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Samenvatting van het proefschrift ‘Religieuze eenheid - speelse tweeheid’  

 

Onderwerp van deze studie is verheldering van de relatie tussen religie en spel. Dit 

omdat religie en spel op de meest uiteenlopende manieren met elkaar worden 

verbonden: ze worden zowel aan elkaar gelijk gesteld als ondergeschikt aan elkaar 

gemaakt, en dat in beide gevallen in tegengestelde zin. De doelstelling van deze studie 

is hierover meer duidelijkheid verschaffen, welke verbindingsvormen van religie en spel 

wel en welke niet mogelijk zijn dus.  

Uitgangspunt is dat religie en spel uitdrukkingsvormen zijn van de verhouding van de 

mens tot de werkelijkheid. Ik vat de verhouding van de mens tot de werkelijkheid op als 

een transcendente verhouding, en dat in de dubbele zin van de werkelijkheid 

transcendeert de mens en de mens transcendeert de werkelijkheid. Religie en spel 

drukken dat uit, religie de eerste vorm van transcendentie, spel de tweede vorm.   

Echter, de twee vormen van transcendentie zijn niet gelijkwaardig aan elkaar want de 

mens wordt naar eigen besef méér door de werkelijkheid getranscendeerd dan hij haar 

transcendeert. De mens en zijn werkelijkheid vormen zo een eenheid en een tweeheid, 

eenheid van de kant van de werkelijkheid, tweeheid van de kant van de mens. Religie en 

spel drukken dat uit, en wat ze uitdrukken zijn ze in afgeleide zelf ook: eenheid en 

tweeheid, eenheid van de kant van religie, tweeheid van de kant van spel.  

Echter, de mens en zijn werkelijkheid kunnen niet tegelijk een eenheid en een tweeheid 

vormen. Het enige wat mogelijk is, is om en om, eenheid dus die omslaat in tweeheid, 

en omgekeerd. De twee omslagen zijn niet gelijkwaardig aan elkaar want de 

werkelijkheid heeft ook hier een transcendente meerwaarde ten opzichte van de mens.  

De omslag van hun tweeheid in hun eenheid is dus méér in die van hun eenheid in hun 

tweeheid begrepen dan het omgekeerde het geval is. Dit brengt verandering in de 

verhouding van de mens tot de werkelijkheid met zich mee: ze gaan als eenheid versus 

tweeheid de omslag(en) en komen er als eenheid die tweeheid overstijgend insluit weer 

uit. Religie en spel drukken dat uit, en wat ze uitdrukken zijn ze in afgeleide zin zelf 

ook: (religieuze) eenheid die (speelse) tweeheid overstijgend insluit.  

Eenheid en tweeheid zijn hier optische begrippen, optisch in de zin van wijze(n) van 

zien. Eenheid is dus eenheidsoptiek, tweeheid tweeheidsoptiek. De twee optieken 

kunnen elkaar afwisselen; daar zijn het optieken voor. Het is echter geen gelijkwaardige 

afwisseling want de eenheidsoptiek heeft een transcendente meerwaarde ten opzichte 

van de tweeheidoptiek. Dit leidt tot dezelfde redenering als hierboven met als uitkomst: 

de twee optieken gaan als eenheidsoptiek versus tweeheidsoptiek de optiekwisseling in 

en komen er als eenheidsoptiek die de tweeheidsoptiek overstijgend insluit weer uit. 

Religie en spel drukken dat uit, en wat ze uitdrukken zijn ze in afgeleide zin zelf ook: 

religieuze eenheidsoptiek die de speelse tweeheidsoptiek overstijgend insluit.   

 

Het bovenstaande levert het volgende criterium voor de verbinding van religie en spel 

op. Religie en spel vormen een (religieuze) eenheid en een (speelse) tweeheid, eenheid 

die tweeheid overstijgend insluit, en dat allemaal in optisch zin.  

Toepassing van dit criterium op bestaande verbindingsvormen van religie en spel laat 

zien dat alleen prioriteitsverbindingen van religie en spel mogelijk zijn want zij alleen 

doen recht aan zowel de eenheid als de tweeheid van religie en spel. Dat zij ook 

tegengesteld aan elkaar kunnen zijn doet daar niets aan af. Tegengestelde 

prioriteitsverbindingen van religie en spel kunnen zeer wel samengaan wanneer ze als 

optisch tegengestelde prioriteitsverbindingen worden opgevat, sterker nog ze moeten 

wel samengaan want wie er meerdere optieken op nahoudt - wel of niet onder-

/bovengeschikt aan elkaar dat maakt niet uit - houdt er wisselende optieken op na.  


