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ONTMOETEN?  SOMS,  MEESTAL NIET 
door Frans Holtkamp 

 
 
 
INLEIDING 
 

Ik en jij geldt als de sleutel voor heel het filosofisch en theologisch 
oeuvre van Martin Buber. 1 Hoewel ik geen ‘Buberiaan’ ben, heb ik 
het boek met veel interesse gelezen. Het bevat geen strak betoog dat 
stapje voor stapje wordt opgebouwd. Het hoofdthema wordt al op 
de eerste bladzijden uit de doeken gedaan: het meest werkelijke is 
de ontmoeting tussen Ik en Jij. In de rest van het boek worden ‘po-
etische cirkels getrokken’ rond dát thema. Het is er een loflied op.  
Niet zelden wordt het werk bovendien gekwalificeerd als mystiek, 
alhoewel Buber wars is van meditatie, extase of mystieke éénwor-
ding waarin het Ik volledig wordt opgeheven. Ik zie het boek vooral 

als ‘theologie’. Jawel, tussen aanhalingstekens, want Bubers God kan men niet ken-
nen, alléén ontmoeten. Eigenlijk héél joods! 
Mij heeft het in ieder geval uitgenodigd tot slow reading: minstens drie maal heb ik 
het gelezen, elke keer in een langzamer tempo. Op den duur heb ik de tekst zin voor 
zin geproefd. Van Bubers beeldende poëtische schrijfwijze heb ik genoten!  
 
In dit essay pretendeer ik geen samenvatting van 
het geschrift te geven, maar beperk ik mij tot het 
weergeven van Bubers hoofdthema. Doet doe ik 
in hoofdstuk 1. In het tweede hoofdstuk plaats ik 
er enkele kanttekeningen bij vanuit de filosofie 
die ik toegedaan ben: de evolutionaire.                                
 
 
 
 
HOOFDSTUK 1: ONTMOETING IS DE SPIL WAAR ALLES OM DRAAIT  
 
 
TWEE GRONDWOORDEN 
 
In Ik en jij draait het geschrevene om twee woordcombinaties die Buber grondwoor-
den noemt: Ik-Jij en Ik-Het. Grondwoorden, omdat alle uitweidingen, verfijningen, 
nuances en beelden in het boek erop terug te voeren zijn. 
De grondwoorden, schrijft Buber, brengen niet iets tot uitdrukking buiten hen om, 
maar creëren wat gezegd wordt juist áls het gezegd wordt. Ze benoemen niet maar 
zijn performatief.  
Bedenk ook, laat Buber weten, dat als ‘het Jij gesproken wordt’, het Ik van het 
grondwoord Ik-Jij erin meegesproken wordt. Hetzelfde geldt voor het grondwoord Ik-
Het. ‘Er is geen Ik op zich, maar slechts het Ik van het grondwoord Ik-Jij alsmede het 
Ik van het grondwoord Ik-Het.’ (p.8) Want schrijft Buber diverse keren: ‘In den be-
ginne is de relatie’. 
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Die relatie vestigt zich in drie sferen. 
§ Het leven met de natuur. ‘Daar trilt de relatie in het duister beneden de taal. De 

schepselen bewegen zich tegenover ons, maar zij zijn niet in staat tot ons te ko-
men, en ons Jij-zeggen tegen hen blijft steken op de drempel van de taal.’ (p. 11) 
Tot de ‘schepselen’ horen in de eerste plaats de dieren, maar ook de planten en 
zelfs de dingen. In de prachtige beeldende tekst onder het kopje Ik bekijk een 
boom op pagina 11 en 12 komt tot uitdrukking hoe belangrijk de begrippen relatie 
en wederkerigheid voor Buber zijn. 

§ Het leven met de mensen. ‘Daar is de relatie openlijk, in de vorm van taal. Wij 
kunnen het Jij geven en ontvangen.’ (p.11) De uitwerking van dit niveau vormt de 
hoofdmoot van het boek. 

§ Het leven met wat geestelijk is. ‘Daar is de relatie in een wolk gehuld, maar zij 
openbaart zich wel; zonder taal brengt zij taal voort. Wij vernemen geen Jij en 
voelen ons toch aangesproken; wij antwoorden met beelden, gedachten, handelin-
gen; wij spreken met ons wezen het grondwoord, maar kunnen met onze mond 
niet Jij zeggen.’ Met ‘wat geestelijk is’ bedoelt Buber alles wat op geestelijk ge-
bied wezen heeft, met name wat betreft kennis, kunst en ethiek. Een voorbeeld: 
men kan zich aangesproken voelen door een ‘geestelijk geheel’ als de Bijbel. 

 
Met de beide grondwoorden corresponderen het rijk van het Jij en het rijk van het 
Het. Om met het laatste te beginnen, dit kenmerkt zich door een afstandelijke hou-
ding: ik neem iets waar, ik denk iets, ik voel iets, ik ervaar iets. Het laatste werkwoord 
omschrijft Buber als volgt: ‘De mens vaart over de oppervlakte der dingen en ervaart 
ze’. (p.9). Op pagina 10 voegt hij eraan toen: ‘Wie ervaart, heeft geen deel aan de 
wereld. De ervaring is immers ‘in hem’ en niet tussen hem en de wereld’. 
Maar in het rijk van het Jij gaat het er anders toe: het Ik laat 
zich onmiddellijk raken door een Jij dat verschijnt. Het 
grondwoord Ik-Jij kan slechts met het gehele wezen ge-
sproken worden. Ontmoeting is het centrale begrip. Je voelt, 
dat dit woord bij Buber intens geladen is. Diezelfde intensi-
teit klinkt mee in de volgende steeds terugkerende woorden: 
een tegenover, tegenwoordig worden, relatie, binnentreden 
in een relatieproces, wederkerigheid, liefde, een wezen als 
geheel en het uitsluitende (in de zin van dat het Jij als een 
geheel tegenover het Ik staat waarbij al het onderscheidende 
en menigvuldige naar de achtergrond verdwijnt en uitgeslo-
ten wordt). ‘Hier speelt zich het échte leven af’, wordt 
Buber niet moe te herhalen.                            Ontmoeten? Soms, even. 
              
                            
                                                      
 
GOD 
 
Ik en jij sluit aan bij Bubers voorliefde voor het chassidisme. 2 Waar het in het leven 
op aan komt, is de échte ontmoeting met de ander als Jij. Dit kan een medemens zijn, 
het kan God zijn. Voor de gelovige Buber is God een Jij die je kunt ontmoeten. Ster-
ker: die zich te ontmoeten geeft. Het Jij van God is constituerend voor het Jij van de 
mens en werkt dóór die mens. God ontmoet je als je je door zijn Jij aangesproken 
voelt en er in volle overgave in opgaat. Je hoeft hem niet te belijden als een persoon 
in de zin van een ‘handelend subject’. In zekere zin maakt deze ‘paradox’ het je ge-
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makkelijker je één te voelen met dit alles funderende en doorstralende Jij. Precies dít 
is de kern van Bubers mystiek. 
 
Buber ‘cirkelt met poëtische woorden’ rond het grondwoord van zijn hart: Ik-Jij. Hij 
licht ontmoeting niet verder toe, beschrijft niet wanneer er van ontmoeting sprake is, 
vermeldt geen criteria en geeft er geen voorbeelden van. Het Jij van de ontmoeting is 
niet in woorden te vatten. Buber schrijft op pagina 90: ‘Als voorschrift is het uit-gaan 
(naar de ontmoeting met het Jij – red.) niet te leren. Men kan het alleen aantonen, 
namelijk door een cirkel te trekken, die alles uitsluit wat niet uit-gaan is’.  
Als aangesprokene van het meest onuitspreekbare Jij denkt en schrijft hij als een pro-
feet, is hij een gedrevene met een sterke boodschap: ‘Alle werkelijke leven is ontmoe-
ting’. Een boodschapper poneert alleen. Op pagina 141 schrijft hij: ‘Deze visie was zo 
duidelijk van bovenpersoonlijke aard dat ik meteen wist hiervan getuigenis te moeten 
afleggen’.  
Met een prachtige zinsnede op pagina 11, aansluitend bij de drie sferen waarin ont-
moeting werkzaam kan zijn, illustreert Buber als geen ander wat hem beweegt: ‘In 
iedere sfeer, door al hetgeen aan ons tegenwoordig wordt heen, werpen wij een blik 
op de zoom van het eeuwige Jij, uit alles vernemen wij een waaien van hem, in ieder 
Jij spreken wij het eeuwige Jij aan, in iedere sfeer op een eigen wijze’. 
 
 
 
HOOFDSTUK 2: ALTIJD VERBONDENHEID, SOMS ONTMOETING 
 
‘Alle werkelijke leven is ontmoeting.’ Vind ik dat ook? Nee. Buber geeft het woord-
paar werkelijke leven zó’n kwalitatieve lading, dat het mijn begrip van dat woordpaar  
niet dekt. Hij schetst een ideaalbeeld dat ik als volgt zou willen omschrijven: als je 
écht iemand ontmoet, dán pas krijgt je leven diepgang en zin. Ik schrijf met opzet 
‘als’, omdat échte ontmoetingen zelden voorkomen en er in díe zin weinig ‘werkelijk 
geleefd’ wordt. Buber geeft toe, dat er niet constant van Ik-Jij sprake kan zijn: ‘Hoe 
machtig is het toch, dit continuüm van de Het-wereld, en hoe teer zijn de verschijnin-
gen van het Jij’. (p.114) 
Ook waar géén ontmoeting is, speelt zich het werkelijke leven af. Voor mij is dat het 
leven met alles erop en eraan, met al z’n goede en al z’n kwade dingen. Met werkelijk 
bedoel ik ‘realistisch’. Ik vat werkelijk en het werkelijke leven ruimer op dan Buber.  
Mensen komen vaak niet verder dan de Ik-Het-wereld. Ze kunnen zich voor elkaar 
afsluiten, elkaar naar het leven staan, bedreigen en zelfs vernietigen.  
Maar ze kunnen niet zónder elkaar. Mensen zijn met elkaar verbonden of ze willen of 
niet. Dat woord heeft bij mij niet die intense lading die het bij Buber heeft: ik bedoel 
er vooral onderlinge afhankelijkheid mee. En alleen in díe context kan een mens min 
of meer autonoom zijn. Autonomie is een relatief begrip. Mag ik een Bijbels voor-
beeld geven? In het eerste ‘scheppingsbericht’ (Gen. 1,1-2,4b) schept God eerst licht 
en donker, water en aarde, planten, dieren en pas op het laatst de mens. Waarom 
wordt de mens niet als eerste creatie in een dan nog lege wereld neergezet? Om te 
voorkomen dat hij zich aanmatigt zélf alles geschapen te hebben. Hij verschijnt pas 
vlak voor het spel begint – het is vijf voor twaalf – op het toneel. De spelers staan al 
klaar, de coulissen zijn opgetrokken en de attributen liggen verspreid op de grond. Dat 
alles treft hij aan. Hij moet zich met wat gegeven is leren verhouden. Hij ademt met 
de dieren dezelfde lucht, hunkert met de planten naar hetzelfde zonlicht en verzadigt 
zich aan voedingsbronnen die voor alle levende wezens zelfhandhaving en beweging 



 

Ontmoeten? Soms, meestal niet.                                                           4                                                                    Frans Holtkamp 

betekenen. Wat autonomie?! Het voortbestaan van de mens is primair afhankelijk van 
het andere en de anderen. Zo vul ik verbondenheid in. 
 
Evolutionair filosoof Henri Bergson benadrukt: houd je aan de feitenreeksen! 3 De 
feitenreeksen, bij Bergson een gemunte term, die de evolutiewetenschappers aan het 
licht brengen dien je mee te nemen in je filosofie.  

Schiet me ineens nóg een naam te binnen: Frans de Waal. Hij is een 
primatoloog die zijn ‘chimps’ met zoveel liefde observeert en bestu-
deert, dat Buber er bijna het epitheton Ik-Jij aan zou verbinden! 4  
Chimpansees zijn onze evolutionaire broers. De wijze waarop zij 
hun samenleven organiseren leert ons veel over hoe het bij de men-
sen werkt. De Waal noemt de mensen ‘ongeneeslijk sociaal’. Waar-

om? Omdat mensen met praktisch alle zoogdieren de verplichte moederzorg delen, 
waardoor een natuurlijke empathie ontstaat tussen de moeder en haar kroost. Deze 
empathie staat model en werkt door in alle betrekkingen tussen mensen. 
 
Kortom, de verbondenheid zoals boven beschreven is primair. Die verbondenheid 
verdiept zich tot ontmoeting, soms, meestal niet. En als ik me niet vergis, geeft Buber 
mij op pagina 43 gelijk: ‘In louter tegenwoordigheid kan men niet leven; zij zou ie-
mand verteren, als er niet voor was gezorgd dat zij snel en grondig wordt overwon-
nen’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 Buber, Martin, Ik en jij, Erven J. Bijleveld, Utrecht, 1998. Dit boek – het is geschreven in 1923 – is vertaald door Marianne 
Storm. 
2 Het chassidisme is een joodse, godsdienstig-orthodoxe stroming die in de vroege achttiende eeuw in Oost-Europa ontstaan is. 
Initiator, inspirator en motor van deze beweging was de charismatische Israël ben Eliezer (1700-1760), ook wel Baäl Sjem Tov, 
Meester van de Goede Naam, genoemd. Het hoogste doel van die beweging was en is de vreugdevolle vereniging van de mens 
met God.  
3 Bergson, Henri, Essays over bewustzijn en verandering, ISVW Uitgevers, Leusden 2014. De inleiding van is van Arthur 
d’Ansembourg en de vertaling van Joke van Zijl. 
4 Twee boeken van hem hebben mij aan belangwekkende feitenreeksen geholpen: 
§ Waal, Frans de, De aap in ons, Waarom we zijn wie we zijn, Uitgeverij Contact, Amsterdam, 200913, vertaald door Robert 

Vernooij 
§ Waal, Frans de, Een tijd voor empathie, Wat de natuur ons leert over een betere samenleving, Uitgeverij Contact, Amster-

dam, 20094, vertaald door Guus Houtzager 
 


