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Over oordelen en laatste oordelen 

– bij de dood van een moegetergde jongen 

Erik Buys 

 

Op 17 oktober 2009 stapt de Amerikaan David Long de kamer in van zijn zoon Tyler en treft er een levenloos 

lichaam aan. De zeventienjarige Tyler heeft zich van het leven beroofd. Pesterijen op school blijken aan de basis 

van zijn wanhoopsdaad te liggen. De lieve jongen laat op andere kinderen vaak een nogal vreemde indruk na 

omdat hij leeft met het syndroom van Asperger en dat maakt hem, gedurende vele jaren, een geliefkoosd 

doelwit van treiteraars. Tyler is letterlijk dood gepest. 

De situatie van Tyler doet denken aan zoveel andere slachtoffers van pestgedrag, in de meest 

uiteenlopende contexten. Op straat, op school, in de politiek, op de werkvloer, in roddelblaadjes en 

zogenaamde kwaliteitskranten, en natuurlijk ook in gevangenissen – overal waar mensen samenleven en met 

elkaar communiceren bestaat het gevaar dat het sociale weefsel aangetast wordt door giftige intriges en uit de 

hand lopende kuiperijen. Nog maar eind vorig jaar wordt ons land opgeschrikt door beelden van folteringen, 

gemaakt door de bewakingscamera’s van een fabriek in Bergen. De beelden laten zien hoe een man door zijn 

collega’s fysiek mishandeld wordt. Als het slachtoffer in 2008 eindelijk een officiële klacht durft in te dienen, 

heeft hij negen jaar van zijn leven extreme pesterijen moeten verdragen, en lijdt hij al drie jaar aan een 

posttraumatisch stress-syndroom dat hem verhindert om nog langer een job uit te oefenen. Homo homini 

lupus: dat is, jammer genoeg, het duistere aspect van de mensengeschiedenis. 

 

Als ik geconfronteerd word met de gruwelen die we elkaar kunnen aandoen, prevel ik de laatste tijd 

onwillekeurig: “Ik geloof in het laatste oordeel.” Niet in de zin dat ik geloof dat boosdoeners zullen branden in 

de hel. Dat zou van mijn geloof een rancuneus middel maken waarmee ik mezelf en slachtoffers troost. De 

Duitse filosoof Friedrich Nietzsche heeft gelijk als hij zulke belevingen van de joods-christelijke traditie verklaart 

vanuit een gefrustreerd verlangen naar macht. Ik bedoel iets anders met mijn geloof in het laatste oordeel. Het 

kan gezien worden als een kanttekening bij een bekende, maar zelden begrepen bewering van dezelfde 

Nietzsche: “God is dood!” Daarmee reageert deze filosoof onder andere op de joods-christelijke overtuiging dat 

de mens een beeld is van God. Vanuit bepaalde perspectieven kan deze reactie op veel bijval rekenen. 

Sommigen beschouwen de bewering dat de mens geschapen is naar Gods beeld als een degradatie 

van de menselijke waardigheid. “Beeld zijn van…” betekent immers zoveel als “schepsel zijn van…”, en dus 

“afhankelijk zijn van…”. Terecht heeft de traditie van het humanisme – ironisch genoeg geïnspireerd door het 

christelijk verhaal – altijd verzet aangetekend tegen verkeerd begrepen vormen van afhankelijkheid. Ook nu 

nog hebben machthebbers al te vaak de neiging om theocratische systemen uit te bouwen die hun onderdanen 

knechten en onderdrukken. In zulke contexten klinkt de bewering “de mens is beeld van God” inderdaad als 

een uiting van weinig respect voor de menselijke waardigheid en vrijheid.  

Vreemd genoeg wordt de verwerping van deze bewering in andere omstandigheden op een radicaal 

tegenovergestelde manier gemotiveerd – en, zeer eigenaardig, vaak door dezelfde personen. De mens als 

beeld van God beschouwen, wordt dan gezien als een niet te funderen pretentieuze ophemeling van de mens. 

In het licht van het besef dat het heelal reeds miljarden jaren bestaat, en dat de mens een naar kosmologische 

normen zeer recentelijk geëvolueerde aap is, zouden we toch wat meer bescheidenheid aan de dag mogen 

leggen. 

Kortom, de bewering dat de mens geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis, kan over het algemeen 

op weinig sympathie rekenen: niet bij wie de menselijke vrijheid tracht te verdedigen, noch bij wie wijst op de 

menselijke afhankelijkheid en “kleinheid”. Schoonheid treft de mens met het besef een broodkruimel te zijn op 

de rok van het Universum, schrijft Lucebert, met de plechtige toon die het woord van de dichter onthult als een 

paradoxale hunkering naar eeuwigheid…  

 

In ieder geval wordt God in onze geseculariseerde streken verworpen als een ijkpunt voor de uitbouw 

van het menselijk leven. Vooral wij, westerse mensen, leven meestal vanuit de nauwelijks overwogen idee dat 

God dood is. Dat heeft tegenstrijdige gevolgen.  

Enerzijds zijn we ons meer dan ooit bewust van het relatieve karakter van onze menselijke vrijheid. We 

beseffen dat we manipuleerbare wezens zijn, en dat we voortdurend allerlei invloeden ondergaan. De 
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psychologie heeft technieken ontdekt die mensen kunnen kraken, maar gelukkig ook technieken die mensen 

kunnen “repareren”. In alle geledingen van de samenleving schijnt dit bewustzijn doorgedrongen. Mensen zijn 

te “managen”. Ze zijn “te conditioneren” als dieren. Ze zijn “te programmeren” als computers. Reclamebureaus 

bestuderen hoe ze consumenten kunnen verleiden, tv-zenders gaan op zoek naar formules om hoge kijkcijfers 

te garanderen, politici laten zich bijstaan door communicatiespecialisten, en in het onderwijs staat meer en 

meer de vraag centraal naar didactische strategieën – de vraag “hoe kunnen we leerlingen verleiden om te 

studeren?”, eerder dan de vraag en de bekommernis om kennis te delen als een geschenk waarin leerlingen 

ontdekken “dat leren essentieel behoort tot het mens-zijn.” 

Paradoxaal genoeg impliceert het besef dat onze beleving van de werkelijkheid beperkt is meestal niet 

dat we die beleving zélf ook relativeren. Dat wordt nogal eens duidelijk bij esthetische oordelen. Wie 

bijvoorbeeld op een stellige manier poneert: “Ik vind het oratorium Paulus van Mendelssohn saaie muziek”, 

durft zijn beleving en interpretatie van de werkelijkheid wel eens te verwarren met de werkelijkheid zelf. Alsof 

de esthetische waarde van iets volledig te herleiden valt tot de beoordeling door een individu. En toch leeft bij 

velen de idee: de gustibus et coloribus non est disputandum. Gecombineerd met het zojuist vermelde inzicht 

dat wij op tal van vlakken gemanipuleerd zijn, als kinderen van het sociale weefsel en de cultuur waartoe we 

behoren, is de uiting van een bepaald esthetisch oordeel als een absoluut gegeven – een gegeven waaraan nu 

eenmaal niets te veranderen valt (“non est disputandum”) – een uiting van onvrijheid en afhankelijkheid. Het 

klinkt misschien eigenaardig, maar zeggen dat je het oratorium Paulus van Mendelssohn saaie muziek vindt, en 

dat je toch niets aan je mening kan veranderen omdat het nu eenmaal je mening is, is geen uiting van vrijheid. 

Je legt je dan immers neer bij de smaak die je op een bepaald moment ontwikkeld hebt – door een bepaalde 

opvoeding, en door modes en trends waar iedereen aan onderhevig is.  

In plaats van onze beoordeling van de werkelijkheid te verheffen tot iets van absolute en onwrikbare 

goddelijke proporties, kunnen we ook andere conclusies trekken uit het besef dat we beperkte en begrensde 

wezens zijn. Het feit dat we beseffen hoe beperkt we zijn, betekent dat we niet volledig samenvallen met die 

beperktheid. Dat we een zekere vrijheid hebben tegenover de krachten die ons beïnvloeden. Computers zijn 

geprogrammeerd en hun rekenend vermogen is veel groter dan dat van de mens. Maar computers zijn zich tot 

nader order niet bewust van hun geprogrammeerdheid. Nog een Duitse filosoof, Martin Heidegger, wijst in dit 

verband op het onderscheid tussen het rechnende Denken en het andenkende Denken. Ook wij kunnen op een 

functionele manier berekeningen maken en de werkelijkheid “managen” (op tal van vlakken), maar daarnaast 

kunnen we ook denken of reflecteren – bewust zijn van en stilstaan bij onze eigen “gegevenheid” en 

“beperktheid”. Dit bewustzijn kan onze ogen openen voor allerlei mogelijkheden die zich aandienen, en voor 

aspecten van de werkelijkheid die we nog niet benut of geëxploreerd hebben. De paradox gaat dan in de 

andere richting: het besef van onze beperktheid maakt ons vrij om te groeien. “Wijs is de mens die beseft dat 

hij niets weet”, wist Socrates al.  Ons bestaan is omringd door grenzen als “groeimarges” en niet door grenzen 

als de onoverbrugbare lijnen van een gevangenis waarin we onszelf moeten terugtrekken. Vanuit dit 

perspectief zal iemand die het oratorium Paulus van Mendelssohn saaie muziek vindt, zijn beoordeling van die 

muziek een ander karakter geven: “Ik vind het oratorium Paulus van Mendelssohn saaie muziek, maar dat ligt 

niet noodzakelijk aan die muziek. Op dit moment in mijn leven ben ik nog niet in staat om die muziek te 

smaken – ze blijft een rijkdom die ik eventueel later mag verkennen.”  

 

Als we “open-minded” blijven, hebben we deze ervaring vroeg of laat allemaal. Als puber verkoos ik 

een glas cola boven een glas goede rode wijn. Nu geniet ik van beide – maar misschien toch iets meer van dat 

glas rode wijn. Als kind luisterde ik graag naar symfonieën van Beethoven, pas later was ik in staat om ook de 

schoonheid van de Oude Muziek te ontvangen. Vroeger was ik bezeten door boeken over evolutie en 

paleontologie, nu geniet ik ook van de intense en uitdagende kracht van de Bijbelse geschriften. 

 

Dat sommigen nooit een roman lezen en poëzie “saai, te moeilijk en onnozel” vinden, is misschien niet 

zo erg. Niet iedereen wil zich op (literair) esthetisch vlak zo breed mogelijk ontwikkelen, net zoals niet iedereen 

op sportief gebied het onderste uit de kan wil halen. Problematisch wordt het als ook ethische of morele 

oordelen herleid worden tot de mening van een individu of van een particuliere groep. Dat een kind de 

nieuwste hit van K3 mooiere muziek vindt dan het Requiem van Mozart, is inderdaad ongevaarlijk. Dat de 

Duitsers op een bepaald moment in hun geschiedenis iemand als Hitler bij hun favoriete politici rekenden, 
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maakt het principe dat de mens zélf de enige maat is om te bepalen wat mooi en lelijk, goed en slecht is, al heel 

wat minder aannemelijk. Het is niet omdat een meerderheid Hitler op een bepaald moment als een goed mens 

aanziet, dat Hitler ook een goed mens ís. Nogmaals: de menselijke perceptie en beoordeling van de 

werkelijkheid valt niet noodzakelijk samen met de werkelijkheid zelf. Dat geldt in alle richtingen.  

 

Tyler Long werd door zijn pesters niet beschouwd als iemand die respect verdiende. De vraag is of de 

waardigheid van Tyler te herleiden valt tot de waardigheid die hij ontving van zijn pesters. Jammer genoeg kon 

hij zichzelf op de duur alleen nog maar bekijken door de ogen van hen die hem niets waard achtten. Hij vond 

zichzelf uiteindelijk ook waardeloos en stapte uit het leven.  

Ik blijf geloven dat de beoordeling van de pesters een perceptie is, en dat ze niet samenvalt met de 

werkelijkheid zelf die Tyler is. Tyler is niet het kind van zijn pesters. De pesters hebben Tyler niet gemaakt. In 

het spoor van de joodse filosoof Emmanuel Levinas en van de Engelse theoloog James Alison durf ik hier 

gewagen van het onderscheid tussen the social other en the other Other. Wie Tyler is, is niet wat zijn sociale 

omgeving van hem gemaakt heeft. Zijn tragische lot maakt evenwel duidelijk hoe zwaar de gevolgen kunnen 

zijn van een sociale context waarin de mens zichzelf het karakter aanmeet van een wispelturige god die zijn 

medemens als een speeltje behandelt. Nietzsche voorzag de komst van deze zogenaamde Übermensch als de 

ultieme consequentie van het aforisme “God is dood”, maar in zijn werk De vrolijke wetenschap klinkt deze 

bewering allerminst triomfantelijk. Het personage van de dolle mens dat er de dood van God afkondigt, geeft 

aan zijn woorden een duistere ondertoon.  

 

Tegenover de mens die, telkens weer in zijn geschiedenis, de goden van de (sociale) almacht en het 

succes aanbidt en zichzelf wil modelleren naar hun “beeld en gelijkenis”, verschijnt de joodse bewering “de 

mens is beeld van God” als een ontmaskering van zulke valse pretenties. Vanuit het perspectief van het 

slachtoffer breekt de volle waarheid van het Bijbelse denken over God door. De waardigheid van Tyler is niet 

louter mensenwerk. Magis est. Er is meer aan de hand. Tyler is ook kind van the other Other, van Degene die 

een liefdeswoord spreekt dat ook tastbaar wordt in mensen en in mensentaal: “Ik heb jouw naam geschreven 

in de palm van mijn hand.” 

 

Op het eerste gezicht lijkt het immens jammer dat die hand niet zomaar te manipuleren valt. De 

ouders van Tyler hielden enorm veel van hun zoon, maar hij was uiteindelijk niet meer bij machte hun hand van 

liefde en geborgenheid vast te houden. De genade van de liefde is een broos geschenk dat niet gemakkelijk te 

(be)grijpen is. Psychologen en andere wetenschappers kunnen zeer veel, zolang ze zich bezighouden met de 

zichtbare, objectiveerbare en meetbare aspecten van de werkelijkheid. Ze kunnen werken aan het gedrag van 

pestkoppen, ze kunnen mensen emotioneel afhankelijk maken van elkaar en vormen van empathie als “liefde” 

laten doorgaan, of ze kunnen mensen integendeel bevrijden van afhankelijkheden en verslavingen. Maar het 

trauma van iemand die heeft ervaren hoe zijn medemensen de wegen van liefde en respect afsloten, is een 

blijvend litteken. Het herinnert ons eraan dat er een Liefde is die zich niet laat bevelen of “managen”. Bijbels 

uitgedrukt: “De Geest Gods waait waarheen Hij wil…” En dat is, bij nader inzien, heel hoopvol. Bono, zanger van 

rockband U2, verwoordt het in het lied Yahweh als volgt: “What no man can own, no man can take…” In naam 

van Tyler en zoveel andere slachtoffers die in de onbeheersbare dood en “in de marge van het leven” 

terechtkomen, zoek ik die onbeheersbare Liefde. “Sterk als de dood is de liefde. (Hl.8,6).”  

 

Ik geloof in het laatste oordeel. Ik geloof, met andere woorden, dat ik – een mens – niet God ben. Dat 

ik onvolmaakt ben – en wat is mij dat een bevrijding! “Want ons kennen is stukwerk en stukwerk ons 

profeteren. Maar wanneer het volmaakte komt, heeft het stukwerk afgedaan. (1Kor.13,9-10).” 

 

Vraagt U mij waarom? Ik kan alleen antwoorden: “Omdat Hij het is, groter dan ons hart, die mij heeft 

gezien, eer ik werd geboren…” (naar de woorden van Huub Oosterhuis, in het lied Groter dan ons hart). 

 

Erik Buys, 2011. 


