is echter niet gemakkelijk, omdat de waarheid steeds anders is.  

Olga komt er pas jaren na de dood van Gerard achter dat het vreemd gaan minstens twee jaar 

eerder begonnen is dan Gerard haar heeft verteld. Dit hoort ze van haar zoon Frank, die dit 

van Gerard voor Olga verborgen moest houden. Op een gegeven moment herinnert hij zich dit 

weer. Zoon Frank was vergeten dat Gerard dit tegen hem gezegd had.128 Hierdoor moet Olga 

haar beeld van Gerard weer bijstellen. De waarheid moet telkens weer bijgesteld worden, 

omdat men het niet aandurft eerlijk tegen elkaar te zijn. Gerard wil zich gekend weten, maar 

wanneer hij zich bekend kan maken, laat hij zich niet zien. Olga denkt dat Gerard zelfmoord 

heeft gepleegd, maar dit is niet zo. Ze durft haar vermoeden echter niet uit te spreken. Steeds 

moet het beeld van het verleden bijgesteld worden. Van begrip voor elkaars situatie is geen 

sprake, omdat men elkaars diepste beweegredenen niet kent. Omdat men elkaar diepste 

beweegredenen niet kent, is vergeving een bijna onmogelijk gebeuren. Het vertrouwen is op 

een gegeven moment weg. De angst van Gerard om werkelijk gezien te worden, wordt niet 

herkend. Men ziet elkaar niet werkelijk en daarom is er ook geen vertrouwen.  

Het niet gezien worden en niet gekend worden is ook een belangrijk thema in het werk van 

Dostojewski. De vraag is zelfs of Raskolnikov de moord had gepleegd wanneer hij wist dat 

hij door Sonja gekend was. Net als Raskolnikov wil Gerard niet als slachtoffer worden gezien. 

In Een man van horen zeggen is er niemand die de hoofdpersoon werkelijk kent. Wanneer hij 

werkelijk was gekend en in staat was te kennen, was het anders gelopen, lijkt Otten te willen 

zeggen. Hij was alleen en is alleen gestorven. 

4.5 Specht en Zoon 

4.5.1 Inhoud 

De kunstschilder Felix Vincent krijgt een bijzondere opdracht van de rijke en excentrieke 

kunstverzamelaar Specht. Specht vertelt aan Felix dat hij een zoon heeft die inmiddels niet 
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meer leeft. Hij vraagt aan Felix of hij deze zoon, Singer, naar het leven toe wil schilderen.129 

Felix neemt de opdracht aan, al ziet hij in dat het een bijna onmogelijke opdracht is, want hoe 

kan hij een dode weer levend maken? 

Wanneer Felix, door een existentiële crisis heen, Singer naar het leven schildert, komt hij in 

aanraking met Minke, een journalist van een kunstmagazine, die een geschreven portret over 

Specht maakt. Zij vertelt hem dat Singer geen (geadopteerde) zoon was, maar een slaaf van 

Specht. Minke vertelt Felix dat Specht in de loop van de jaren steeds weer dit soort 

schilderijen heeft laten maken door kunstenaars die hij ziet zitten. Zijn ‘zonen’  waren altijd 

jongens die net te oud waren voor Specht om hen aantrekkelijk te vinden. Hij wilde een 

portret van toen ze nog jong waren. In zijn onschuld is Felix zich hier niet van bewust 

geweest. ‘Schepper had Singer willen vangen op het ene laatste ogenblik waarop wij uit onze 

onschuld opkijken, omdat we willen weten wie we in de ogen van de wereld zijn.’130 Minke 

vindt Specht een leugenaar, omdat hij een slaaf koopt en hem een zoon noemt. Minke 

verafschuwt Felix omdat hij de opdracht heeft aanvaard. Ze gelooft niet dat Felix een dood 

iemand heeft kunnen schilderen, omdat hij naar het leven toe werkt. Minke vertelt dit aan 

Felix, terwijl zij met hem vreemd gaat. Op dat moment ligt Lidewij, de vrouw van Felix, in 

het ziekenhuis, omdat ze ieder moment kan bevallen van een zoon. Nadat Minke Felix heeft 

ingelicht, is hij in staat om Singer dood te denken. Uiteindelijk verbrandt hij het schilderij en 

blijft er slechts een foto van Singer over die doormidden wordt gescheurd.131 

Maanden later komt Specht het schilderij van Singer ophalen. Specht neemt het Felix kwalijk 

dat hij de afspraak heeft geschonden, omdat niemand zijn zoon mocht zien. Specht verwijt 

Felix dat hij Minke heeft geloofd en niet hem. ‘Haar geloofde je tenslotte, niet mij.’132 Specht 

heeft Felix de opdracht gegeven, zodat Specht in zichzelf kon geloven. Specht geeft toe dat 

Singer niet dood is, maar weet dat Felix de opdracht nooit aanvaard had wanneer hij het 

werkelijke verhaal had geweten. Volgens Specht is Singer een junk. Met een website op 

internet probeert hij Specht te chanteren. Het doet Specht pijn dat Singer hem niet wil 

vertrouwen, maar hem minacht. Specht wilde een levend portret van en voor zijn zoon, omdat 

het dan ‘zou zijn alsof er van hem gehouden was’ . Toen Specht in een artikel las dat Felix een 

piëta wilde schilderen, trof hem dit zozeer dat hij Felix vertrouwde om Singer naar het leven 

toe te schilderen. Specht bleef ‘een eeuwigheid lang’  naar de foto kijken. Toen hij opstond zei 
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hij tegen de schepper van zijn zoon: ‘Maak hem. Schilder hem opnieuw. Zoals hij is. Eens 

komt hij om zichzelf te zien.’133 Dan zal Singer zien dat er van hem gehouden is. 

4.5.2 Analyse 

Specht en zoon is een verhaal over scheppen en geschapen worden. Het bijzondere aan het 

boek is dat het geschreven is vanuit het perspectief van het schildersdoek, het doek is de 

verteller. Schilder Felix Vincent schept een onschuldige zoon. Het is niet voor niets dat Felix 

telkens weer door het doek Schepper wordt genoemd. Wanneer onschuld wordt geschapen, is 

dit echter niet voor lang. Wanneer het Felix lukt Singer voor zich te laten leven, is hij niet 

dood meer, want dan is het alsof de persoon op het schilderij leeft. Specht zegt hem niet aan 

de dood van Singer te denken, omdat Singer daar niet levend van wordt.134   

Wanneer Felix Singer schildert, doet de onschuld van Singer hem aan zijn jeugdvriendje Stijn 

denken. Stijn wilde eens iets heel persoonlijks laten zien aan Felix. ‘Wil je me zien?’  vroeg 

hij. Felix zag dat Stijn een verminkt geslacht had. Felix ging daarop zonder iets te zeggen naar 

huis. Hij wist geen raad met de onschuld die Stijn opriep.135 Hij heeft sinds deze gebeurtenis 

geen contact meer gehad met Stijn. Singer heeft hij op dezelfde manier geprobeerd af te 

beelden.  

Lidewij, de vrouw van Felix, zegt dat Stijn veel van Felix gehouden moet hebben, omdat hij 

wilde dat Felix hem zag.136 Telkens weer hunkert het schilderij ernaar om gezien te worden. 

Zo krijgt hij een identiteit en bestaat hij. Op het moment dat het schilderij af is, wordt 

getwijfeld aan de onschuld van Specht, later wordt ook getwijfeld aan de onschuld van Singer. 

Op de laatste bladzijde van het boek roept Specht op om Minke te vergeven voor haar verhaal. 

Felix moet het haar niet kwalijk nemen, want ‘ze heeft alleen maar met haar eigen ogen 

geloofd, ze wist niet wat ze deed.’137 Felix krijgt nog een tweede kans om hem opnieuw te 

schilderen. De vraag kan gesteld worden of Felix gelooft in dat wat hij schept. Hij verbrandt 

het schilderij na een gerucht over het dubieuze leven van Specht. Dit roept de vraag op of wij 

in staat zijn om te geloven in dat wat we scheppen.138  

Net als in het toneelstuk Braambos en in de novelle Een man van horen zeggen wordt het 

thema zien en gezien worden verbonden met schuld en vergeving. Vergeving ervaren is 

gezien worden. Specht en Zoon roept de vraag op of onschuld bestaat. Deze vraag lijkt te 
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worden beantwoord met een ontkenning. Onschuld bestaat niet. Hiermee is de vraag 

verbonden of waarheid mogelijk is. Wat is waarheid en wie kun je geloven? Net als in Een 

man van horen zeggen is de waarheid nooit eenduidig en telkens weer anders. Het wordt niet 

duidelijk of Specht schuldig is of niet. Mocht hij schuldig zijn, dan nog is duidelijk dat hij 

toch van zijn ‘zoon’  Singer houdt. Net als in Schuld en boete is duidelijk dat schuld en 

onschuld door elkaar heen lopen. Ook verraad speelt een grote rol in het boek. Volgens Otten 

is Specht en Zoon een Petrusverhaal, omdat geloof en crisis in dit verhaal samengaan. Felix 

heeft iets tot leven gebracht, maar door de insinuaties over Specht begint hij hieraan te 

twijfelen. Hierdoor geloof hij niet meer in dat wat hij geschapen heeft en verbrandt daarom 

het schilderij.139  

In het boek Stilte vonden we het motief van verraad al eerder. Uit het verraad van Rodriguez 

werd duidelijk dat geloof en crisis samengaan. Zij blijken onlosmakelijk met elkaar 

verbonden te zijn. In Specht en zoon speelt dit motief ook een belangrijke rol.  

4.6 Essays 

In de volgende paragrafen analyseer ik enkele essays van Otten, waarin hij zich duidelijk over 

zijn geloof uitdrukt. In 1999 hield hij een rede tot de ‘ontwikkelden onder de verachters van 

de christelijke religie’ . Deze rede werd uitgesproken op 23 oktober 1999, precies tweehonderd 

jaar nadat de filosoof Friedrich Schleiermacher een rede onder dezelfde titel hield. De rede is 

een betoog over het geloof in God en werd gepubliceerd onder de titel Het wonder van de 

losse olifanten. 

In Roodkoper van 6 maart 2002 schreef Willem Jan Otten het essay De onwaarschijnlijke 

Christus. Oorspronkelijk was dit essay een lezing, gehouden voor het symposium Kijken naar 

Christus, georganiseerd door het Rooms-katholiek Studentenpastoraat in samenwerking met 

de Radboudstichting. In zijn lezing De onwaarschijnlijke Christus borduurt Otten verder op 

het essay Het wonder van de losse olifanten. 

In de bundel essays Waarom komt u ons hinderen portretteert Otten een aantal kunstenaars die 

hem inspireren. De meeste van deze kunstenaars portretteerde hij al eerder in Maandblad M, 

de maandelijkse bijlage van NRC/Handelsblad. De bundel essays verscheen in 2006. In de 

beschrijving van deze bundel leg ik de nadruk op de proloog, de epiloog en de hoofdstukken 

over zijn helden Endo en Dostojewski.  
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4.7 Het wonder van de losse olifanten 

4.7.1 Inhoud  

Hoewel de mens geneigd is tot alle kwaad, is de mens in staat om naar verlossing te verlangen. 

Het verlangen naar verlossing is geloven. Omdat geloven overgave vraagt, ziet Otten een 

spanning tussen geloven en vrijheid. Is een gelovige vrij? In navolging van de Japanse 

schrijver Endo noemt Otten gelovigen ‘amen-zeggers’ . Dit amen houdt in dat (een deel van de) 

menselijke autonomie opgegeven wordt. Daarom zien veel ongelovigen christenen als 

onvrij.140 Omdat de leefwereld van gelovigen en ongelovigen zo verschillend is, heeft het 

weinig zin om te praten over de inhoud van het christelijke geloof.  

Waar een ongelovige zichzelf niet als gelovige kan voorstellen, kan een gelovige zich wel 

voorstellen als ongelovige. Het is zijn grootste angst dat hij zijn geloof kwijtraakt. Otten 

noemt als voorbeeld het verraad van Petrus. Het beslissende geloofsmoment voor Petrus is het 

moment waarop hij zich afvraagt of hij in staat is om te geloven. Petrus ontdekt dat hij zich 

tegen de mensen die zijn religie verachten niet staande kan houden. Petrus ziet dat degene in 

wie hij dacht te geloven, weerlozer is dan hij kon vermoeden. Omdat Jezus zwak en 

kwetsbaar bleek en geen groot heerser, zou hij ook gehoond en gespot worden. Otten 

vergelijkt zijn geloof met een geloof dat zich steeds weer opricht uit zijn eigen kaartenhuis. 

Het geloof is geen overgave aan een overmacht, maar aan een onmacht, ‘ iets dat zonder mij 

volledig aan zijn lot zou zijn overgeleverd.’  Dat je gelooft, merk je aan de momenten dat je 

God verloochent, niet aan God. Dan merk je dat je gelooft in een sterfelijk iemand. ‘God kan 

altijd met een vingerknip dood.’141 De beaming van het credo door Otten had te maken met 

een steeds intensiever gevoel van verlatenheid. Otten schrijft dat iemand hem had laten weten 

dat zijn geloofswens aanvaard werd en ontvankelijk was verklaard.142  

Gelovigen doen een poging om in het lijden nog een ander lijden te ontwaren. Dit lijden 

bestaat alleen als er wordt gelooft, omdat het uit overtuiging is. Jezus is de eerste mens die 

deze poging tot een goed einde heeft volbracht.143 Een christen gelooft in geloven, hij wil 

tegen de feiten in niet geloven in het godverlaten niets. Het antwoord van God op zijn zwijgen 
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is de man van smarten die ten onder gaat aan de godverlatenheid en toch zijn vijanden 

vergeeft.144  

4.7.2 Analyse  

Vergeving betrekt Otten hier duidelijk op zijn eigen falen als mens, het gegeven dat hij 

zichzelf als onvergeeflijk beschouwt. Dit gevoel is door de kruisdood van Jezus, die zichzelf 

als offer gegeven heeft en daarmee in onze verlatenheid is gaan staan, hanteerbaar geworden. 

Door de kruisdood van Jezus doorbreekt God het zwijgen door te blijven zwijgen. Gods 

antwoord is Jezus die ten onder gaat aan de godverlatenheid en zijn vijanden vergeeft. Uit het 

werk Stilte van Shusaku Endo blijkt dit ook. Jezus roept op om hem te verraden, wanneer 

anderen door het verraad heen gered worden. Uit Het wonder van de losse olifanten blijkt dat 

vergeving verbonden is met de persoon van Jezus. Jezus is zwak en weerloos. Het is moeilijk 

God op deze manier voor te stellen, omdat  God geen God is die spreekt, maar een God is die 

zwijgt. Zijn lijden, zwijgen en bidden om vergeving, ook voor zijn vijanden, is het antwoord 

aan zijn verraders.  

Uit deze tekst van Otten blijkt hoezeer Otten beïnvloed is door Dostojewski en Endo. 

Ondanks de neiging van de mens tot het kwade is dezelfde mens nog in staat om naar 

verlossing te verlangen. Dit verlangen naar verlossing noemt Otten verlossing. Bij het 

personage Raskolnikov uit Schuld en boete zien we dat hij, ondanks zijn daad blijft geloven in 

het leven en door toedoen van Sonja zijn straf kan uitzitten. 

In het werk van Otten neemt de persoon van Petrus een belangrijke plaats in. Petrus is de 

apostel die veel van Jezus hield, maar hem ook verraadde. Het boek Stilte van Endo is ook 

een verhaal over verraad. De Portugese missionaris Rodriguez komt erachter dat het verraad 

bij het geloof hoort, dat paradoxaal genoeg uit het verraad de betrokkenheid op de Heer en de 

medemens blijkt. Het verraad van Jezus heeft alles met zijn persoon te maken. Jezus is geen 

machtige God, maar hangt kwetsbaar aan een kruis. Het is zo goed als onmogelijk voor te 

stellen dat deze mens God is.  
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4.8 De onwaarschijnlijke Christus 

4.8.1 Inhoud 

In  De onwaarschijnlijke Christus gaat Otten dieper in op het onwaarschijnlijke van het geloof 

in Jezus Christus. Het verhaal van Jezus is te onwaarschijnlijk om waar te kunnen zijn en 

daarom is het waar. Het is zo ongeloofwaardig dat je het zelf niet had kunnen bedenken. 

Hierdoor wordt beseft dat het geloof geen fictie is.145 

Otten ziet Jezus als een sterfelijke God. Jezus was geen heerser, maar regeerde vanaf het kruis. 

De apostelen hadden zich het koningschap van Jezus anders voorgesteld. Toch hebben ze 

ingezien dat niet Jezus hén verraden had, hoewel ze daar alle reden toe hadden, maar dat zíj 

Jezus’  verraders waren. Na de opstanding zagen ze Jezus en geloofden ze dat hij het was. ‘Ze 

hadden een mens gezien die niet alleen beweerd had dat God liefde is, maar die dit ook 

bewezen had door zich te offeren.’146 

Otten vertelt hoe hem zijn hele leven lang het idee heeft beheerst dat hij de menselijke 

genegenheid van hen die hem het meest nabij zijn, in de grond niet waard is. Het was een 

enorme opluchting toen tot hem doordrong dat Jezus voor hem gestorven was. Omdat hij 

mens is zoals wij, moet hij het diepgewortelde menselijke idee kennen dat er iets grondigs 

onvergeeflijks en mismoedigs in ons huist. Door voor ons te sterven, vertrouwde Jezus erop 

dat wij zijn offer zouden begrijpen. Daarom is Christus in de eerste plaats een ontroering. 

‘Zoals een mens van wie je houdt dat is’ .147 Als je in het offer van Christus gelooft, dan word 

je aangegrepen door dat waar je het meest bang voor bent: de angst voor elkaar. Als we 

onszelf kennen, weten we waar we toe in staat zijn. We kunnen zelfs de ergste misdaad 

begrijpen. Daaruit blijkt dat het kwaad iets onherstelbaar begrijpelijks in zich heeft.148  

God heeft zichzelf gegeven, omdat hij wist dat het alleen mogelijk is de angst te overwinnen 

door te vertrouwen in God. Gelovigen zijn niet beter dan ongelovigen. Het grote verschil is 

dat de gelovige weet dat zijn oerangsten zijn kruis zijn. Het offer van de geïncarneerde God 

laat zien dat we ons kruis op ons moeten nemen. Door zichzelf te offeren heeft Jezus het 

ongelofelijke en bovenmenselijke gedaan: alle mensen, ook zijn vijanden, vergeven. Door 

zichzelf te geven als een offer heeft hij ons van het menselijke verlost en verzoend met de 

Almachtige. Telkens weer daalt Jezus nog verder af en laat daardoor zien, dat de mens niet 

                                                      
145 W.J. Otten, ‘De onwaarschijnlijke Christus’ ,  Roodkoper (maart 2002), p. 14. 
146 W.J. Otten (2002), p. 17. 
147 W.J. Otten (2002), p. 17,18. 
148 W.J. Otten (2002), p. 19. 
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onvergeeflijk, maar vergeeflijk is. Hoever hij ook afdaalt, de liefde wordt niet vernietigd. 

Otten ziet Jezus als de onnavolgbare vertolker van de liefde.149  

4.8.2 Analyse 

Otten schrijft in dit essay dat de bijbelschrijvers alle reden hadden om zich door Jezus 

verraden te voelen. Het is bijzonder dat zij dit niet zo beleefden. Zij wisten dat zij de 

verraders van Jezus waren. Met dat Jezus stierf, vertrouwde hij erop dat wij zouden beseffen 

dat we zijn vergeving waard zijn. Door zich te geven als offer heeft hij ook zijn vijanden 

vergeven. Hierdoor heeft hij laten zien, dat zijn liefde onvoorwaardelijk is. Hij heeft ons met 

God verzoend en ons laten zien dat de liefde niet vernietigd kan worden. Otten put vooral 

kracht uit de gedachte dat Jezus persoonlijk voor hem gestorven is. Het geloof dat Jezus voor 

hem gestorven is, maakt dat hij zich waardevol weet, omdat er iemand was die hem belangrijk 

genoeg vond om voor te sterven.  

Otten verbindt vergeving in De onwaarschijnlijke Christus duidelijk aan de kruisdood van 

Jezus. Door te sterven heeft hij het bovenmenselijke gedaan: alle mensen, ook zijn vijanden 

vergeven. Door voor ons te sterven, brengt Jezus ons in het reine met onszelf, omdat we 

hierdoor weten dat hij ons van waarde acht. Het offer van Jezus wordt verbonden met het 

thema zien en gezien worden. Doordat Jezus zich heeft laten kruisigen, weten wij dat wij van 

waarde zijn. Het offer van Christus vraagt echter ook om een reactie: wij worden gevraagd 

ons kruis op te nemen.  

In het dagboek De bedoeling van verbeelding gaat Otten verder in op de gedachte van het 

gekend worden door God. Hij speelt met de gedachte dat Christus bewust zijn angst en onrust 

aan mensen kenbaar heeft gemaakt, opdat wij God kunnen vragen ons zo te kennen. Otten 

vraagt zich af hoe hij de dood tegemoet zou kunnen treden, anders dan door God te vragen 

hem te kennen, ‘ te helpen weer met de doodstrijd van zijn Zoon, die dit alles voor mij heeft 

doorstaan.’ 150  Otten vergelijkt de menswording met het verhaal van Pinokkio. In beide 

verhalen draait het om het offer. Pinokkio wordt pas echt mens wanneer hij bereid is zijn 

eigenbelang op te geven, omdat zijn maker dit wil. Zijn maker wist dat hij hiertoe in staat was. 

De Schepper heeft vertrouwen in dat wat hij geschapen heeft en geeft de mens telkens een 

nieuwe kans.151 

Net als Van de Beek ziet Otten het leven van Jezus als een leven vol lijden. ‘Jezus huilde’  ziet 

Van de Beek als het meest karakteristieke vers uit de Bijbel dat Gods aanwezigheid op aarde 
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uitdrukt.152 Een verschil met Otten is dat Van de Beek een grotere nadruk legt op het oordeel 

dat Jezus draagt. Beiden zien de kruisdood van Jezus als een daad van intense liefde. Van de 

Beek ziet het offer van Jezus echter als een offer van verzoening van onze schuld, terwijl het 

bij Otten meer om een schuldgevoel lijkt te gaan, een gevoel dat hij menselijke waardering 

niet waard is. Aan het kruis laat God zien dat God de onvoorwaardelijke liefde is die ons 

zoveel waard vindt dat hij voor ons sterft.  

4.9 Waarom komt U ons hinderen 

4.9.1 Inhoud  

De figuur van de apostel Petrus is de rode draad in Waarom komt u ons hinderen. Petrus was 

de mens die graag veel van Jezus wilde houden, maar toen het erop aankwam Jezus loochende 

en ontroostbaar moest huilen. Deze Petrus is de rots waar Jezus de kerk op heeft gebouwd. 

Christus heeft het zijn volgelingen moeilijk gemaakt om te geloven dat hij de Verlosser zou 

zijn. Daarom werd Christus de God die door  mensen verraden wordt. Toch werd beseft dat 

het zonder hem niet gaat. Hij is de Verlosser met lege handen, die ons vermogen om te 

geloven tot het uiterste tart. ‘Als hij in het middenpad verschijnt, omdat er om hem gekermd 

wordt, dan is hij, hoe smartelijk en onttakeld, de gelukkigste op aarde.’153 Volgelingen van 

Jezus hebben ontdekt dat zij niet kunnen leven met niets dan zichzelf. Voor Otten is geloven: 

houden van iemand buiten jezelf waardoor je beseft dat je wilt bestaan. Deze liefde wordt 

bedreven in riten en gebed. Liefde, bedreven door mensen, is gammel, want mensen zijn tot 

alle wanhoop geneigd. Dit vindt Otten vreselijk, want Jezus heeft toen hij mens was alles voor 

ons over gehad. 154 

Uit het gegeven dat Dostojewski voortdurend personages ter sprake brengt die hun ongeloof 

onder woorden kunnen brengen, blijkt dat geloven iets anders is dan kennen. Zijn personages 

zijn door het geloof in vertwijfeling geraakt. De grootinquisiteur is daar een goed voorbeeld 

van. Volgens Otten heeft Dostojewski voor iedere denkbare vorm van ongeloof een personage 

gecreëerd. Zelfs de grote atheïsten vragen zich (geloofwaardig) af of het  werkelijk mogelijk 

is om te leven zonder dat er ergens iets als een geweten bestaat.155 Het grote wapenfeit van 

                                                      
152 A. van de Beek (1998), p. 148. 
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Dostojewski is dat hij een diepe sympathie heeft voor mensen die het geloof afvallen. Voor de 

grootste misdadiger heeft hij de grootste liefde. Dostojewski verzet zich diep tegen oordelen, 

omdat het kwaad een gemeenschappelijk gebeuren is. Zelf had hij zijn leven niet op orde. Hij 

was antisemiet, had grote schulden, maar hij schiep orde in zijn drama’s door een genadig 

erbarmen. Dat wat onmenselijk is, durfde hij zich voor te stellen en hij gaf het zijn eigen stem. 

Momenten van geloof zijn bij Dostojewski slechts aanwezig daar waar hij het geloof bij een 

ander kan voorstellen. Zijn personages hebben alles over voor het geloof van anderen, zelfs 

als dat inhoudt dat zij zelf door een geloofscrisis moeten. Er moet iemand bestaan die zich 

alles, alle lijden, alle kwaad, voorstelt en het op zich neemt uit liefde voor mensen.156 

De roman Stilte van de Japanse schrijver is volgens Otten een aangrijpend boek over schuld. 

De hoofdpersoon is een verrader. De grote vraag die in dit boek wordt gesteld, is of een mens 

Gods liefde niet meer waard is, als diegene onder de druk van het lijden met zijn geloof in 

God breekt.157 Voor Endo moet het lijden een zin hebben, wat niet betekent dat hij het lijden 

wil verklaren. Wel is het zo dat er van een mens gehouden kan worden door een persoon die 

diegene haat. Onze schuld noemt Otten in navolging van Augustinus een gelukkige schuld.158 

Wij zijn mensen die tekortschieten door niet in de liefde te geloven en daarmee die liefde te 

verraden. Wanneer we ons tekort echter hebben beseft, kunnen we de liefde die ons 

geschonken is, ervaren. De romans van Endo gaan over Petrus. Toen Petrus Jezus verraadde 

besefte hij hoe veel er van hem gehouden werd door Jezus. Deze ontvankelijkheid wordt in 

het christendom genade genoemd. Otten vergelijkt Endo met de Russische schrijver 

Dostojewski. Omdat deze twee schrijvers hun religie uiteindelijk vasthouden, zijn ze in staat 

om dieper dan auteurs zonder verlangen naar verlossing of vergeving in het geloofsverlaten 

hart van de mens af te dalen.159 Over de diepte van het kwaad schrijft Otten in de roman Het 

schandaal. Mevrouw Naruse vraagt in dit boek de hoofdpersoon waarom hij het wel aandurft 

om over zonde te schrijven, maar niet over het kwaad. Op een avond is de hoofdpersoon 

getuige van de dood van een prostituee. Deze prostituee wil sterven tijdens het bereiken van 

een orgasme. De  hoofdpersoon beleeft op dat moment eenzelfde genot als mevrouw Naruse 

wanneer ze zich de moord die haar man beging, voorstelt. Na de nacht van de zelfmoord gaat 

de hoofdpersoon, Suguro, naar de Paasmis en beseft daar dat hij hetzelfde genot kent als de 

mensen die Jezus dood wilden hebben.160  
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In de epiloog benadrukt Otten nogmaals dat het christelijk geloof draait om een executie 

waarmee je liever niet mee in aanraking was gekomen. Gelovigen weten dat ze geloven, maar 

de vraag is of ze het kunnen opbrengen om te geloven. Alleen God kan helpen om te 

geloven.161  

Hoewel  Otten’s helden gelovigen zijn, is dit geloof niet vanzelfsprekend. Hij schrijft dat er 

veel ongeloof in hun boeken voorkomt. Zijn helden hebben alle reden om niet te geloven en 

zijn zich daarvan bewust. Het verhaal van Jezus is het verhaal van een schandaal van een God 

die toen hij mens werd, dood moest.162  

4.9.2 Analyse 

Een terugkerend thema bij Otten is dat het geloof zich verraadt door het uitgesproken 

ongeloof. Steeds weer komt in de essays naar voren dat Jezus de God is die door mensen 

wordt verraden. Uit dit verraad blijkt dat wij hem liefhebben.  

De verhouding tussen het goede en het kwade is niet scherp te trekken. Dostojewski durfde 

zijn diepste angsten voor te stellen en beschreef die door middel van het opvoeren van zijn 

personages. Geloven in God is nooit een vanzelfsprekendheid, maar wordt telkens opnieuw 

bevochten. Endo heeft Otten laten zien dat het verraad de liefde voor Jezus laat zien. Uit het 

verraad blijkt de betrokkenheid op degene die verraden wordt. Toen Petrus verraad pleegde, 

besefte hij daarna hoeveel Jezus van hem hield. Liefde en verraad lijken keerzijden te zijn van 

onze betrokkenheid op die ene persoon. Otten vindt zijn geloofshelden door en door menselijk, 

omdat het geloof voor hen nooit vanzelfsprekend is. Daarom snappen ze hun ongelovige 

medemensen goed. Zijn helden balanceerden op het randje van het ongeloof. Toch hebben ze 

het volgehouden om te blijven geloven, juist omdat ze het ongeloof aan den lijve ervaren 

hebben.  

Uit deze bundel blijkt dat uiteindelijk slechts de persoon van Christus overtuigend is. Weer is 

helder dat dogma’s en waarheden slechts overtuigen in een persoon: Christus. Dostojewski 

schrijft dat wanneer hij moet kiezen tussen Christus of de waarheid, hij voor Christus zou 

kiezen. Dit lijkt voor Otten ook te gelden. Telkens weer beschrijft hij de irrationaliteit van het 

christelijk geloof en stelt daarmee zijn eigen geloof voortdurend onder kritiek, maar steeds 

weer is het Christus die overtuigt, doordat hij zo onovertuigend is. 
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Hoofdstuk 5: Gezien en vergeven 

worden 

Wat Otten gemeen lijkt te hebben met Endo en Dostojewski, is de aandacht voor het absurde 

van het christelijk geloof. Dit vinden we ook terug bij de theologen Guardini en Van de Beek. 

De personages die Dostojewski en Endo opvoeren zijn geen vrome christenen. Integendeel, 

het zijn verraders en godloochenaars. Ze weten geen raad met zichzelf, maar weten zich wel 

gekend door een menselijke God: Jezus.  

5.1 Vergelijking Otten met Guardini 

De vraag welk model van verzoening bij Otten op de achtergrond van zijn schrijven staat, is 

niet gemakkelijk te beantwoorden. Duidelijk is dat in ieder geval het juridische model een rol 

speelt. Otten geeft verschillende malen aan dat er iets uitgeboet zal moeten worden. Er is bij 

hem sprake van een schuldgevoel waar hij mee moet leven. Jezus heeft door te sterven laten 

zien dat hij het waard is om te leven. Hij heeft de schuld uitgeboet.  

In de essays Het wonder van de losse olifanten en De onwaarschijnlijke Christus legt Otten 

de nadruk op de verzoening die door Jezus tot stand is gebracht. Onze schuld is door hem 

overwonnen. Jezus is in deze essays in de eerste plaats geen voorbeeld, maar verzoener.  

In het toneelstuk Braambos en in de roman Specht en Zoon spreekt Otten zich minder 

nadrukkelijk uit over de verzoening door Jezus. Dit is logisch, omdat fictie zich minder goed 

leent voor beschouwing. Vooral in het toneelstuk Braambos, maar ook in de roman Specht en 

Zoon wordt nadrukkelijk de vraag naar vergeving tussen mensen onderling opgeroepen. De 

moordenaar Bruce vraagt Guusje om vergeving, zodat ze verder kan met haar leven. Guusje 

komt voor een haast onmogelijke opdracht te staan, maar ziet uiteindelijk Bruce, ook al is hij 

inmiddels gestorven. Uit de fictie van Otten kan worden geconcludeerd, dat Jezus niet alleen 

verzoener, maar ook voorbeeld van verzoening tussen mensen is. In het werk van Otten is op 

de achtergrond sprake van een visie op verzoening die trekken heeft van zowel het juridische 

als het subjectieve model. Enerzijds is de kruisdood van Jezus beslissend. Anderzijds is 
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vergeving geen eenmalig gebeuren. Vergeving speelt zich af in het leven, in relaties tussen 

mensen.  

De invloed van Romano Guardini is duidelijk merkbaar. Het offer van Jezus wordt gekoppeld 

aan verzoening tussen mensen. In een interview met het radioprogramma Boekenwijzer 

noemt Otten het offer van Jezus onbegrijpelijk. Dit offer verzoent ons met het lijden en met 

het leven, maar we begrijpen er niets van. Om er iets van te begrijpen, moeten we iedere keer 

weer in de levens van gewone mensen ervaren wat die vergeving en wat die verzoening 

zouden kunnen betekenen.163  

Guardini noemt vergeving een voortdurende gezindheid van de ene mens ten opzichte van de 

andere mens. Wanneer mensen elkaar zien als kinderen van de Schepper kunnen ze niets 

anders dan elkaar vergeven. Bij Otten is vergeving tussen mensen onderling een 

gecompliceerd gebeuren. Otten schrijft in het voorwoord van het toneelstuk Braambos dat hij 

de redenen van Guusje om niet te vergeven veel beter snapt dan de redenen om wel te 

vergeven. Vergeving moet telkens weer opnieuw bevochten worden en is nooit 

vanzelfsprekend. Vergeving is bij Otten dus geen voortdurende gezindheid zoals bij Guardini. 

5.2 Vergelijking Otten met Dostojewski 

Wat Otten in ieder geval met de Russische schrijver Dostojewski gemeenschappelijk heeft, is 

de gecompliceerdheid en diepte van het kwaad. Niemand staat los van het kwaad. Goed en 

kwaad zijn niet altijd gemakkelijk van elkaar te onderscheiden. Het kwaad is bij beiden een 

gemeenschappelijk gebeuren. 

Een tweede gemeenschappelijk kenmerk die Otten en Dostojewski delen is het opvoeren van 

ongelovigen in hun werk. Beide auteurs leggen ongelovigen woorden in de mond waarom zij 

niet kunnen geloven.  

 

5.2.1 Gemeenschappelijkheid van het kwaad 

In het werk van Dostojewski is het kwaad een gemeenschappelijk gebeuren. Er is niemand die 

losstaat van het kwaad. Zijn personages zijn diep verstrengeld in het kwaad. Het is lastig een 

directe oorzaak aan te wijzen waarom men tot wandaden komt. Wel is duidelijk dat het los 

raken van de gemeenschap hier een rol in speelt. Dit wordt treffend duidelijk bij Raskolnikov, 
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de hoofdpersoon uit Misdaad en straf, die een moord begaat. Deze moord pleegt hij, omdat 

hij los is van zijn wortels, van het Russische volk. Wanneer hij weer contact met de Russische 

aarde krijgt, biecht hij zijn daad op en vraagt hij om vergeving. Als mensen elkaar weer zien, 

komt er ruimte voor vergeving. Otten schrijft dat Dostojewski een verbijsterende sympathie 

heeft voor de zwaarste misdadigers. De daad is van alle mensen. Goed en kwaad zijn diep met 

elkaar verbonden. De vraag kan zelfs gesteld worden wie de echte daders zijn. De mensen die 

de misdadiger verwerpen, komen even verwerpelijk over als de dader.164 

Uit de passage van de grootinquisiteur blijkt dat het kwaad inderdaad door een gemeenschap 

wordt gewild. De Rooms-katholieke kerk bedriegt bewust de mensen. Tegelijkertijd is men er 

van overtuigd dat het bedriegen van mensen een hoger doel dient; mensen zekerheid in plaats 

van vrijheid geven. Ook in dit verhaal blijkt de complexiteit van kwaad en schuld, en dat het 

kwaad een gemeenschappelijk gebeuren is, omdat de kerk zowel Jezus als de mensen verraadt.  

In het werk van Otten is het kwaad vaak een gemeenschappelijk gebeuren is. Hierdoor  zijn 

de vragen rondom schuld en vergeving complex. Het wordt niet altijd duidelijk wie nu de 

schuldige is. Het kwaad voltrekt zich binnen een bepaalde gemeenschap. De waarheid is 

complex, het is zelfs de vraag of we de waarheid kunnen achterhalen. In het boek Specht en 

zoon wordt de waarheid over de zoon van Specht bijvoorbeeld niet duidelijk. Daarnaast blijkt 

dat er niemand is die losstaat van het kwaad. Iedereen speelt een rol.  

5.2.2 Crisis 

Zowel voor Dostojewski als voor Otten is het geloof een zoektocht waarbij de crisis een grote 

rol speelt. Bij Raskolnikov is de crisis duidelijk zichtbaar. Hij lijkt de crisis te boven te komen, 

terwijl hij zijn straf in een werkkamp uitzit. Raskolnikov weet niet wie hij zelf is en gelooft 

niet in zijn eigen theorieën en in zijn eigen volk. Voortdurend is hij onzeker en hij 

verloochent zichzelf door een moord te begaan. Voor hem is er geen uitweg meer, omdat hij 

alle proporties uit het oog verliest. Hij gelooft dat er geen vergeving meer is.  

Raskolnikov verkeert constant in een crisis, net zoals de personages in het werk van Otten. 

Otten gelooft dat de mens wedergeboren uit een crisis kan komen. Hij schrijft zelfs dat God 

iedereen een crisis bezorgt om deze vervolgens weer te vergeven.165 In de roman Specht en 

zoon wordt dit zichtbaar in de crisis van de schilder Felix die de opdracht krijgt de overleden 

zoon van Specht te schilderen. Wanneer Felix, die door het schilderij consequent Schepper 

wordt genoemd, erachter komt dat Specht een zeer dubieus verleden heeft, verbrandt hij het 

schilderij dat hij naar het leven toe wilde schilderen. Hij komt hierdoor in een crisis. Ook 
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Guusje uit Braambos komt in een crisis terecht wanneer ze oog in oog met de moordenaar van 

haar zusje staat. Daarnaast zit deze moordenaar in een crisis, maar hij lijkt te weten wat 

vergeving is.  

Zowel Raskolnikov als de personages uit Braambos, Een man van horen zeggen en Specht en 

Zoon zijn mensen die in een crisis verkeren. Zowel bij Dostojewski als Otten is het besef 

aanwezig dat een crisis leidt tot besef van aanvaarding en vergeving. 

5.2.3 Ongeloof 

De personages van Dostojewski zijn meestal niet gelovig. Ze klagen God aan en 

beargumenteren waarom zij niet in God geloven. Hierbij gaat het meestal niet om intellectuele 

argumenten, maar het geloof zelf heeft hen aan het twijfelen gebracht. De personages dagen 

God uit. Raskolnikov doet dit door zijn hospita en haar zuster te vermoorden en zich daar niet 

schuldig over te voelen.  

Het zijn echter niet alleen ongelovige personages die God uitdagen. De grootinquisiteur daagt 

God uit door hem terecht te stellen. Het geloof in Jezus heeft hem teleurgesteld en hij wil 

niets meer met de grondlegger van zijn kerk te maken hebben. In een grote monoloog verwijt 

hij Jezus dat hij teveel van de mens heeft gevraagd. Toch kunnen de personages uiteindelijk 

niet zonder God, omdat ‘zonder God alles geoorloofd is’ . Dostojewski probeert hen te 

snappen die met het geloof worstelen of het geloof vaarwel zeggen. 

De personages van Otten zijn, op een enkele uitzondering na, ook geen gelovigen. 

Nadrukkelijk is er bij zijn personages sprake van ongeloof en hebben ze moeite met vergeving. 

Otten legt het schilder Hajo uit Braambos in de mond, wanneer hij geconfronteerd wordt met 

de vraag om vergeving van een moordenaar: ‘Hoezo vergeving?’  ‘Zo iemand mag niet eens in 

vrede sterven!’  Geloof en vergeving moeten bevochten worden en zijn nooit vanzelfsprekend, 

ook voor gelovigen niet. Otten schrijft dat het de grootste angst van een gelovige is dat hij zijn 

geloof verliest. Toch is voor hem telkens de persoon van Christus overtuigend. 

Woorden zijn uiteindelijk niet overtuigend; woorden verbonden met een persoon wel. 

Dostojewski schrijft dat wanneer hij tussen Christus of de waarheid moest kiezen, hij voor 

Christus zou kiezen. Dit betekent dus niet dat de waarheid niet belangrijk is, maar uiteindelijk 

is Christus overtuigender dan de waarheid op zich.  
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5.3 Vergelijking Otten met Endo 

Otten schrijft in zijn essay over Endo in Waarom komt u ons hinderen dat hij geraakt is door 

de wijze waarop Endo over schuld schrijft. Aan de hand van drie kernwoorden beschrijf ik de 

verwantschap tussen Endo en Otten.  

5.3.1  Petrusfiguur 

In zijn bundel essays Waarom komt u ons hinderen speelt de figuur van Petrus een belangrijke 

rol. Hij is de rode draad die door het boek loopt. De figuur van Petrus lijkt ook in de boeken 

van Endo op de achtergrond steeds aanwezig te zijn. De verhalen en romans van Endo gaan 

terug op de verloochening van Jezus door de discipel Petrus. Petrus verraadt Jezus, voordat hij 

de haan hoort kraaien. Paradoxaal genoeg is dit het moment waarop Petrus beseft hoeveel 

ervan hem gehouden is. Otten noemt dit ontvankelijkheid; in de christelijk traditie wordt deze 

ontvankelijkheid genade genoemd.166 

Petrus maakte een geloofscrisis mee. Crisis en geloof horen bij elkaar. Petrus wil Jezus graag 

liefhebben, maar op het moment dat het erop aankomt, lukt het hem niet om van Jezus te 

houden. Petrus schaamt zich over zijn verraad. De figuur van Petrus laat zien dat ‘geloof en 

crisis samengaan.’167 

5.3.2 Verraad 

Verraad speelt een grote rol in de besproken romans van Endo. De priester Rodriguez wordt 

in Japan verraden door zijn geloofsgenoten. Hij pleegt echter zelf ook verraad door in 

confrontatie met het lijden van anderen Jezus te verloochenen door op de fumi-e te stappen. 

Door Jezus te verraden, wordt paradoxaal genoeg zichtbaar hoeveel Rodriguez van Jezus 

houdt. Jezus is toch immers de verradene? Liefde en verraad verbindt hij met elkaar. Uit het 

verraad blijkt de liefde tot een persoon.  

Felix Vincent, de schilder uit Specht en Zoon voelt zich verraden door Specht, die niet eerlijk 

tegen hem zou zijn geweest over de ‘zoon’  van Specht: Singer. Felix verraadt zijn vrouw door 

vreemd te gaan met een journaliste, terwijl zijn zoon wordt geboren. Felix verraadt zijn eigen 

schepsel door het doek te verbranden. In Een man van horen zeggen verraadt de hoofdpersoon 

Gerard zijn vrouw en kinderen. Deze vormen van verraad vinden plaats terwijl er zielsveel 

van de verraden personen gehouden wordt. In De onwaarschijnlijke Christus noemt Otten een 

andere paradox van verraad. De discipelen van Jezus hadden alle reden om zich door Jezus 
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verraden te voelen. Zijn koninkrijk, waar ze heilig in geloofden, bleef uit. Toch zagen zij in 

dat zij de verraders waren en Christus de Verradene. Zij hebben de wil van God gezien, die 

heeft hen overtuigd.  

Verraad is onderdeel van de liefde. Omdat wij mensen nooit echt in liefde kunnen geloven, 

verraden we deze liefde. Wanneer we ons tekort beseft hebben, kunnen we de liefde van de 

ander ervaren. Otten noemt deze ervaring net als poëzie, omdat zij er ‘alleen is wanneer zij 

wordt ondergaan.’168 Verraad blijkt nodig om ons tekort aan liefde te beseffen. Door het besef 

van ons tekort wordt het voor ons mogelijk de liefde alsnog te ervaren. Otten noemt dit, in 

navolging van Augustinus, een gelukkige schuld.169 Gelukkig, omdat er toch sprake van liefde 

kan zijn. Die liefde wordt zichtbaar in het verraad.  

In het werk van Otten duikt de vraag naar de liefde in het verraad steeds weer op. De vraag 

kan gesteld worden of mensen slechts in staat zijn lief te hebben door het verraad van de 

ander heen. Duidelijk is in ieder geval dat zowel in Stilte als ook in Specht en Zoon en Een 

man van horen zeggen liefde mogelijk is door de ervaring van het verraad heen. 

5.3.3 Visie op het kwaad 

De vraag naar verraad in het werk van zowel Otten als Endo loopt over in de vraag naar het 

kwaad. Endo is er diep van overtuigd dat de mens het kwaad wil. Endo maakt in Het 

Schandaal een strikte scheiding tussen het kwaad en de zonde. Zonde en het kwaad zijn twee 

verschillende categorieën. In de zonde ligt het verlangen naar wedergeboorte al opgesloten in 

tegenstelling tot het kwaad wat men bewust wil en waar men genoegen in schept.  

 

Het is de vraag of er slechts overeenkomsten zijn in de visie van Endo en Otten op het kwaad. 

Uit het werk van Endo wordt duidelijk dat niemand losstaat van het kwaad. Wanneer Suguro, 

de hoofdpersoon uit Het Schandaal toegeeft niet over het kwaad te hebben geschreven, kan 

dit ook voor Otten gelden. Otten schrijft over zonde, niet over het kwaad. Het verraad waar 

Otten over schrijft heeft altijd iets van wedergeboorte in zich. Door de crisis heen komt er 

ruimte voor vergeving. Deze crisis van het geloof verbindt Otten sterk met vergeving. Otten 

schrijft dat God in Jezus gekomen is om iedereen een crisis te bezorgen en die vervolgens te 

vergeven.170 De crisis dient tot een hoger doel. Door de crisis heen wordt vergeving ervaren.  
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Otten schrijft over zondaars, niet over boosdoeners. Hij schrijft over de zonde, maar niet over 

het kwaad. Het kwade manifesteert zich in het verraad, maar in het verraad zit al een keer ten 

goede. Het verraad is nodig om daarna vergeving te kunnen ervaren: Felix Culpa.  

Endo is gefascineerd door het kwaad, omdat het niet gemakkelijk te lokaliseren is. Endo 

verbindt onschuld met het kwaad. Onschuld roept weerzinwekkende gevoelens in de mens op. 

Endo noemt in Het Schandaal het verhaal van de onschuldige Jezus die door de menigte 

wordt vermorzeld. Bij Otten wordt onschuld zichtbaar gemaakt door het personage Stijn in 

Specht en Zoon. Wanneer Stijn intens persoonlijk wordt tegen zijn vriend Felix verbreekt 

laatstgenoemde het contact. Zichtbaar wordt dat een mens moeilijk met onschuld kan omgaan. 

Onschuld roept het kwade in een mens wakker en roept vernietigende gevoelens op. We 

geloven niet in onschuld. Wanneer onschuld wordt geschapen, is dit altijd tijdelijk. 

5.4 Vergeving bij Otten 

Drie thema’s springen eruit wanneer Otten over vergeving schrijft. Deze thema’s zijn schuld, 

het lijden van Jezus en ‘zien en gezien worden’ .  

5.4.1 Schuld 

Otten verbindt schuld en zijn allesoverheersend schuldgevoel met verlossing en vergeving. In 

een interview geeft hij aan dat zijn schuldgevoel een rol speelde om tot de rooms-katholieke 

kerk toe te treden. Er valt voor hem altijd wel iets uit te boeten.171 Nadrukkelijk verbindt 

Otten Gods vergeving met de kruisdood van Jezus. De kruisdood van Jezus laat Gods 

onvoorwaardelijke liefde voor de mens zien. Dit wordt zichtbaar in het gebed om vergeving 

aan het kruis voor de vijanden van Jezus. Wat de mens ook heeft gedaan, hij blijft deel 

uitmaken van de ‘kring rond het kruis.’172 

Otten ziet Jezus als, die zich liet vernederen tot een absoluut, bijna geloofsloos, nulpunt. Door 

het lijden en de dood te ondergaan, laat God zien dat hij ons liefheeft. In het essay De 

onwaarschijnlijke Christus schrijft Otten dat hij telkens het gevoel heeft dat hij menselijke 

genegenheid niet waard is.173 Het was een opluchting toen tot hem doordrong dat Jezus voor 

hem is gestorven. Als Jezus mens was, moet hij ook onze aartsverongelijktheid kennen. Jezus 

vertrouwde op iets achter het ongeneeslijk mismoedige. Door voor ons te sterven, ging Jezus 
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ervan uit dat wij zijn offer zouden begrijpen. Hij liet zien dat wij het waard zijn om voor te 

sterven. Otten gelooft dat de historische Jezus God is geweest. Tijdens de eucharistie wordt 

God stervend gedacht. Omdat hij als de geringste mens werd verlaten en gestorven is, kon hij 

erop vertrouwen dat mensen hun wanhoop over zijn teleurstellende einde te boven zouden 

komen. De wanhoop is te overwinnen. Hij wist dat er iets te vertrouwen was en te hopen. 

‘Meer zijn mensen nooit waard geweest dan op Golgotha.’174 

 

Otten verbindt schuld met zijn doodsangst. In het zomerdagboek De bedoeling van 

verbeelding schrijft hij dat hij niet weet hoe hij zou moeten sterven dan door God te vragen 

hem te kennen. Otten schrijft dat God het lijden ‘voor mij heeft doorstaan.’ 175  Het 

schuldgevoel moet niet opgelost worden, het gaat erom dat het lijden zin moet hebben. De zin 

lijkt uiteindelijk dat in het lijden de liefde openbaar wordt. Daarom noemt Otten in navolging 

van Augustinus de schuld van de mens een gelukkige schuld. Deze schuld maakt dat de mens 

toch in staat is om liefde en vergeving te ervaren. Vergeving is verzoening van schuld. Het 

wordt niet volledig duidelijk wat deze schuld is. Misschien is het daarom beter te spreken 

over schuldgevoel dan over schuld. Otten maakt in zijn essays en dagboek niet duidelijk wat 

deze schuld precies is, wel geeft hij aan met een voortdurend schuldgevoel van doen te 

hebben. Dit schuldgevoel hoeft niet te verdwijnen, omdat we door ons schuldgevoel heen 

leren wat liefde en vergeving is. 

5.4.2 Het lijden van Jezus 

Het is niet het zelfverzekerde van de katholieke kerk dat Otten treft, maar juist het feit dat het 

een teruglopende kerk is in Nederland. Hij is gefascineerd door het lijden van Jezus en door 

het lijden in de kerk. De oude paus Johannes Paulus ziet hij als voorbeeld van hoe er met het 

lijden kan worden omgegaan. Wat hem in de katholieke kerk aantrekt, is het leeggelopen huis, 

de doodgebloede achterlijkheid, de kleurloze gezangen en 70-jarigen die in krakkemikkige 

gebouwen het geloof gaande houden.176  

Christus is voor hem geen dogma, maar in de eerste plaats ‘een ontroering, zoals een mens 

van wie je houdt dat is.’177 De zoon van God is geen feilloze meester, maar een God die even 

zwak is als zijn gelovigen. Net als Van de Beek benadrukt Otten telkens weer dat Jezus God 
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is. Hij schrijft vrijwel nergens over de Vader en de heilige Geest, slechts de persoon van 

Christus is voor hem van belang. 

Wanneer Otten spreekt over Jezus Christus, dan gaat het over zijn lijden. Andere kerkelijke 

dogma’s spelen nauwelijks een rol.178 Telkens komt hij uit bij het leven van Jezus, dat in het 

teken staat van het lijden en van zijn executie; het schandaal van de God die toen hij mens 

werd, dood moest. Dat lijden trekt hem aan in het katholieke geloof. De oude, lijdende Paus 

Johannes Paulus ziet hij als voorbeeld. De paus liet aan het eind van zijn leven zien hoe je met 

het lijden kunt omgaan. Deze paus oogde zwak en was ziek, maar schuwde tot zijn dood de 

publiciteit niet. Otten ziet in deze manier van omgaan met lijden een verbinding met het 

passieverhaal. Otten verbindt het lijden van Jezus met het lijden van de mens. Het lijden van 

Jezus maakt dat je weet dat het lijden je kruis is. In confrontatie met het lijden van Jezus krijgt 

het kruis betekenis.  

Jezus is bij Otten de menselijke God die ons lijden doorgrondt. In zekere zin is hij voorbeeld, 

omdat hij ons leert hoe we met het lijden om moeten gaan. Jezus heeft ons geleerd hoe we ons 

kruis op moeten nemen. Wanneer Otten over Jezus schrijft, is dit niet alleen ethisch van 

karakter. Gods vergeving maakt ons geen betere mensen. Jezus is niet in de eerste plaats 

voorbeeld, maar hij is degene die ons heeft laten zien dat wij door God worden gezien. In 

Jezus is God zelf gestorven.179 Het geloof van Otten in de Schepper en in Jezus, de zoon van 

God, maakt dat hij zich gekend weet. God kent hem in zijn zoon. Jezus leert ons hoe wij op 

een zinvolle manier met het lijden om kunnen gaan.  

5.4.3 Zien en gezien worden 

De vraag kan gesteld worden of het eigenlijke thema niet ‘zien en gezien worden’  is wanneer 

Otten over vergeving schrijft. Zien en gezien worden is een centraal thema in het werk van 

Otten.  

Otten wil gezien en gekend worden. Hij kan zichzelf niet vergeven en verlossen. Daarom 

heeft hij iemand nodig die hij ‘ zelf niet kan bedenken.’ 180 Dit brengt hij onder woorden in zijn 

essays Het wonder van de losse olifanten en De onwaarschijnlijke Christus. Hij schrijft hoe 

hij een steeds krachtiger gevoel van verlatenheid onderging en dat hij steeds sterker het 

gevoel kreeg in de grond van de zaak onvergeeflijk te zijn. Dit is de reden dat het bestaan van 

een schepper hem overtuigt. Hij vraagt zich af hoe hij kan leven zonder de gedachte aan een 
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schepper die zijn berichten kan ontvangen. Otten geeft aan een sterk schuldbesef te hebben. 

Hij wordt sterk beheerst door het idee onvergeeflijk te zijn en menselijke genegenheid ten 

diepste niet waard te zijn. Vergeving wordt telkens weer verbonden met het zien en gezien 

worden. Wanneer je wordt gezien, ben je vergeeflijk, omdat je dan weet dat je bestaat in de 

ogen van de ander. Daarom is de kruisdood van Jezus belangrijk in zijn werk. Vanaf het kruis 

wordt de mens gezien. De gekruisigde God vergeeft ons van het al te menselijke bestaan 

waarin veel schuldgevoel huist.  

In zijn toneelstuk Braambos speelt het thema zien een grote rol. De toeschouwer wordt 

gedwongen om de ander te bekijken, maar dit is nog niet altijd zien. Een schilder neemt een 

grote plaats in. Specht en Zoon is geschreven vanuit een schilderij dat de gebeurtenissen 

observeert en vertelt. Beide schilders willen een kruisiging schilderen. Jezus is degene die ons 

kan vergeven door ons te kennen. Hij kent ons, omdat hij de God is die het lijden totaal heeft 

ondergaan en er zelfs aan ten onder is gegaan.  
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Epiloog 

Het is onmogelijk om te spreken over dé theologie van Willem Jan Otten. Zijn spreken over 

God en over vergeving bestaat uit fragmenten en is niet uitgewerkt. In zijn werk doet hij 

verslag van zijn zoektocht. Uit die zoektocht blijkt dat Otten vergeven en gezien worden met 

elkaar verbindt. Voor Otten is vergeving: gekend worden. Daarmee staat vergeving in een 

breder perspectief van het werk van Otten. Doordat God voor hem stierf, weet Otten zich 

gekend door God. Door voor ons te sterven laat God zien dat wij in zijn ogen waardevol zijn 

en toont ons zo zijn mededogen. Dostojewski heeft Otten laten zien dat dogma’s alleen niet 

overtuigen, maar dat dogma’s overtuigen in verbindingen met (de daden van) een persoon. 

Van Endo leert hij dat in het verraad de liefde al opgesloten zit. Zowel bij Dostojewski als 

Endo wordt duidelijk dat crises eigen zijn aan het geloof. Vergeving is niet een gebeuren dat 

slechts aan het kruis gebeurt. Het toneelstuk Braambos moest uitlopen op een vorm van 

vergeving. Evenals Guardini ziet Otten vergeving als een gezindheid van een gelovige.  

Martha Nussbaum laat in haar werk zien dat literatuur oproept tot mededogen. Otten roept 

voortdurend op tot mededogen, mede ten opzichte van zichzelf. Steeds weer doet hij een 

poging om begrepen te worden. Zijn beschrijving van de menselijke God, Jezus, is een 

voortdurende oproep tot mededogen voor de menselijke God Jezus.  

Otten is geen theoloog, maar een kunstenaar. Wanneer hij in zijn werk de grote woorden 

zichtbaar en ervaarbaar maakt, komt hij telkens weer uit bij het thema zien en gezien worden. 

Dit thema speelt in zijn werk zowel binnen intermenselijke relaties als bij de relatie tussen 

God en mens een grote rol. Mensen zijn vervreemd van elkaar, tenzij ze elkaar zien. Wanneer 

mensen elkaar zien, verandert dit. Het gezien worden door God lijkt voor Otten een 

belangrijke ervaring in zijn geloof. Jezus heeft alles voor ons overgehad om ons te doen 

geloven dat wij waardevol zijn. ‘Jezus doorziet ons tot op de bodem van onze ziel’ , lijkt Otten 

te willen zeggen. Otten gelooft dat de historische Jezus God is geweest. Omdat Jezus als de 

geringste mens werd verlaten en gestorven is, kan hij erop vertrouwen dat mensen hun 

wanhoop over zijn teleurstellende einde te boven zouden komen.. Hij wist dat er iets te 

vertrouwen was en te hopen. ‘Meer zijn mensen nooit waard geweest dan op Golgotha.’181 

Omdat Jezus is gestorven, weten wij dat onze wanhoop te overwinnen is. Otten verbindt de 
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kruisdood van Jezus met zijn eigen verhaal. Hij neemt zichzelf nadrukkelijk mee. Dit is een 

groot voordeel van het gebruik van literaire teksten. De lezer wordt gedwongen mee te voelen 

met Otten en hierdoor tot een keuze te komen. De grote woorden in de theologie worden 

zichtbaar en ervaarbaar. Ze krijgen een stem en worden ingekaderd in het alledaagse leven. 

Het schuldbesef en de strijd van de mens wordt gezien. Hierdoor lijkt hij vergeving te ervaren. 

Hij wordt gezien door God die voor hem sterft aan het kruis. Door de kruisdood laat God hem 

zien dat hij zo waardevol is dat hij voor hem sterft. Eerder werd al genoemd dat Otten Jezus 

als God ziet. De God waar Otten over schrijft, is de mens Jezus. 

Otten weet dat niet-gelovigen zijn ongeloof voor kunnen stellen. Daarom benadrukt hij het 

niet vanzelfsprekende van geloven. Telkens weer doet hij een poging om dat wat niet uit te 

leggen is, toch enigszins te verklaren. Hij wil gezien en begrepen worden. Door het lezen van 

zijn werk komen zijn lezers in aanraking met heel concrete omstandigheden. Een man die 

vreemd gaat, een moordenaar die om vergeving komt vragen, een vader die een schilderij laat 

maken van zijn overleden zoon. De lezers worden gedwongen tijdelijk de wereld van de ander 

te bewonen en binnen deze (vaak complexe) context tot een standpunt te komen.  

Otten probeert het complexe theologische vraagstuk van vergeving zichtbaar te maken. Het 

laatste woord over de mogelijkheid en onmogelijkheid van vergeving is niet gezegd. Het 

gezien worden door God laat ons zien dat wij zijn vergeving waard zijn. Wanneer we de 

ander proberen te kennen en doorgronden, is er een opening naar vergeving mogelijk. De 

kracht van het werk van Otten voor de theologie is dat hij het complexe theologische 

onderwerp van schuld en vergeving concreet weet te verwoorden. Zo bevat zijn werk een 

boodschap voor gelovigen en ongelovigen. 
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