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Ik weet niet eens hoe ik zijn naam moet uitspreken 

M A I M O N I D E S M E E N T  dat het verboden is God eigenschappen toe te 

schrijven of de namen van eigenschappen te gebruiken als namen voor 

Hem. Over God kan hoogstens gezegd worden wat Hij niet is (Hij is 

niet groen, Hij bestaat niet uit meerdere personen) en zelfs deze nega

tieve uitspraken zijn eigenlijk nog te weinig negatief omdat de mate 

waarin God iets niet is onze vaardigheid overtreft om dat te beschrij

ven. Maimonides laat zich niet uit over de mogelijkheid God te be

schrijven in tegenstrijdigheden. Uitgezonderd van het verbod om Hem 

eigenschappen toeschrijvend aan te spreken of te bespreken zijn de 

traditionele aanduidingen, zoals De Almachtige, in de thora en de 

daarop gebaseerde gebeden. Hoewel de thora, volgens de geleerden, de 

taal van de mensen spreekt, is zij ook de enige die noodgedwongen de 

taal van de mensen spreekt. Alles wat door mensen in taal vervat wordt 

is een geloof, en als het God aanduidt in termen van Zijn eigenschap

pen een onjuist geloof, want een beschrijving van dat wat wij niet kun

nen beschrijven, en daarom een vorm van afgodendienst. 

Natuurlijk veranderen betekenissen in vertaling maar betekenissen ver

anderen ook van gisteren naar vandaag. 

Het is mogelijk dat de mens de beste tafel gemaakt heeft die ooit ge

maakt kan worden. Het is mij onvoorstelbaar dat wij de beste poezie 

schrijven die ooit geschreven kan worden. Een ruimteschip landt op de 

aarde. Een buitenaards wezen stapt uit. Hij krijgt een aantal bloem

lezingen aangereikt. Hij bladert ze door en huilt tranen van mede

lijden. Daarna biedt hij aan ons te leren hoe het beter kan. 

Voor zover de basisstructuren van de menselijke talen biologisch be

paald zijn, eigen aan de soort, kan wellicht genetische manipulatie in 

de toekomst het bezoek van de buitenaardsen overbodig maken. Voor 

degenen die het waarschijnlijk achten dat er intelligent buitenaards 

leven bestaat is dit een argument tegen dergelijke manipulatie. Het is 
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