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Preprint 

Ludwig Heyde, De maat van de mens: Over autonomie, transcendentie en onsterfelijkheid, 
Amsterdam, Boom, 2000; 205 pp., ƒ39,50, ISBN 9053525777.  

Heyde begint met in hegeliaanse termen te schetsen hoe de doorbraak van het beginsel 
van de vrije subjectiviteit – van de oneindige waarde van de mens als zodanig – aan het 
christendom te danken is (hfst. 1). Vervolgens schetst hij hoe, simultaan met de 
doorbraak van de vrije subjectiviteit, een tegenbeweging is waar te nemen. Tegenover de 
toenemende drang tot zelfverwerkelijking staat een toenemende ‘slijtage van het ik’, 
waarbij er niets meer te verwerkelijken valt, omdat er alleen nog maar uiterlijkheid en 
oppervlakkigheid is. Innerlijkheid gaat op in uiterlijkheid, transcendentie in de praxis van 
het in beeld brengen (denk bijv. aan reality tv; hfst. 2). Vanuit de spanning tussen het 
beginsel van de vrije subjectiviteit en de slijtage van het ik rijst de vraag naar de maat van 
de mens: wat is het wezen van de mens (67)? De mens is geen ding, maar een subject, 
dat zich voltrekt door zich bewust te worden van objecten, waarvan het verschilt 
(alteriteit), en van zichzelf, van wie het niet verschilt (identiteit). De mens gaat niet op in 
zijn relatie tot de wereld, maar is daarin relatie tot zichzelf (81); heel kort: ‘het ik … is bij-
zichzelf-zijn-in-het-andere’ (102; hfst.3). Dat andere is niet slechts het medium voor mijn 
zelfontplooiing, zoals in een extreem individualistische opvatting van autonomie (die H. 
erotisch noemt); wie zich door het andere niet laat aanspreken, wordt zelf leeg (115) en 
hééft niets meer te ontplooien. De oorsprong van het zelf ligt in het andere; het zelf is 
gave, en aan alle activiteit gaat passiviteit vooraf. De transcendentie van het zelf wordt 
dan ook gevonden in de beweging naar de ander omwille van de ander (hier spreekt H. 
van agapè; hfst. 4). Tenslotte toetst H. de ontwikkelde gedachten aan wat de ultieme 
ontkenning van elke menselijke vrijheid en transcendentie schijnt te zijn: de dood. Volgens 
H. is deze ultieme negatie inderdaad slechts schijn. Eerstens is er een zin die sterker is 
dan de dood, betoogt hij aan de hand van Levinas: een ethische transcendentie van de 
dood, waarin de nietigheid van de dood verdwijnt voor de oneindigheid van de ethische 
verantwoordelijkheid (165). En vervolgens is er een zijn dat sterker is dan de dood, 
betoogt hij in aansluiting bij Kant. Uit het onvoorwaardelijke respect dat wij de mens 
verschuldigd zijn, volgt dat de mens door iets onvoorwaardelijks ‘getekend’ is, ‘dat de 
dode over de grens van de dood nog “is”’ (184). Deze stap van het behoren (het te 
betonen respect) naar het zijn (na de dood), vult H. tenslotte nog verder in vanuit zijn 
Godsgeloof. Dit laatste hoofdstuk laat zich slecht samenvatten, niet omdat het verdedigde 
standpunt niet helder is (dat is het wel), maar omdat de toon hier uiterst persoonlijk 
wordt; Heyde is kort na het verschijnen van dit boek overleden, en was tijdens het 
schrijven al ongeneeslijk ziek. De fijnzinnigheid en het gevoel voor nuance waarmee dit 
hfst. geschreven is, maken dit boek bijzonder waardevol. 

Marcel Sarot 
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