Simone Weil en het christendom
il
Toe n de in 1943 ove rled en Sim one We
te
gro
(geb. 1909) na de oor log doo r het
publiek werd 'ont dek t', was er gee n hou
r
haa
men
'dat
d
den mee r aan. Me n von
wilen
'
als een Pascal mo est beh and elen
de alles van haa r leze n, ook die aan tek eningen die noo it voo r pub lika tie war en
bed oel d. Ach tera f kan men zich afvragen
of er doo r die Entdeckungsfreude niet te
r
veel van haa r te snel is uitgebracht. Voo
in
ling
ster
mij dee lt de Bri ef aan een kloo
die scepsis. Ma ar een maa l wee r erin ver
diept, laat ik me toch opn ieu w doo r hem
5
verleiden. Her ma n Ber ger, die al in 195
r
ove
als eer ste in Ned erla nd een boe k
haa r sch ree f, hee ft gelijk als hij aan het
t:
slot van zijn kundige inleiding opm erk
inde
'Vraag niet me t te veel nad ruk wat
terp reta ties die Sim one Weil gee ft, waa rd
zijn' en vervolgens T.S. Elio t aan haa lt,
die ove r haa r (in ongetwijfeld mo oie r Ent
gels) schreef: 'He t kom t er op aan me
'
en.
kom
te
een gro te ziel in aan rak ing
De Bri ef is het mo oist e noch het bes te
t
wat Simone Weil hee ft geschreven. He
tij2
194
in
boe kje bev at de tek st die zij
dens een kor t opo nth oud in New Yor k,
uitgeweken uit Fra nkr ijk en wac hte nd op
het ver trek naa r Lon den , voo r een kat hoil
liek geestelijke hee ft geschreven. We
e
ont vou wt daa rin puntsgewijs haa r visi
de
aan
agt
op het christelijk gel oof en vra
t
kloosterling of deze kan sam eng aan me
rhet lidmaatschap van de kerk. Weil ove
die
ze
ft
woog zich te late n dop en, al hee
stap noo it gezet. Ze bez at een uite rst am-

bivalente hou din g ten opzichte van de
kath olie ke kerk. Enerzijds had het sacramen t van de eucharistie een onw eers taan bar e aan trek kin gsk rac ht op haar. An
e
derzijds was zij wars van elk
geloofsdwang: voo r haa r was gel oof een
individuele mystieke aangelegenheid en
geen voo rwe rp van verstandelijke instemming met dog ma' s en gro eps dru k.
Vo or haa r mystieke overtuiging mo et nu
alles wijken, al is het des noo ds de waaris
hei d. In haa r kijk op het chr iste ndo m
vou
een
t
riek
e
alles wat naa r dogmatism
itrad
dig een erfenis van Isra ël en Rom e,
ties die volgens haa r in wezen vre emd
zijn aan het ware christelijke gel oof en
het inte gen dee l heb ben misvormd tot een
bru te geweldsreligie. Het werkelijke
chr iste ndo m daa ren teg en put uit Egyptische, Indische en Gri eks e bro nne n, die in
hun 'pre-christelijke intuïties' ree ds de
war e religie van Christus heb ben ond erken d: die van de goddelijke Liefde. Of
haa r ver haa l historisch klo pt of niet, het
dee rt haa r sch ijnb aar niet. Onb eko mme rd legt zij dwarsverbindingen tussen
s
Osiris, Vishnu, Pro met heu s en Christu
en sug ger eer t tuss en hen 'een mysterieus
ver ban d', waarbij de een 'do et den ken
aan ' of 'nau w aan leu nt bij' een and er.
Een vergelijkende god sdie nstw eten
gru
s
ctie
sch app er zou van haa r constru
wen. Nee m daarbij de bew uste mis teke
ning van Isra ël en het Ou de Tes tam ent
r
die dez e filosofe van joo dse kom af hie
af
ten bes te geeft, en me n vra agt zich

waa rom dit boe kje het licht mo est zien.
En toc h: wie het lees t kan nie t and ers dan
zich gew onn en gev en aan de bek orin g die
van haa r bee lde nde den kkr ach t en van
de sch oon hei d die van haa r stijl uitgaat.
Passages die je me t kru llen de ten en l_ee~t,
Je
wor den afgewisseld me t stu kke n die
op
je
inst emm end doe n kni kke n of die
z'n minst tot nad enk en zett en. Zoa ls die
waarin zij zich afw end t van elk missie-imm
per iali sme en er een rad ical e 'ano nie
chr iste ndo m'- the orie voo r in de pla ats
stelt. 'Vo lge ns mij is een ver and erin g van
religie voo r een me ns eve n gev aar lijk als
de ver and erin g van taa l voo r een schrijliver.(...) De kat hol iek e religie bev at exp
engies
ciet waa rhe den die in and ere reli
ar
kel impliciet aanwezig zijn. Ma
ook
gies
reli
and erso m bev atte n and ere
iswee r expliciet waa rhe den die in het chr
ten dom impliciet aan wez ig zijn .' Of die
de
waarin zij zoe kt naa r een om gan g me t
stik
gelo ofst rad itie die het 'slik ken of
g- •
ken ' -dil emm a ove rsti jgt: 'De gel oof sdo g
ma' s zijn gee n din gen die om bev esti gin
evragen. He t zijn din gen om van een zek
ht,
re afst and te bes cho uwe n me t aan dac
g
slan
n
ere
kop
eer bie d en liefde. He t is de
en
enk
die het ver mo gen bez it lev en te sch
)
aan ied ere en die naa r haa r opk ijkt . ( ...
de
en
liez
ver
Zod ra me n ze bevestigt,
dog ma' s dat ver mo gen . ' Dit soo rt gedac hte n vor mt het gou d dat glin ster t tussen - het mo et gezegd - de ruw e erts .
Frits de Lan ge
Ingeleid en
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