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INLEIDING
Religiositeit zonder geloof?

,,O, kon ik maar geloven! Kon ik maar geloven!’’ Deze aan zijn dagboek
toevertrouwde hartenkreet drukt de wanhopige innerlijke strijd uit van
Thomas Carlyle (1795-1881), schrijver en toonaangevende persoonlijkheid
in het victoriaanse Engeland.1 Bij veel intellectuelen uit die tijd bleef een
zeker verlangen bestaan naar religieuze beleving, al was religieus geloof voor
hen steeds problematischer aan het worden. De wereld stond aan het begin
van de moderne tijd, waarin steeds minder het geloof in de waarheid van
religieuze voorstellingen en steeds meer het verlangen naar vooruitgang de
cultuur richting gaf. De industriële revolutie was begonnen en daar hoorde
het streven naar almaar meer en beter bij. Dit kreeg ook vorm in het streven
naar sociale hervormingen en democratie, en in kritiek op de kerk – allemaal zaken waarbij Carlyle vooropliep. Maar een romanticus als Carlyle
kon de traditionele religieuze wereld niet zomaar overboord gooien. Hij
onderkende bij zichzelf een blijvend religieus verlangen en vroeg zich af of
en hoe dat kon samengaan met het onvermogen te geloven, in de zin van
metafysische voorstellingen voor waar houden.
Verschillende schrijvers in Carlyles tijd worstelden met de religiositeit die
ze ondanks hun ongeloof nog beleefden. Niet iedereen kon dit begrijpen.
De ongelovig geworden schrijver Thomas Hardy wekte met zijn bekentenis
dat hij ondanks zijn ongeloof wel graag af en toe naar de kerk zou gaan, de
verontwaardiging van zowel orthodoxe gelovigen als atheïsten. Voor tijdgenoten stond deze ambivalentie tegenover religie gelijk aan de wens water en
vuur te verenigen. Het nieuwe ongeloof was overigens wel nog halfslachtig
– bij de een meer dan bij de ander. Carlyle geloofde bijvoorbeeld niet meer
in het kerkelijk christendom maar nog wel in abstractere metafysische zaken
zoals een absolute moraal en een volgens een voorzienigheid verlopende
geschiedenis.2
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De vraag of onvermogen te geloven het hebben van religieuze beleving misschien toch niet uitsluit is pas sinds de tijd van Carlyle actueel, en nog niet
bij grote groepen maar alleen bij sommige intellectuelen. Met ‘O, kon ik
maar geloven’ legde Carlyle de vinger op een nieuw probleem. En daarvoor
was geen oplossing voorhanden. Het vinden ervan is een worsteling die tot
op de dag van vandaag duurt.
Religieus geloof is inmiddels problematisch voor veel meer mensen die
wel een religieus verlangen hebben. Ongelovigen die nog religieuze verlangens hebben en dito belevingen zoeken (of erdoor worden overvallen), doen
dat vaak minder tweeslachtig dan Carlyle. Ze wensen niet meer weer te kunnen gaan geloven, als ze dit al ooit hebben gedaan.
De schrijver Frans Kellendonk is de bekendste Nederlandse vertolker van
het verlangen om ondanks beleden ongeloof wel religieuze beleving te krijgen. Hij schreef in 1983 niet meer te kunnen geloven – ‘ik zou niet weten
hoe dat moet’. Dit terwijl de mens volgens hem toch íéts met religieuze
voorstellingen moet. ,,Zijn bestaan en zijn gedoe schreeuwen om de rechtvaardiging van een transcendent verband.’’ Kellendonk stelde daarom voor
in plaats van te geloven te ‘doen alsof ’, ‘oprecht te veinzen’. ,,Ik denk liever
dat ik, een ongelovige, toch Gods werk doe, dat ik Zijn blinde handlanger
ben en door mijn werk mezelf schep naar Zijn beeld en gelijkenis, zoals Hij
zichzelf schept door mij. Misschien, denk ik nu (en mijn onbehagen wordt
zo groot als de kosmos), twijfelt God wel net zo hevig aan Zijn Schepping
als ik twijfel aan Hem, en is werkelijk geloven pas mogelijk in het Nieuwe
Jeruzalem, waar Hij en ik één volmaakt lichaam zullen zijn.’’3
Het bleef bij Kellendonk vooral bij woorden. De enkele keer dat hij nog
een katholieke mis bezocht, was het in een van de achterste banken. ,,Ik ben
geen trouw kerkbezoeker,’’ zei hij in de Volkskrant. ,,Dat komt er bij hoge,
hoge uitzondering nog weleens van, maar meestal loop ik halverwege al
weer walgend de straat op.’’4 In gedachten kon Kellendonk nog wel religieus
zijn, maar hij kon er moeilijk nog een religieuze praktijk op nahouden. Zijn
onvermogen in de kerkelijke leer te geloven hield hem daarvan af – hij deed
niet mee aan katholieke rituelen, en ook privé deed hij waarschijnlijk niets
op dat gebied. Zijn religieuze verlangen kon hij alleen nog in een gedachtespel uitdrukken.
Waarschijnlijk was het vooral zijn ongeloof dat hem passief maakte en
was deze passiviteit de reden dat hij er minder aan beleefde dan hij eigenlijk
verlangde. Kellendonk leek aan een vorm van ‘religieuze constipatie’ te lijden die steeds minder wordt gevoeld. We zullen zien dat religieus verlangen
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zonder geloof tegenwoordig aanzet tot veel actiever en onbevanger zoeken
naar nieuwe manieren om zich te uiten dan voorheen. Er zijn verschillende
factoren die deze bereidwilligheid aanmoedigen. Zo is de vanzelfsprekendheid van religieus geloof nog verder weggevallen, en ongeloof lijkt steeds
minder als een onoverkomelijke barrière te worden gezien. In plaats van
waarheid lijken schoonheid en nut criteria te worden om religieuze voorstellingen te beoordelen. Er is een bereidheid tot experimenteren met religieuze
manieren om ondanks de afwezigheid van geloof een nog bestaand religieus
verlangen te vervullen. Weliswaar gebeurt dit nog vrij onzichtbaar en marginaal, maar de tendens is zeker aanwezig en groeiend.
Er wordt door godsdienstsociologen en theologen tegenwoordig wel gesproken over een ‘terugkeer van religie’. Hoe twijfelachtig dat ook is, ze
doen dat merkwaardig genoeg steevast zonder het probleem dat geloof voor
velen tegenwoordig is te thematiseren.5 Maar is de kans dat mensen die
eenmaal hun geloof hebben verloren, weer zullen gaan geloven niet klein?
Als religiositeit niet zonder geloof zou bestaan, dan is een opleving onwaarschijnlijk. Als er echter ook religiositeit zonder geloof zou bestaan, dan is
dat van groot belang voor het begrijpen van deze tijd van secularisatie. Dan
is religie hier niet alleen hard aan het verdwijnen, maar is er wellicht een
belangrijke manier in beeld te krijgen waarop ze aan het transformeren is,
en wellicht enigszins groeit.
Ook zijn er waarnemers die tekenen van blijvend of zelfs oplevend religieus verlangen zien als onbetekenende survivals, resten van religiositeit die
momenteel wellicht kortstondig oplichten maar die gaandeweg zullen vervagen en uit de cultuur verdwijnen. Zo gezien stonden mensen als Carlyle
en Kellendonk aan het begin van een doodlopend pad. Maar uitingen van
niet-gelovig religieus verlangen zijn niet af te doen als overgangsverschijnsel
waarbij het verstand vooruitloopt op het gevoel en religie uit sentimentaliteit nog niet helemaal kan worden losgelaten, als een fase in het secularisatieproces dus. Het is aannemelijk dat zolang mensen sterfelijk zijn en
anderszins beperkt, in ieder geval verstandelijk, een aanzienlijk deel van hen
blijft verlangen naar meer dan de kenbare werkelijkheid, droomt van een
toestand waarin het wetenschappelijk gezien onmogelijke mogelijk is. ‘Survivalisten’ zien over het hoofd dat zolang het mensen lukt om iets religieus
te beleven, de sensatie te krijgen dat bijvoorbeeld het leven een ultieme zin
heeft of mensen onsterfelijk zijn, deze belevingen op velen grote aantrekkingskracht zullen hebben.
Zowel op de stelling dat er een aanzienlijke opleving plaatsvindt van re-

4

inleiding

ligiositeit als dat hier sprake is van een survival is veel af te dingen. Ondertussen vinden er op religieus gebied wel spannende ontwikkelingen plaats.
Wat vroeger iets was van zeldzame eenlingen zoals Carlyle, zie je nu terug in
brede lagen van de bevolking. Het onvermogen te geloven is gegroeid, terwijl het religieuze verlangen is gebleven en wellicht zelfs toeneemt. Mensen
zoals hij waren voorlopers op een ontwikkeling die nog maar in de kinderschoenen staat. Steeds openlijker zie je onverholen pogingen religie te gebruiken, in de hoop op een beleving. Dit zonder dat in de erin meespelende
religieuze voorstellingen wordt geloofd. Hoe marginaal dit desondanks ook
nog moge zijn, wat hier te zien is, zijn wellicht getuigenissen van een transformatie zonder precedent in de godsdienstgeschiedenis.
Want schiepen vroeger de goden hun religies – zo dachten de mensen
– nu scheppen de mensen ze steeds zelfbewuster en openlijker zelf. Als religieuze ervaringen niet zuiver en alleen een goddelijke gave aan gelovigen
zijn of – atheïstisch gezien – niet alleen het gevolg zijn van een onbewust
placebo-effect dat iemands geloof kan hebben, dan hebben degenen die er
bewust werk van maken er invloed op, zoals dat ook geldt voor bijvoorbeeld
esthetische ervaringen. Dan zijn religieuze ervaringen weggelegd voor wie
bereid is zich in een religieus model in te leven en ernaar te handelen, ook
als hij niet gelovig is.
Het verlangen naar religieuze beleving op niet-gelovige basis krijgt op
allerlei manieren vorm: met traditioneel religieuze beelden en rituelen, en
ook in bijvoorbeeld kunst, sport en gezondheidszorg. De vraag is: hoe kan
wie niet gelooft maar wel religieuze verlangens heeft een religieuze beleving
krijgen? Hierover gaat dit boek.
Allereerst wordt de context geschetst waarin de vraag naar religiositeit zonder geloof opkomt: een wereld waarin het steeds moeilijker is geworden
er nog een religieus geloof op na te houden, iets voor waar te houden dat
je nooit kunt weten. In deel I van dit uit vijf delen bestaande boek wordt
nagegaan hoe ernstig het ‘geloofsprobleem’ is dat velen tegenwoordig hebben. Geloof is voor veel mensen een onmogelijkheid geworden. Ze kunnen
niet voor waar houden dat er een God, een leven na de dood, of wat voor
een onkenbaars dan ook bestaat. Dit is een probleem als ze desondanks
een religieus verlangen hebben. Het samengaan van een geloofsprobleem
en religieus verlangen roept veel vragen op. Hoe komt het dat mensen die
niet geloven wel kunnen verlangen naar religieuze beleving? Waaruit blijkt
zulk verlangen? Wat zegt het over cultuur en maatschappij dat zovelen toch
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religieuze verlangens blijven koesteren? Welke factoren stimuleren zulke verlangens? En wat voor invloed heeft het onvermogen te geloven?
In deel II wordt onderzocht op wat voor manieren gelovigen het geloofsprobleem proberen op te lossen. Weliswaar is het een eeuwig, typisch met
religie samenhangend probleem.6 Maar het probleem van de geloofwaardigheid steekt speciaal in de moderne tijd de kop op. Bekeken wordt hoe de
verschillende soorten gelovigen im- of expliciet met geloof omgaan, hoe hun
strategieën werken, en hoe die in de tegenwoordige cultuur tekortschieten.
Op verschillende manieren illustreren ze het tegenwoordige onvermogen
om zich te verhouden tot het geloofsprobleem.
Omdat het woord ‘geloof ’ al gebruikt wordt voordat op de problemen
rond dit woord wordt ingegaan, hier een begripsverheldering. Met het geloofsprobleem is ook het woord geloof problematisch geworden. Er zijn de
verschillende strategieën om om te gaan met het problematische van voor
waar houden, en een ervan is de betekenis van geloof als voor waar houden
te verdoezelen. Veel gelovigen stellen dat dat maar een minder belangrijk
aspect is van geloven. Geloven is voor hen niet een kwestie van voor waar
houden maar vooral van vertrouwen. Maar verkrijgen ze dat vertrouwen
niet alleen door voor waar te houden, of dat in ieder geval te proberen? Anderen benadrukken hun twijfel, maar ook zij houden voor waar, alleen met
moeite.
De onafhankelijke waarnemer moet constateren dat hoe onbelangrijk het
aspect van voor waar houden voor gelovigen zelf naar hun zeggen ook moge
zijn, dit element er toch altijd inzit. In deze studie blijft geloof dan ook
gewoon voor waar houden van wat je niet kunt weten. Preciezer: van metafysische voorstellingen, die iets willen zeggen over de uiteindelijke grond
van de werkelijkheid in een veronderstelde werkelijkheid die niet empirisch
toegankelijk en dus wetenschappelijk gezien onkenbaar is.
Geloven doet weliswaar iedereen – in het eigen kunnen, in de betrouwbaarheid van anderen, in het aanbreken van de dag van morgen. In deze zin
heeft niemand een probleem met voor waar houden. Zulk geloof zal vroeg
of laat door de feiten worden bevestigd of weerlegd. Maar geloven in God,
of welk metafysisch beeld ook, is iets anders. Dan wordt iets voor waar gehouden dat je bij leven nooit zult kunnen weten. Verdoezelende definiëringen worden onderzocht om zicht te krijgen op hoe met het geloofsprobleem
wordt omgegaan.7 Uitgesproken of onuitgesproken, geloof geldt onder de
meeste religieuze mensen als voorwaarde voor religiositeit, of ze het willen
toegeven of niet. Wie niet gelooft, zal ook niets religieus beleven, is een
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tot recent vrijwel algemeen geaccepteerde gedachtegang. Het is een christelijke gedachte dat God geloof van mensen vraagt. Dat gaat terug op de
Bijbel – ‘Wanneer er dan toch nog een sluier ligt over het evangelie dat wij
verkondigen, geldt dat alleen voor hen die verloren gaan: de ongelovigen,’
staat bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament.8 Geloof staat in het christendom traditioneel zo centraal dat het zelfs als synoniem gebruikt wordt van
religiositeit.
Ook bijna alle sociale wetenschappers zien geloof als een onontbeerlijk
aspect van religiositeit – niet per se in het bewustzijn van de gelovigen, maar
wel beslissend voor de beoordeling of er van religie sprake is of niet. Per
definitie stellen zij dat religiositeit zonder geloof niet bestaat. Maar welke
vooronderstellingen liggen hier eigenlijk aan ten grondslag, en hoe houdbaar zijn die?
Er ligt een of andere religieus dan wel ideologisch gekleurde metafysische
‘waarheid’ aan ten grondslag, en die is zonder geloof niet houdbaar. Het is
ongeloofwaardig dat God het geloof als voorwaarde zou stellen voor een
religieuze beleving, en het is even ongeloofwaardig ervan uit te gaan dat er
geloofd moet worden om de veronderstelde primaire functies van religie te
vervullen: namelijk het individu zekerheid geven en de samenleving integreren. Zulke onterechte aannames verhinderen het zicht op een belangrijke
ontwikkeling die op religieus terrein aan de gang is, namelijk het naast religieus geloof ontstaan van religiositeit zonder zulk geloof.
Bovendien hindert deze traditionele manier van naar religie kijken de
ontwikkeling van nieuwe vormen op ‘agelovige’ basis. Veel mensen geloven
tegenwoordig niet meer in het bestaan van bijvoorbeeld God en een leven
na de dood, maar zijn van het tegendeel – dat ze niet bestaan – ook niet
overtuigd. Ongeloof ten aanzien van religieuze voorstellingen is velen tegenwoordig net als geloof een brug te ver. Ik spreek dan niet van ongelovigheid
maar van agelovigheid. Anders dan ongelovigheid blijkt agelovigheid een
goede voedingsbodem voor religiositeit.
Onvermijdelijk komt hier de fundamentele vraag om de hoek kijken wat
religiositeit of religieuze beleving eigenlijk is als de veronderstelling onjuist
is dat religie altijd geloof inhoudt. Op wat voor manieren zouden religieus
lijkende belevingen zonder geloof overeenkomen met traditionele religiositeit mét geloof? Zijn de verschillen cruciaal of niet?
Omdat bestaande religiedefinities bijna steevast uitgaan van geloof als
voor waar houden, en deze hier dus onbruikbaar zijn, wordt in deel III van
dit boek een nieuw religiebegrip ontwikkeld. Om op dit terrein verder te
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kunnen, en tot een verantwoorde formulering te komen van het begrip religiositeit, moeten er gaandeweg keuzes worden gemaakt. In het religiebegrip
dat in dit deel wordt ontwikkeld staan de begrippen ‘transcendentie’ en
‘intentionaliteit’ centraal. Mensen – gelovig of niet – kunnen transcendentiebesef hebben, zich bewust zijn van het feit dat er zaken buiten de horizon
van het kenbare vallen. Met beelden van transcendentie proberen ze die horizon zichtbaar te maken, of ze gaan verder en maken zich beelden van wat
er misschien achter die horizon zou kunnen liggen. Dan geven ze de beelden van transcendentie een metafysische invulling. De term intentionaliteit
is in de hier gebruikte betekenis van de antropoloog Jan van Baal. Onder
intentionaliteit wordt hier de beleving verstaan aangesproken te worden.
Het zelf aanspreken, bijvoorbeeld door rituelen als gebed, wordt gezien als
intentioneel gedrag, als antwoord op de mogelijkheid je aangesproken te
voelen. Zijn met de beleving van intentionaliteit metafysisch geladen beelden van transcendentie verbonden dan is er sprake van religiositeit, in lichte
of sterke mate, al dan niet zonder geloof. Religiositeit zonder geloof wordt
steevast gekenmerkt door een sterk besef van transcendentie, van menselijke
beperktheid en het gegeven dat er veel is dat je overstijgt.
Vóórdat in deel drie een begrip van religiositeit is ontwikkeld waarin ook
plaats is voor agelovigheid, wordt het begrip ‘religiositeit’ al wel gebruikt, en
het is daarom nodig hier iets van een voorlopige begripsbepaling te geven.
Onder religiositeit verstaan we hier alle ervaringen, gevoelens, houdingen en
handelingen die vroeger altijd met geloof in traditioneel religieuze voorstellingen verbonden waren. Het omvat behalve religieuze beleving dus ook het
direct ermee verbonden gedrag, zoals het doen van rituelen zoals gebed en
andere symbolische handelingen.9
Eventueel ‘religieus verlangen’ bij mensen met een geloofsprobleem
wordt hier als het verlangen naar religieuze beleving gezien.10 Een beleving
kan spectaculair zijn maar ook subtiel, een vaag stempel dat de werkelijkheid kleurt.11 Religiositeit speelt zich dus allereerst af op individueel niveau,
al zal ze natuurlijk allerlei sociale aspecten hebben. Het woord wordt hier
gebruikt als overkoepelende term waaronder ook valt wat anderen ‘godsdienstigheid’ of ‘spiritualiteit’ noemen. ‘Religie’ is breder, en ontstaat pas als
institutionalisering plaatsvindt. Er vormen zich dan organisaties met ambten, leerstellingen en collectieve gebruiken. Hierover gaat het in dit boek
niet.
In deel IV en V – het grootste deel van het boek – wordt de strategie besproken van degenen die zonder geloof toch aan religie doen: hoe proberen
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zij religieuze beleving op te roepen? Welke modaliteiten zijn er te onderscheiden? Hoe gaan ze om met het probleem van de status van de religieuze
voorstellingen? Hoe krijgt hun verlangen vorm? Wie zijn het die op deze
basis religieus zijn? Wat voor een rol speelt dit in hun leven en hoe is het te
plaatsen in de sociale context? Kortom: wat zijn de ins en outs van ‘flirten
met God’?
De drie eerste delen zijn grotendeels gebaseerd op literatuur uit de verschillende disciplines.12 Deel vier en vijf zijn overwegend kwalitatief sociologisch.13 Daarbij heb ik gebruik gemaakt van wat je ‘de journalistieke
methode’ om informatie te verzamelen zou kunnen noemen. Journalistiek
als onderzoeksmethode is niet minder inzichtgevend dan traditioneel wetenschappelijk kwalitatief onderzoek. Kwalitatief goede journalistieke reportages en interviews kunnen voorbeelden leveren van religiositeit zonder
geloof.14 Het veldwerk van de socio- of antropoloog van religie lijkt veel op
de reportage van de religiejournalist.15 Ook in het vraaggesprek lijken de
twee op elkaar.16
Sociale wetenschap en journalistiek verschillen ook.17 Toch moeten we de
verschillen niet overdrijven. Beide gaan als het goed is zorgvuldig om met
hun bronnen, van beiden kun je zeggen dat ze neerkomen op ‘waarheidszoekend verhalen vertellen’.18 Veel conclusies zullen overeenkomen, en verwonderlijk is dat niet, wanneer ze naar hetzelfde deel van de werkelijkheid
kijken. De twee benaderingswijzen zijn goed te combineren.19 De journalistiek kan helpen om de bevindingen toegankelijk te formuleren.20 Belangrijker is dat de journalistiek goed materiaal kan bieden aan de wetenschap,
die over een superieur instrumentarium beschikt om de gevonden gegevens
te analyseren.21 Putten uit de betere journalistieke reportages en interviews
geeft de wetenschap de mogelijkheid met dit materiaal een breder terrein te
beschrijven.
Waarom neemt een journalist de moeite een wetenschappelijk werk te
schrijven? Een gezellig, dun en wat oppervakkiger boekje had wellicht meer
lezers getrokken. Misschien komt zo’n boekje er nog. Maar eerst was het nodig, vond ik, de vragen die door het onderwerp worden opgeroepen tot op
de bodem uit te diepen. Een proefschrift bood daarvoor een goede vorm –
begeleiding door bekwame wetenschappers garandeert een zekere kwaliteit.
Tijdens mijn studie godsdienstwetenschap eind jaren tachtig heb ik oog
gekregen voor het bestaan van religiositeit zonder geloof. Dat was en is een
onontgonnen gebied. De dichter bij de concrete werkelijkheid blijvende
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journalist bleek daar eerder tegenaan te lopen dan de vaak theoretischer
ingestelde wetenschapper. Ik heb als journalist dan ook altijd opgelet of
niet ergens speciaal deze vorm van religiositeit te bespeuren was. Het is iets
dat je overal in het veld tegen het lijf kunt lopen, maar dat meestal niet
uitgekristalliseerd is. Er is geen duidelijke groep die op deze manier religieus
zegt te zijn, geen mores, leer of organisatie. Er is in deze diffuse situatie nog
weinig structuur te bekennen, de individuele pogingen zijn van allerlei aard
en veelal niet consequent in hun omgang met het geloofsprobleem, maar
eerder zoekend en met zichzelf in de knoop liggend.
Ik liet deze vorm van religiositeit wanneer ik er tegenaan liep graag aan
bod komen in mijn interviews en reportages. Bij gebrek aan personen die
een uitgewerkte visie op en ervaring met deze vorm van religiositeit of levensbeschouwing hadden, heb ik gebruik gemaakt van alles wat min of
meer toevallige mensen die niet gelovig maar wel religieus leken te zijn,
dwars door alle traditionele religieuze grenzen heen, me desgevraagd vertelden.22 Behalve eigen werk, leverde ook het werk van collega-journalisten
die hier soms en passant tegenaan liepen waardevol materiaal op, net als
ontboezemingen op internet, van vrienden en kennissen.
Het onderzoek was ongestructureerd en niet-systematisch, in de zin dat
niet gebruik is gemaakt van een vooraf uitgewerkt ‘waarnemings- en interpretatieschema’.23 De voortgaande wisselwerking tussen het waarnemen van
gebruik van religieuze vormen op agelovige basis en het analyseren daarvan,
scherpte beetje bij beetje het oog voor passende begrippen die een nieuwe
manier van kijken mogelijk maakten.24
Een nieuw terrein kan beter niet vanuit een van tevoren sterk gearticuleerde bestaande theorie worden benaderd.25 Er kan namelijk een andere
manier van kijken nodig zijn om er beter oog voor te krijgen. In dit boek
wordt een poging gedaan de in onze cultuur nog gewone blinde vlek kwijt
te raken die wordt veroorzaakt door het idee dat religie altijd met geloof
gepaard gaat. Om vervolgens een nieuwe manier van naar religiositeit kijken
te ontwikkelen, een die niet per se geloof veronderstelt en daarmee oog geeft
voor anders onopgemerkte zaken.26
Zowel de religiejournalist als de godsdienstwetenschapper is als het goed
is niet vooringenomen maar kijkt wel vanuit een vooraf gekozen, voortdurend bereflecteerde en gaandeweg bijgeslepen vraagstelling en invalshoeken.
Mijn poging tot wetenschappelijke structurering en doordenking leidde tot
een steeds verdere aanscherping van de vraagstelling om naar de hoofdzakelijk met journalistiek gevonden voorbeelden te kijken. De inzet was het
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steeds helderder oog krijgen voor de verschijningsvormen, dilemma’s, het
belang, de functies, mogelijkheden en wat al niet meer van religiositeit zonder geloof.
Met als uiteindelijke inzet niet alleen de beschrijving van de sociale werkelijkheid, van wat mensen doen en zeggen. De inzet is last but not least
ook de werkelijkheid te beïnvloeden. Geen ‘droge’ maar geëngageerde wetenschap te bedrijven, iets proberen mogelijk te maken waar mensen wat
aan kunnen hebben. In dit boek probeer ik – behalve te beschrijven – ook
expliciet en consistent te maken, zwakke kanten in de omgang met het geloofsprobleem te signaleren, en een oplossing te zoeken op een manier die
recht doet aan het tegenwoordig breed levende onvermogen nog te geloven,
en zo desondanks levend religieus verlangen te deblokkeren zodat een persoonlijke religiositeit ontwikkeld kan worden.
Laat ik gelijk al mijn kaarten maar open op tafel leggen: zelf geloof ik ook
niets – niet in God en niet in niet-God – maar onderken ik wel een zeker
religieus verlangen bij mezelf. Dit onderzoek wordt mede gemotiveerd door
de wens naar overzicht en richting, naar een begaanbare weg – zoals ik die
ook terugzag bij veel mensen die in dit boek ter sprake komen, en die misschien ook leeft bij de lezer. Ik weet nu dat er vele geestverwanten rondlopen. En dat maakt nieuwsgierig naar de ontwikkeling van deze nieuwe vorm
van religiositeit. Heeft ‘flirten met God’ toekomst, voor mij persoonlijk en
voor al die anderen die op gelijksoortige manieren met religie proberen bezig te zijn?
Dit persoonlijke is niet erg, zoals sommigen misschien kunnen denken,
maar kan juist een voordeel zijn. De eigen levensbeschouwing speelt eigenlijk altijd een rol in het werk van de kwalitatieve onderzoeker op levensbeschouwelijk terrein. Het idee dat hij die zoveel mogelijk moet buitensluiten
wordt bij dit type onderzoek niet breed gedeeld. De methodologen Smaling
en Hijmans zien er op zich geen bedreiging van de kwaliteit in, en beklemtonen veeleer de positieve mogelijkheden ervan.27 Het vermogen om je in
een bepaalde levensbeschouwing in te leven, bijvoorbeeld. Veel komt bij
kwalitatief onderzoek aan op sociale vaardigheden, stellen ze. ,,Daarom zegt
men ook weleens dat de kwalitatieve onderzoeker zijn eigen instrument is.’’
Een levensbeschouwelijk accent is daarin zeker niet per se een valse noot.28
Het is daarbij wel belangrijk dat de onderzoeker zich bewust is van de invloed van zijn eigen levensbeschouwelijke positie, dat hij zijn eigen instrument kent, en daar eventueel consequenties uit trekt. Zo zou het goed zijn
als een godsdienstsocioloog van de oude stempel, die vooral verstand heeft
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van kerkelijk christendom in Nederland tot de jaren zeventig, zich bewust
is dat zijn nadruk op geloofsleer en kerk, en op de functies van zekerheid
geven en gemeenschappelijkheid vergroten, verbonden is met zijn eigen levensbeschouwing. Dit kan een meerwaarde hebben, maar hij moet niet in
de val trappen zijn visie te veralgemeniseren en van toepassing te verklaren
op andere religieuze stijlen zoals die van de individualistische ‘new age-spiritualiteit’. Is de onderzoeker zich bewust van zijn positie en beperkingen
en probeert hij nieuwsgierig en onbevooroordeeld meer inzicht te krijgen in
het veld waarmee hij ook persoonlijk verbonden is, en doet hij daarvan op
logisch navolgbare wijze verslag, dan hoeft er aan de wetenschappelijkheid
van zijn bevindingen niet te worden getwijfeld.
Dit onderzoek zet het instrument ‘onderzoeker’ expliciet in, want dit
biedt speciaal hier grote mogelijkheden. Het doet meer dan alleen beschrijven wat andere mensen doen en zeggen. Ik heb ook iets van mijn persoonlijke zoektocht opgenomen. Door zelf het experiment van religiositeit zonder geloof te doen, kon ik me een beter beeld vormen van de verschillende
aspecten ervan. De nog prille pogingen tot religiositeit zonder geloof zijn
namelijk moeilijk te documenteren. Dankzij het er ook zelf mee experimenteren kon ik er een beter inzicht in krijgen, en konden mijn bevindingen
hier en daar als illustratie dienen.
Sommigen zien het bewustzijn van de eigen positie en het deelnemen aan
een te onderzoeken onderwerp voor zowel wetenschap als journalistiek als
voorwaarde voor een goed product. Als het goed is stemmen wetenschappers en journalisten die zich bezighouden met popmuziek hierin overeen,
stelt de cultuurfilosoof René Boomkens.29 ,,Alleen die intellectuele verwerking van popmuziek en popcultuur is relevant en interessant, die wordt voltrokken vanuit het besef zelf deel uit te maken van het poppubliek, vanuit
het besef dus dat inzicht in de popcultuur altijd mede wordt beïnvloed door
de specifieke positie die je zelf binnen dat publiek inneemt.’’
Dit geldt helemaal sterk voor het onderzoek naar religiositeit zonder geloof. Hoewel een ‘publiek’ hier nog niet is uitgekristalliseerd, gaat het ook
hier om het besef van je situatie binnen het onderzoeksveld. Voor wie het
probleem met geloof en religiositeit ook existentieel van belang is, is het
gemakkelijker zich in het onderzoeksveld in te leven. Dit is des te noodzakelijk omdat in het tegenwoordige onuitgekristalliseerde stadium feiten en
analyses van het verschijnsel nog grotendeels ontbreken. De onderzoeker is
daardoor als instrument hard nodig.
Als religieuze beleving geen geloof veronderstelt, kan ook de niet van
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geloof uitgaande wetenschappelijk onderzoeker religieus ritueel uitproberen
en onderzoeken of dit inderdaad zo werkt, welke variabelen hij kan ontdekken, en welke plaats de vraag naar de status van de beleving kan innemen
– de lijst te onderzoeken zaken is veel verder uit te breiden.
Voor de empathische onderzoekshouding die erbij nodig is, krijg je niet
alle handen op elkaar binnen het brede wetenschappelijke discours. Maar
binnen de sociale wetenschappen en theologie – de belangrijkste disciplines
waar ik me mee verhoud – vinden velen dat empathie nog wel verdedigbaar
is. Zolang empathie maar niet sympathie betekent.
Mij lijkt ook daar echter weinig mis mee. Zeker, als het de kop in het zand
doet steken, dan moet degene die zich daaraan schuldig maakt daarop
worden aangesproken. Intellectuele eerlijkheid is vereist. Maar daarmee is
sympathie nog niet altijd verkeerd en zijn er te bestuderen zaken denkbaar
waarin ze noodzakelijk is.
Religiositeit zonder geloof is zo’n zaak. Bij gebrek aan uitgekristalliseerd
onderzoeksgebied – met alle problemen van dien, zoals een niet-bereflecteerd en uiterst individueel ratjetoe van termen en het erbij horende onvermogen van gesprekspartners om zich uit te drukken – is er geen effectievere
manier om je er een beeld van te vormen dan door er zelf ook mee te gaan
experimenteren. Om zo beter te kunnen benoemen en gemakkelijker toegang te krijgen tot de belevingswereld van anderen, en die te kunnen interpreteren.30
Zonder sympathie lukt dat niet. Wie het allemaal maar onzin vindt en
beoefenaars van dit genre mal, zal het niet lukken zich in te leven. Omdat de
onderzoeker zijn onderwerp niet alleen met empathie tegemoet treedt, maar
ook met sympathie, kan hij gemakkelijker toegang krijgen tot de beoogde
ervaring. En die kan hij op een wetenschappelijke manier analyseren.
Sterker nog, de wetenschapper als instrument is hard nodig omdat vanwege de traditionele afstemming van het meeste ‘onderzoeksinstrumentarium’ er een collectieve blindheid heerst voor de ontwikkeling van religiositeit zonder geloof. In de wetenschap is dit verschijnsel nog bijna niet
opgemerkt, is er nog geen wetenschappelijke discussie over het verschijnsel
te bespeuren. Dat is wetenschappers niet helemaal aan te rekenen, zij werken in een cultuur waarin anderhalve eeuw na Carlyle nog maar weinig
over religiositeit zonder geloof is nagedacht. Tot uitgesproken en consistente
opvattingen erover is het nog niet gekomen. Binnen de theologie en de
godsdienstwetenschap staat het idee dat geloof voorwaarde is voor religiositeit nog recht overeind. De meeste studies gaan er expliciet of impliciet van
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uit. Religiositeit zonder geloof is iets wat zoals gezegd volgens veel sociale
wetenschappers helemaal niet kan bestaan, alleen al vanwege hun definities
van religie, waarin geloof steevast als voorwaarde geldt.31 Als het mogelijk
is op agelovige basis een religieuze beleving te krijgen, dan ontkracht dat
deze definities en legt dat pijnlijk bloot waar de ermee verbonden theorieën
tekortschieten.
Met de vraag naar religiositeit zonder geloof daagt dit boek de wetenschap nog verder uit. Religiositeit zonder geloof opent de weg naar het op
wetenschappelijke basis experimenteel en planmatig gebruik van religieuze
vormen om te proberen religieuze ervaringen op te roepen. Je kunt je namelijk afvragen welke agelovige houdingen er ten opzichte van metafysische
beelden mogelijk zijn, hoe het geloofsprobleem op te lossen op agelovige
maar wellicht religieuze beleving mogelijk makende manier. Welke religieuze voorstellingen en rituelen zouden kunnen helpen bij het oproepen van
religieuze beleving? Het zijn vragen die men in de sociale en andere niettheologische wetenschappen traditioneel niet stelt.
Zulke vragen doen denken aan die in de theologie worden gesteld, en ze
komen voort uit een overeenkomstige motivatie, namelijk het willen faciliteren van religiositeit. Maar er is een groot verschil. In de theologie mag
worden uitgegaan van metafysisch geladen geloof, terwijl dat taboe is in de
sociale wetenschappen. De agelovige benadering maakt deze vragen geschikt
om te stellen in andere vakgebieden dan de theologie. Als wij alleen kunnen
zeggen dat religieuze belevingen een zaak zijn van neurologische, psychologische, culturele en sociologische factoren, dan is het de moeite waard om
ook vanuit deze disciplines te bekijken hoe religieuze beleving kan worden
opgeroepen.32 Als geloof geen voorwaarde is, dan is het de moeite waard
te proberen het optreden van religieuze belevingen te stimuleren door de
verschillende factoren strategisch in te zetten. Want religieus verlangen is
dan te vergelijken met verlangen naar kunst, muziek, sport of zelfs gezondheid, waar de wetenschap wel actief betrokken is bij het reflecteren op en
faciliteren van kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkelingen. Boomkens’
wetenschappelijk of journalistiek werkende popspecialist beleeft zo intens
mogelijk de muziek. Zonder dat iemand zulke vormen van betrokkenheid
gek vindt, integendeel. Maar als een religiespecialist het zou doen – natuurlijk, op agelovige basis – dan lijkt het gewaagd.
Religiositeit op agelovige basis is mijns inziens iets wat toegejuicht en
bevorderd mag worden. Een samenleving die weinig ruimte laat voor religiositeit, en geen rijk religieus leven heeft, is even armoedig te noemen als
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een samenleving waarin kunst maar weinig plaats mag innemen, en niet tot
bloei komt. ‘Rijk religieus’ is hier geen morele uitspraak. De verschillende
vormen van religiositeit kunnen op allerlei grond goed of slecht gevonden
worden, maar of ze rijk of niet genoemd kunnen worden is een andere zaak.
Dat houdt geen waardeoordeel in. Zoals de stelling dat Ierland een rijke traditie in volksmuziek heeft dat ook niet doet, en ook bevestigd kan worden
door wie niet van deze muziek houdt. ‘Rijk’ betekent hier dat de religiositeit
divers aan vormen en intens aan beleving is en intensief gecultiveerd wordt;
terwijl ‘arm’ voor eenzijdig, oppervlakkig en incidenteel staat. Als religiositeit het waard kan zijn gecultiveerd te worden, dan is het in deze huidige
tijd zaak om te bezien of ze ook op agelovige basis beoefend kan worden, of
mensen er gelukkiger van zouden kunnen worden, het leven erdoor meer
kwaliteit kan krijgen. Dan is het nuttig er op alle mogelijke manieren werk
van te maken, de culturele en psychologische registers open te trekken die
kunnen helpen deze bron van rijkdom aan te boren. Dat kan individueel,
maar ook in sociale verbanden, zoals in de gezondheidszorg, in de verschillende kunstvormen en niet in de laatste plaats door religiositeit zonder geloof wetenschappelijk te bestuderen: wat zijn de mogelijkheden van deze
vorm van religiositeit? Ook journalistiek is op verschillende manieren te
onderzoeken hoe agelovige religiositeit vormgegeven kan worden.
Je ziet het idee dat religie maakbaar is, juist als er geen geloof bij komt kijken, langzamerhand in de verschillende sectoren van de samenleving doordringen. Al bestaat er geen god en is er geen diepere zin, het verlangen naar
diepere zin of naar de beleving van iets goddelijks is er bij velen niet minder
om, ook al leven ze zonder religieus geloof. En dan is het de moeite waard
er werk van te maken. Steeds meer mensen staan open voor deze nieuwe
invalshoek. Het leeft bij een substantieel en groeiend deel van in ieder geval
de Nederlandse bevolking, al is het nog grotendeels onzichtbaar.
Wellicht kan het zichtbaar maken ervan een nieuwe impuls geven aan
het wetenschappelijke en journalistieke onderzoek naar religiositeit. Wellicht zou het ook een stimulans kunnen zijn voor religieuze tradities die in
het Westen mede vanwege het geloof dat zij traditioneel vragen voor velen
problematisch zijn geworden. De discussie is destijds aangezwengeld door
mensen als Carlyle en Kellendonk en dit boek wil er weer een slinger aan
geven.

DEEL I

ONMOGELIJKE RELIGIOSITEIT
Niet meer kunnen, maar wel willen

1 HET GELOOFSPROBLEEM
,,Waarom was het bijna onmogelijk niet in God te geloven in, zeg,
1500 in onze westerse samenleving, terwijl velen van ons dat in 2000
niet alleen gemakkelijk vinden, maar zelfs onvermijdelijk?” Charles
Taylor1

I Sinaï-ervaring
Bijna twintig jaar geleden is mij iets overkomen dat mijn tot dan nog theoretische vraag naar de mogelijkheid van religiositeit zonder geloof in een
persoonlijk daglicht stelde. Ik was in Egypte voor het schrijven van een boek
over de islam.2 Ik sprak met mystiek beoefenende soefi’s, met beginselvaste
fundamentalisten, met genezing biedende magiërs en geestenuitdrijvers, en
vooral met veel gewone gelovigen. In één ding komen deze mensen allemaal
overeen: ze leven in een betoverde wereld, waarin God en zijn helpers zich
actief met het leven bemoeien, soms door wonderen te verrichten. Hun
leven heeft een hogere zin, niets is toeval. Deze gelovigen gaven me een
inkijkje in een wereld die heel anders is dan de mijne.
Het gebeurde toen ik na een maand werken toe was aan een pauze. In
Cairo nam ik een bus de Sinaï-woestijn in, naar het Sint-Catharinaklooster,
aan de voet van de ‘berg van Mozes’, de mythische berg die sinds mensenheugenis pelgrims, avonturiers en toeristen trekt. Ik vond onderdak in de
herberg van het klooster. In de ochtendschemer begon ik de berg te beklimmen waar Mozes van God zelf de stenen tafelen met de tien geboden
zou hebben ontvangen, terwijl het ontrouwe volk beneden een gouden kalf
oprichtte.
,,De Sinaï was volledig in rook gehuld, want de Heer was daarop neergedaald in vuur,” verhaalt Exodus (19:18-21). ,,De rook steeg op als de rook
uit een smeltoven, en de berg trilde hevig. Het geschal van de ramshoren
werd luider en luider. Mozes sprak, en God antwoordde met geweldig stemgeluid. De Heer was op de top van de Sinaï neergedaald. Hij vroeg Mozes
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naar hem toe te komen, en Mozes ging naar boven. De Heer zei tegen Mozes: ,,Ga naar beneden en waarschuw het volk dat zij niet te dichtbij komen
in de hoop de Heer te zien, want dan zullen velen van hen het leven verliezen.” En God sprak vervolgens deze woorden: ,,Maak geen godenbeelden,
geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets
beneden op de aarde of in het water onder de aarde.”3
Een mooi verhaal, al heeft Mozes hoogstwaarschijnlijk nooit bestaan,
heeft het volk Israël vermoedelijk niet door de Sinaï-woestijn gezworven,
laat staan veertig jaar, en heeft God er al helemaal geen tien geboden op
stenen tafelen geopenbaard. Dit leert ons de wetenschap, die op grond van
tekstanalyse, archeologisch en historisch onderzoek probeert te bepalen welke delen van de Bijbel misschien of waarschijnlijk wel of niet waar gebeurd
zijn.4
Het verhaal van de uittocht uit Egypte en de zwerftocht door de Sinaïwoestijn is waarschijnlijk niet historisch. Het kan zijn ontstaan tijdens de
Babylonische ballingschap – die wel echt heeft plaatsgevonden. In ballingschap droomden de onderdrukten van terugkeer naar hun vaderland.
Omdat een verhaal over de zozeer gewenste uittocht uit Babylon problemen zou geven, plaatsten de vertellers het voor hun veiligheid maar in
Egypte.5
Ik hield het tempo erin. Buiten adem en drijfnat van het zweet nam ik
rots na rots, traptrede na traptrede. Hoger, steeds hoger, tot de top, op zo’n
2300 meter. Na een uur of vier bereikte ik deze plek, waar ik op een rots
ging zitten, op enige afstand van het met thee- en souvenirstalletjes volgebouwde deel. Op het onderlinge geruzie van de handelaren na was het stil.
Toeristen waren er nauwelijks. Het was vlak na de Eerste Golfoorlog en het
Midden-Oosten werd gemeden. Tot in de verre verten waren bergpartijen
en zandwoestijnen zichtbaar. Rechts de Golf van Akaba met aan de overkant
Saoedi-Arabië.
Ik staarde enige tijd de diepte in en toen gebeurde het. Mijn blik op een
deel van het rotsgebergte een kilometer lager vertroebelde en ik werd overvallen door een boodschap, die paradoxaal genoeg woord- en geluidloos
was. Het was een boodschap die niet uit mijzelf kwam maar van buiten,
althans zo voelde ik het. Het was alsof iets of iemand me erop wees dat het
hoogmoedig is ervan uit te gaan dat de diepten van religie te doorgronden
zijn.
Wat was dit, vroeg ik me ontsteld af. Een donderslag bij heldere hemel.
Ik had me een moment aangesproken gevoeld en nu hing er als een soort
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echo een diepe stilte, zoals die kan klinken na een gewichtig of onthullend
woord. Ik zag achtereenvolgens drie kraaien onder langs de berg vliegen
en vroeg me af of ik soms ook hierin een boodschap moest zien, en zo ja,
waarin dan eigenlijk niet?
Had ik echt een boodschap gekregen, vroeg ik me enkele ogenblikken
later al twijfelend af. Het was een boodschap zonder taal, en zoiets kan niet
en zal alleen al daarom wel onzin zijn. Al zou je kunnen zeggen dat de diepte
van de afgrond onder mij het medium was dat de boodschap overbracht,
het beeld dat mij aansprak. De taal waarmee ik die boodschap verwoord is
dus in ieder geval van mijzelf, en niet van God of wat dan ook. Diepte is een
in ons bewustzijn verankerde metafoor voor onder de oppervlakte liggende,
verscholen betekenislagen die desondanks van het grootste belang kunnen
zijn. Het enige wat er dan is gebeurd, is dat dit beeld plotseling zeggingskracht kreeg.
Het is heel goed denkbaar dat deze metafoor omhoog borrelde uit de
krochten van mijn met het christendom geïmpregneerde, maar agelovig geworden ziel. Vanzelfsprekend juist op deze met ‘God’ besmette plek. Na
die klim, waardoor je wat licht in het hoofd bent, terwijl het overweldigende uitzicht eufoor maakt. En natuurlijk juist tijdens deze reis, die een
indringende kennismaking was met de wereld van traditioneel religieuze
moslims die de stem van God nog dagelijks menen te horen. Terwijl ik me
geïnteresseerd, zonder merkbare scepsis, inleefde in hun wereld, geloofde ik
ondertussen stilletjes niet in hun religieuze universum. Is de gedachte aan
hoogmoed, tijdens mijn omgang met hen achteloos ver van mij geworpen,
misschien tijdens de vakantie op de berg als een duveltje uit een doosje tevoorschijn gekomen, gepresenteerd in aansprekende beelden uit mijn eigen,
christelijke cultuur?

II Onmogelijk geloof
Zo wist ik deze op zich best spectaculaire, religieus te noemen ervaring aardig weg te praten, gebruikmakend van inzichten die iedere student sociale
wetenschappen krijgt voorgeschoteld wanneer hij zich in religie verdiept.
Mijn ervaring had geen goede papieren, hoe werkelijk zij mij op het moment zelf ook had geleken. Psychologen kunnen opmerken dat ze werd aangejaagd door onbewuste gevoelens en verlangens en was gekleurd door mijn
referentiekader en mijn persoonlijkheid. Deze ervaring was een constructie
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van mijn eigen geest, volgens de boekjes om tegemoet te komen aan mijn
behoefte het leven te ordenen, zin te geven.
Een mens wordt in de hoogst denkbare mate gevormd door zijn omgeving, is het product van opvoeding, maatschappij en cultuur, kunnen sociologen aanvullen. Je persoonlijkheid wordt gevormd door toevallige omstandigheden en gebeurtenissen. Je religie of religieloosheid hangt af van de plek
waar je wieg stond. Wie als moslim op het platteland van Egypte is geboren
en getogen, is hoogstwaarschijnlijk religieus. Hij zal geloven dat God zijn
leven leidt en dat niets toeval is. Twijfel zal niet in zijn Egyptische woordenboek voorkomen. Wie in een autochtoon, hoogopgeleid, Amsterdams nest
opgroeit, kent het ongeloof en de twijfel maar al te goed. Waarschijnlijk
komt hij nooit in een kerk en weet hij niet of hij wel gelooft, en zo ja wat.
Afhankelijk van de omstandigheden is de werkelijkheid dus gevuld met heiligen, God en geesten of is zij juist Amsterdams leeg.
Zulke relativerende kennis over religie is in een westers land als Nederland wijdverbreid. Wie heeft er nooit gehoord van Marx’ opium van het
volk en van Freuds idee van de autoritaire vadergod als projectie van de
eigen vader? Met dit soort gedachten zijn wij vertrouwd. En al zijn de theorieën zelf deels in het museum van de wetenschap bijgezet, het idee dat
mensen de goden maken staat recht overeind en heeft in onze cultuur het
geloof in God en een uiteindelijke zin ondermijnd.
Toch kan de wetenschap niet gezien worden als de motor van het secularisatieproces waardoor het christendom een steeds bescheidener plaats kreeg
in onze samenleving.6 De meeste mensen waren zich nauwelijks bewust van
de consequenties van het opkomende wetenschappelijke wereldbeeld.7 Allerlei andere sociologische processen, zoals differentiëring en rationalisering,
gaven vaart aan de maatschappelijke veranderingen, waarin steeds minder
ruimte overbleef voor godsdienst.
Desalniettemin konden sinds het opkomen van de wetenschap veel hoogopgeleide westerlingen niet meer om het erdoor vormgegeven wereldbeeld
heen, en heeft dat grote invloed gehad op hun religiositeit.8 Allerlei vroeger
volstrekt geloofwaardige zaken – de opstanding van Jezus, de schepping,
leven na de dood – hebben hun geloofwaardigheid verloren. Dit geldt ook
voor veel gelovigen en hun theologisch geschoolde voormannen. Wetenschap was dan wel geen motor achter de secularisatie, ze heeft wel gezorgd
voor een geloofsprobleem bij velen, en dat weerhoudt hen ervan om te geloven wat ongeloofwaardig is geworden. Het geloofsprobleem is een blokkade
op theoretisch niveau waar voor velen nauwelijks omheen te gaan is. Wie
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dit in zijn wereldbeeld verdisconteert, kan niet veel anders dan weinig nog
geloven. In zoverre hij wel een religieus verlangen heeft, heeft hij een geloofsprobleem.
Het geloofsprobleem heeft naast een theoretische kant ook een culturele
kant en wordt door allerlei sociale factoren beïnvloed. In 2000 is de sociaal
geconstrueerde plausibiliteit die geloven in 1500 nog zo vanzelfsprekend
maakte grotendeels weggevallen, constateert Charles Taylor.9 De culturele
‘achtergrond’ die het geloof vanzelfsprekend maakte is radicaal veranderd.10
Voor sommigen kan het zijn dat hoewel de wetenschap de onwaarheid van
bepaalde traditioneel religieuze voorstellingen onweerlegbaar heeft bewezen, en zij daarmee bekend zijn, het geloof erin voor hen toch geloofwaardig
blijft. Ondanks hun onwaarheid blijven ze voor hen plausibel.11 Maar voor
veel meer mensen is gelovig blijven of worden erdoor uitgesloten.
Het geloofsprobleem duikt dus niet overal en bij iedereen op en niet bij
iedereen in dezelfde mate. Je ziet het speciaal bij bepaalde groepen, zoals
bij minimalistische theologen en niet-orthodoxe kerkgangers, maar ook bij
buitenkerkelijken, en bij agnosten, ietsisten en wellicht atheïsten, die er allemaal op hun eigen manieren mee omgaan. Daarnaast is het zo dat veel
mensen met het wegvallen van de vanzelfsprekendheid van geloof er ook
niet meer mee worstelen. Voor velen is religiositeit wegens ongeloofwaardigheid irrelevant geworden en daarmee geen probleem meer.
Of het nu voor mensen een probleem is of niet, de onttoverde kijk op
het leven is tegenwoordig dominant. In het Westen zijn steeds meer mensen
naast het evolutionaire proces uit de biologie ook de geschiedenis en cultuur gaan zien als het resultaat van een groot aantal pure toevalligheden,
van duizenden kleine, zich vastzettende mutaties. Constant worden oude
vormen door nieuwe gedood, niet om een hoger doel te bereiken, maar in
den blinde. Er zit geen hogere orde achter dit proces.
Als ik dus God hoor spreken op de Sinaï, als Maria Magdalena boodschappen voor de mensheid aan mij zou ‘channelen’ (doorgeven) of als ik de
hand Gods zou voelen in de gebeurtenissen die mijn leven bepalen, moet
ik dat tegelijkertijd wantrouwen. Elk signaal dat ik meen te ontvangen van
God is waarschijnlijk inbeelding en van elk beeld ben ik zelf de schepper. De
meeste beelden neem ik over uit de mij omringende cultuur; ze stammen
van vroegere generaties, die nog dachten dat ze in direct contact stonden
met een goddelijke wereld, waarvan ze weliswaar niet alles, maar toch het
een en ander aan cruciaals meenden te weten. Die beelden, vinden we nu,
zijn cultuurproducten, geen openbaringen van God.
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Er zijn tal van bedenkingen tegen religieus geloof mogelijk. Geen enkel
religieus geloof is met de rede te bewijzen of zelfs maar aannemelijk te maken, alle vernuftige redeneringen die ons van de waarheid van geloofsvoorstellingen willen overtuigen ten spijt.
Niet alleen zijn alle geloofsvoorstellingen over God en het doel van het
leven ontmaskerd als menselijke fantasieën, ook worden religieuze functionarissen niet meer erkend als heilig en kan een heilige plaats in principe overal zijn: het zijn de mensen, niet de goden, die een beeld, persoon
of plek heiligen. Velen zijn argwanend geworden, hebben oog gekregen
voor het al te menselijke achter de te grote pretenties, street wise als ze
zijn geworden bij het horen van de absolute waarheden van religieuze gezagsdragers. Iedereen weet dat religieuze vormen niet alleen ontstonden en
groeiden uit onzelfzuchtige motieven, maar vaak ook uit (vaak net zo goed
religieus geïnspireerde) berekening en machtspolitiek. Voorbeelden te over
van mensen die geloofden dat God gehoorzaamheid aan superieuren eist
en die zich daarom allerlei onaangenaams lieten welgevallen. Van vrouwen
die zich laten onderdrukken omdat een godgegeven boek het zo verordonneert. De lijst met gemeenplaatsen die religie relativeren is gemakkelijk uit
te breiden.
Mensen zijn bovendien niet meer hiërarchisch ingesteld. Ze hebben
moeite met autoriteiten op welk gebied dan ook, en al helemaal met veronderstelde onzichtbare autoriteit. Dat straalt af op de status van geloof. We
leven in een tijd waarin zelfs de Ongelovige Thomas als stiekeme gelovige is
ontmaskerd. ,,De apostel Thomas verklaarde dat hij niet zou geloven voor
hij zou zien,” schreef Fjodor Dostojevski in 1880. ,,En toen hij gezien had
zei hij: ‘Mijn Heer, mijn God’. Dwong het wonder hem te geloven? Hoogstwaarschijnlijk niet. Misschien was hij in het diepst van zijn wezen al een
volslagen gelovige toen hij zei: ‘Ik geloof niet eer ik gezien heb’.”12
De scepsis heeft invloed gehad op alle geloof, hoezeer dit ook met ervaring wordt gestaafd of zelfs als ongeloof wordt verpakt. Sommige mensen
die even op het randje van de dood balanceerden, verhalen van hun ervaring van een leven na de dood. Maar het is ook heel goed mogelijk dat
deze bijna-doodervaringen constructies zijn van de menselijke geest, die op
het moment dat we moeten zwichten voor de dood nog snel even tevoorschijn worden getoverd uit de bibliotheek van tijdens het leven verzamelde
beelden, wie weet als troost. Bovendien hebben wetenschappers het hersengebiedje gevonden dat bij elektrostimulatie dergelijke beelden produceert,
wat het bestaan van een leven na de dood niet uitsluit, maar het wel minder
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geloofwaardig maakt.13 Religieuze gevoelens zijn te lokaliseren in het ‘septum’ en enkele nabijgelegen gebiedjes.14 Neurologen en andere wetenschappers die zich op de bevindingen van de neurologie baseren hebben met een
verwijzing naar bepaalde locaties in de hersenen de mens bestempeld als
‘ongeneeslijk religieus’. Velen erkennen tegenwoordig dat uit de ervaring
geen bewijs te halen valt voor een leven na de dood, een God of wat voor
bovennatuurlijks ook. Zelfs de spectaculairste engelenstoet die in een zee
van licht aan de hemel zou verschijnen, kan geen zekerheid meer geven:
misschien was het wel zinsbegoocheling.15
Als religieuze ervaringen ons al danig voor de gek kunnen houden, en
dat wellicht ook doen, dan geldt dat helemaal voor de ons overgeleverde
geloofsvoorstellingen waarin vroegere generaties hun religieuze ervaringen
en gevoelens probeerden uit te drukken. Grote kans dat wij niet lezen wat
zij bedoelden en dat wat zij bedoelden niet werkelijk was. Hoe werkelijk een
religieuze ervaring ook lijkt, hoe waarachtig een religieus gevoel ook overkomt, hoe inspirerend een geloofsovertuiging ook klinkt, toch zullen we, als
ware kinderen van deze moderne tijd, moeten toegeven dat het waarschijnlijk scheppingen zijn van onze eigen geest. De overdonderende ervaring
van contact met een ‘hoger’ genoemde werkelijkheid, of de inspirerende
gedachte aan bijvoorbeeld de schepping als een project van God waaraan
ieder individu een unieke bijdrage te leveren heeft, en het erbij komende
gevoel van zin en ontzag, het wordt allemaal verwoord met mooie beelden
uit rijke tradities. Maar als het gaat om de geloofwaardigheid van dit alles,
zijn ze eigenlijk alleen nog maar met de grootst mogelijke twijfel te bezien.

III Secularisatie van het bewustzijn
Het gaat ronduit slecht met traditioneel religieus Nederland. Jaarlijks krimpen de kerken met zo’n 110.000 leden. De komende tien jaar zullen nog
heel veel kerken sluiten. In de afgelopen veertig jaar is het christendom voor
een groot deel weggesmolten. In 1958 was nog maar 24 procent van de
Nederlandse bevolking buitenkerkelijk, in 1966 36 procent, in 1975 42, in
1985 52, en in 1995 was het 62 procent.16 In 2006 werd 61 procent gemeten.17 Niet alleen op het gebied van participatie in gemeenschapsverband,
maar ook wat geloof betreft zit de klad erin. De belangrijke enquêtes tonen
teruggang in alle geloof: steeds minder geloof in God, Christus of een leven
na de dood.18 In 1966 geloofde nog bijna de helft van de Nederlanders in
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een God die zich met iedere mens persoonlijk bezighoudt. In 1979 was dat
een derde, in 2004 één op de vijf. Het aantal agnosten groeide van 10 procent in 1966 tot zo’n 30 procent in 2004. We moeten hierbij wel een slag
om de arm houden: statistieken en enquêtes hebben hun tekortkomingen.19
Het veranderend religieus gedrag en geloof van miljoenen speelt vanzelfsprekend ook op individueel niveau. De godsdienstsocioloog Peter Berger
noemt de ‘geloofwaardigheidscrisis’ van de religieuze voorstellingen ,,een
van de meest duidelijke wegen waarlangs subjectieve secularisatie vat heeft
gekregen op de gewone man”.20 Christelijke betekenisgeving verdween uit
het referentiekader van veel mensen, in het dagelijks bewustzijn ging ze een
steeds onbetekenender rol spelen.
Berger merkt op dat deze ‘subjectieve secularisatie’ of ‘secularisatie van
het bewustzijn’ een van de belangrijkste aspecten van het secularisatieproces is, maar besteedt er verder nauwelijks aandacht aan. Sociologen zijn
altijd gericht geweest op secularisatie op macroniveau, zoals de kerkelijke
leegloop, de secularisatie van niet-kerkelijke instituties, de ondermijnende
werking van het pluralisme en de invloed van de scheiding tussen privé en
openbaar. Maar in wisselwerking met ontwikkelingen op sociaal, cultureel
en intellectueel gebied was er de secularisatie op persoonlijk of microniveau.
Naar mijn weten is de subjectieve ervaring die velen van secularisatie hadden echter nauwelijks onderzocht, net zomin als de herinnering daaraan.
Opvallend is dat subjectieve secularisatie vaak niet eens een bewuste keus
was – al werd het achteraf soms wel zo gebracht. Ook in de taal komt de
passieve kant ervan tot uiting: mensen vallen van hun geloof, verliezen het
en raken het kwijt. De filosoof Otto Duintjer kwam begin jaren vijftig tot
de ontdekking dat hij niet meer kon geloven, terwijl hij nooit had gezocht
naar een breuk met het geloof.21 En de dichter Leo Vroman constateerde:
,,Langzamerhand ben ik van de woorden ‘God’ en ‘Heer’ weggedreven,
waarschijnlijk als gevolg van de toestand in de wereld.”22 Ook ds. Boot van
de behoudende Inwendige Zendingsbond merkt een sterker wordend relativisme in de eigen achterban: ,,Het zit meer in onze botten dan we eigenlijk denken. Het komt heel dichtbij: het zijn je eigen kinderen die niet
of niet meer geloven.”23 Veel kerkelijke jongeren vinden geloven moeilijk.
,,Een grote groep vindt het moeilijk om te zeggen: ‘ik geloof ’ en is hier
onzeker over,” blijkt uit een kerkelijk onderzoek.24 Waarschijnlijk zijn ook
ouderen onzeker over waarin ze nu precies geloven.25 Veel mensen zeggen
het eenvoudigweg niet meer te kunnen. De schrijver Nicolaas Matsier: ,,Ik
zou werkelijk niet weten hoe dat zou moeten, geloven.”26
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Er zat iets onontkoombaars in het wegglippen van geloof. Wie zijn kop
niet in het zand wilde steken, intellectueel, sociaal en cultureel mee wilde
blijven doen, was genoodzaakt tot aanpassing. Er zat een dynamiek in waarbij uit het een het ander volgde. De afbouw van het religieuze leven verliep
volgens een zekere logica, die er het karakter van noodzakelijkheid aan gaf.
Het is ons overkomen.
Thuis aan de eettafel bijvoorbeeld werd het Here-zegen-deze-spijzenamen steeds meer afgeraffeld en vervolgens in ‘een moment van stilte’
omgezet. De woorden waren in de beleving steeds leger geworden. En het
uitspreken van lege woorden had toch geen zin? Niet alleen werd er iets
nutteloos geschrapt, maar tegelijk werd er een stap vooruit gezet, in ieder
geval, dat idee bestond bij ons thuis. Het was beter geen standaardtekst op
te zeggen, zodat iedereen tegen God kon zeggen wat hij ten diepste op het
hart had. Dat was authentieker. De aanpassing maakte het geloof weer wat
acceptabeler en kwam goed uit nu iedereen steeds minder tijd had en de collectieve beoefening van het gebedsritueel steeds curieuzer werd gevonden.
Maar ook het individuele bidden werd steeds minder vanzelfsprekend en
daardoor ook twijfelachtiger. We gingen ons afvragen: waar zijn we eigenlijk mee bezig? Is dit de goede manier, wat hebben we eraan? Bij ons thuis
werd uiteindelijk ook het stille gebed maar afgeschaft: God zou toch geen
gebed wensen terwijl het eten koud stond te worden? Het stille gebed werd
verplaatst naar voor het slapengaan. Om daarna in stilte vergeten te worden.
Elders werd in plaats van gebed een kartonnen doosje van ‘Gast aan tafel’
op tafel gezet. Was je medemens helpen immers niet een veel betere manier
van ‘bidden’, die God vast welgevalliger zou zijn? Waarom nog naar de kerk
gaan, waar verwacht werd dat je liederen meezong die welbeschouwd ongeloofwaardig waren? Dat zal God toch niet van ons verwachten? Steeds meer
mensen werden van kerkgangers ‘cultuurchristenen’. Ze noemden zichzelf
desgevraagd nog wel katholiek, maar dat verwees dan alleen nog naar hun
afkomst. Bij protestantse kerkverlaters zag je de neiging zich helemaal niet
meer christelijk te noemen. Van een religieus leven was in beide gevallen
geen sprake meer.
Volgens de theoloog Anton Houtepen is dit proces van secularisatie van
bewustzijn ,,een diepgaand proces van bewustzijnsverandering: van anders
denken, anders voelen, anders handelen met betrekking tot alle domeinen
van het leven, inclusief de grenzen ervan: geboorte en dood”.27
Als veel mensen er dan niet voor hebben gekozen hun godsdienst los te
laten, als het dus niet voortkwam uit een weloverwogen besluit dat religie
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onzin, niet interessant of onbelangrijk was, was er dan misschien sprake
van gemakzuchtige verwaarlozing, van het volgen van de tijdgeest? Pasten
kerkgang en geloof gewoon niet meer in de veranderende cultuur?

IV Relativeren als norm
Het relativeren van geloof in religieuze voorstellingen, ervaringen en gevoelens is een heersende waarde geworden. De grote, metafysisch gekleurde verhalen – van de christelijke tot de communistische – worden gewantrouwd,
evenals degenen die ze nog verdedigen. Vrijwel algemeen geaccepteerd is dat
het bij zaken die voorbij onze horizon liggen niet over objectieve waarheid
gaat, maar over subjectieve voorstellingen. Collectieve religieuze ‘waarheden’ zoals die van de rooms-katholieke kerk, moeten zich met bescheidenheid laten welgevallen dat ze op de publieke markt genoteerd staan als niet
meer dan een ‘mening’ of ‘overtuiging’, aldus de filosoof Rudiger Safranski:
,,Een pauselijke encycliek concurreert met de do-it-yourself-hulp, en de Bijbel met andere esoterische geschriften.”28
Of er in de praktijk van concurrentie sprake is, is twijfelachtig. Waarschijnlijk kent elk genre een eigen groep liefhebbers. De godsdienstsociologen Finke en Stark hebben bovendien laten zien dat een pluralistische
situatie juist tot versterking van religieuze identiteiten kan leiden.29 Maar
theoretisch gezien relativeren verschillende, elkaar uitsluitende waarheden
de eigen waarheid wel degelijk, daarvan zijn ook orthodoxe gelovigen zich
maar al te bewust. Er kan er maar één echt waar zijn, de rest moet gelogen zijn, hoor je uit hun mond. Wie in een pluralistische samenleving als
verstandig mens wil meetellen is sceptisch over zulk orthodox geloof. Wie
zijn religieuze ideeën niet kan relativeren, wordt niet serieus genomen. Zo
iemand is al gauw een fundamentalist, die het liefst zijn eigen normen aan
iedereen zou opleggen. Relativeren is de norm die vreedzaam samenleven
mogelijk moet maken in de multiculturele samenleving. Orthodoxen die
niet willen relativeren, zoeken daarom vaak het isolement.30 Maar het blijft
moeilijk níét te relativeren: je hoeft immers maar naar de orthodoxen van
een andere religie te kijken om te beseffen: waarom zouden wij, net als zij
overtuigd van het bezit van een absoluut waarheidsbesef, onszelf niet voor
de gek houden?
Zo is het ook met de religieuze ervaring. Als ik iets beleef dat niet van
deze wereld lijkt te zijn, moet dat gewantrouwd worden – die druk komt
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van buiten, en ook van binnen. Ik heb geleerd dat ik me waarschijnlijk
vergis en dat zo’n religieuze dus bizarre ervaring haar oorsprong heeft in de
krochten van mijn wellicht ongelukkige ziel. Een religieuze beleving leidt
daarom tot zelfreflectie: ben ik wel helemaal goed, wat was het dat deze
beleving kon triggeren?
Religieuze belevingen zijn zuiver persoonlijk geworden. Net als geloof.
Zulke zaken zijn privé en mensen hebben de neiging het uit de openbaarheid te houden. Gevoelens, ervaringen en geloofsvoorstellingen worden beschouwd als niet bestemd voor anderen, zelfs gekoesterd als een geheim. In
de openbare sfeer hebben ze dan ook vaak iets gênants.31 Met de godsdienstsociologen Peter Berger en Thomas Luckmann moeten we vaststellen dat
collectief opgehouden ‘plausibiliteitsstructuren’ nodig zijn om de waarheid
van religieuze geloofsvoorstellingen in stand te houden.32 Maar deze zijn
nagenoeg verdwenen. En dat maakt ook het individueel geloven lastig. Geloof is volgens socioloog Niklas Luhmann het gemakkelijkst als de inhoud
als vanzelfsprekend en voor de hand liggend kan worden beleefd, en dat is
tegenwoordig niet meer zo.33 Weliswaar mag een ieder privé geloven, voelen
en ervaren wat hij wil, maar je deelt dit dan hoogstens met vrienden of binnen een klein religieus verband van gelijkgezinden. Erkenning buiten subculturele verbanden ontbreekt volledig. Je geloof toon je niet aan je buren
en collega’s, die het wellicht ongepast zouden vinden. De godsdienstfilosoof
Anton van Harskamp merkt op dat ons individualisme op levensbeschouwelijk gebied eenzaamheid veroorzaakt. ,,In zijn keuze is het ik helemaal op
zichzelf aangewezen. Niemand die je een strobreed in de weg legt, ook niemand die je nog wegwijs maakt. Religie is even privé als seks geworden.”34
Met het verschil dat bijna iedereen overtuigd is van de noodzaak van seks,
maar veel minder van de noodzaak van religie.
Het relativeren van religieus geloof is een belangrijke, vrijwel algemeen
gedeelde waarde geworden. Ook van gelovigen wordt verwacht dat ze hun
geloof relativeren, en wie in de confrontatie met niet- of andersgelovigen die
vaardigheid mist, wordt gezien als gehandicapt. Veel christenen hebben het
geloof van hun voorouders al danig aangepast aan de eisen van de tijd. Ze
geloven niet meer dat er wonderen bestaan die de natuurwetten doorbreken
of dat zulke wonderen ooit gebeurd zijn, net zomin als ze geloven in de hel
of in een persoonlijk voortbestaan na de dood.35 Ze vermijden of wantrouwen de traditionele geloofsuitspraken en zijn vaak zo onzeker of bescheiden
dat ze liever niet te veel praten over hun geloof. Helemaal als ze niet onder
gelijkgestemden zijn, slaan schroom en onzekerheid over de te kiezen woor-
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den toe. Zelfs in eigen kring heerst verlegenheid. ,,Wat gelooft u? Rond
zulke vragen is een soort schaamte ontstaan, daar heb je het niet meer over,”
zegt godsdienstpsycholoog Nicolette Hijweege over het huisbezoek binnen
de Protestantse Kerk in Nederland.36
Bij newagespiritualiteit kun je soms eenzelfde verlegenheid zien. ,,Er is
meer tussen hemel en... eh...” zegt iemand op het Eigentijdsfestival in Vierhouten.37 ,,Terwijl ik me het hoor zeggen, denk ik: het is zo’n cliché.”38 In
Vierhouten zijn velen terughoudend om forse, algemeen geldende geloofsuitspraken te doen. De organisatie had op 21 juni 2003 niets gemeenschappelijks georganiseerd ter gelegenheid van de zonnewende, uit angst zich op
te dringen. Iedereen moest zelf maar weten welke betekenis het had. ‘Dogma’ is bij new age een vies woord – al worden er vaak meer dogma’s verkondigd dan men wil weten. In ieder geval is ook bij veel newagespirituelen het
bewustzijn van de eigen subjectieve bril tegenwoordig groot. Soms wordt dit
paradoxaal genoeg uitgewerkt op een dogmatische manier: een vast geloof
dat de subjectieve bril die je opzet de objectieve werkelijkheid creëert.39
Bij veel gelovigen heerst een tweeslachtigheid waarvan ze zich nauwelijks
bewust zijn. Sommige zaken worden dan beslist niet meer geloofd, maar
andere, even ongeloofwaardige zaken im- of expliciet wel. Enerzijds zijn
gelovigen zich bewust van het feit dat religies mensenmaaksels zijn en dat
het verstand beperkt is, maar anderzijds is er bijvoorbeeld een ongeschokt
geloof in wat gevoel of intuïtie wordt genoemd, als een antenne voor signalen uit een veronderstelde transcendente wereld. De relativering wordt dan
dus niet consequent doorgezet, haar ontnuchterende werking voor de eigen
religiositeit minder of meer genegeerd. Deze vorm van relativering gaat niet
all the way.
Zoals we nog zullen zien proberen veel newagedenkers het dilemma tussen ongeloofwaardigheid en religieus verlangen op te lossen door het belang
van de rede te relativeren.40 Christelijke theologen zien dat veelal niet als een
begaanbaar pad. Zij zijn vaak hoogopgeleid en doen op hun manier, met
redelijk denken, verwoede pogingen ‘in het reine’ te komen met de relativiteit van de vroegere religieuze waarheden. Want niet alleen de weglopers en
de randkerkelijken sloegen aan het twijfelen. Binnen de theologie heeft de
twijfel zo mogelijk nog radicaler toegeslagen. Niet alleen over vragen als: is
Jezus echt uit de dood opgestaan en voor onze zonden gestorven, maar ook
over de vraag of we überhaupt nog wel kunnen geloven – in wat dan ook. In
het volgende deel wordt uitgebreid teruggekomen op de manier waarop de
academische theologie alle moeite heeft gedaan de relativering in het geloof
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te verdisconteren en bekijken we welke andere strategieën er nog ingezet
worden. Hier moet alleen gezegd dát het relativerende klimaat de theologie
bezighoudt. Anton Houtepen, om een midden-orthodoxe theoloog te noemen, geeft er blijk van het cultuurklimaat goed aan te voelen: ,,Elk spoor
van God is zo ambigu dat het evengoed geen spoor van God kan zijn, doch
enkel een affectieve invulling mijnentwege of een collectieve projectie onzentwege.”41
Al veel eerder klonk het bij de grote Zwitserse theoloog Karl Barth dat we
God niet vinden in ons denken, niet in ons handelen en niet in onze gevoelens. Altijd weer zullen we slechts onszelf vinden en door iets van onszelf als
bron van godskennis of zelfs als expressie van God op te vatten, maken we
een godenbeeld en zijn we schuldig aan afgoderij, zei Barth, die voor zijn
ideale vorm van christendom echter een uitzondering maakte.42
Niet alleen christelijke theologen relativeren het traditionele geloof.
Ook bij westerse boeddhisten zoals de filosoof Erik Hoogcarspel bezwijken
hoofdpunten van het traditionele geloof, zoals dat in reïncarnatie. Geloof
daarin ziet Hoogcarspel als ‘de ontkennende fase van de rouwperiode’. Hij
schrijft: ,,Voorstanders van reïncarnatie verwijzen naar herinneringen aan
vorige levens. Al zou het vóórkomen, dan nog bewijst dat niets. Wie in een
boek een citaat uit een ander boek leest, kan niet concluderen dat beide
dezelfde schrijver hadden. De wereldbevolking zal toenemen tot vijftien
miljard. Dat betekent dat er zielen zijn die hooguit één keer worden geboren, omdat er gewoon niet genoeg mensenlevens zijn geweest. Iedereen zou
logischerwijs vaker als dier moeten hebben geleefd. Maar als mensen wedergeboren worden als insect of plankton, zou wedergeboorte als mens uiterst
zeldzaam zijn. Bovendien past het menselijk bewustzijn niet in een wandelende tak of pissebed. Dieren hebben geen ik-besef en dus geen bewuste wil,
dus ook geen karma, dat volgens deze leer reïncarnatie veroorzaakt.”43
Wie nog iets op religieus gebied meemaakt, kan de dan beleefde werkelijkheid niet meer gemakzuchtig voor waar houden, maar moet op zijn
minst de ambiguïteit ervan onderkennen, hoe waardevol zo’n ervaring voor
hem ook mag zijn. Vanwege dit relativeringsvermogen wordt de hedendaagse, ‘hoog-’, ‘na-’ of ‘post’modern genoemde mens door de filosoof Richard
Rorty een ‘ironicus’ genoemd – iemand die het toevallige van de eigen meest
centrale overtuigingen en verlangens onder ogen ziet. Ironisch ingestelde
mensen hebben radicale en voortdurende twijfels over hun overtuigingen.
Ze zijn ,,nooit goed in staat zichzelf serieus te nemen”.44 De kennis van de
natuur, van de menselijke geest en van een cultureel verschijnsel als religie

30

onmogelijke religiositeit

doet mensen met een religieuze beleving ironisch tegen zichzelf zeggen: een
god die het leven stuurt, of een religieuze ervaring? Het zal toch niet?

V Onzinnige zinvragen
Onze cultuur is grotendeels ongelovig geworden, sceptisch zelfs over de
vraag naar het waarheidsgehalte van religieuze voorstellingen. Daarover willen we geen oordeel vellen, als we er al niet gewoonweg ongelovig tegenover
staan. Het is tegenwoordig gemakkelijk om nooit over levensbeschouwelijke zaken na te denken, niet te verlangen naar een religieus gevoel of een
religieuze ervaring. Religie of levensbeschouwing is geen vanzelfsprekende
manier meer om met ziekte, dood en onrecht om te gaan. Alleen al omdat
het leven van velen tegenwoordig jarenlang voortgaat zonder dat er grote
narigheid de kop opsteekt. Men is minder ziek, wordt steeds ouder en heeft
veel meer keuzemogelijkheden dan vorige generaties. Nederlanders leven in
grote welvaart en zijn massaal gelukkig.45 Uiteindelijke zinvragen hebben
door die welvaart en het erdoor toegenomen levensgeluk voor velen hun
urgentie verloren. Velen weten het niet stellen van zulke levensvragen daardoor decennialang vol te houden. Het leven als een soort vakantie waarin je
niet verder hoeft na te denken – als je geen pech hebt tenminste. Met een
beetje geluk word je pas vrij laat geconfronteerd met ernstige ziekten of de
dood van geliefden, waardoor uiteindelijke zinvragen dan toch de kop opsteken, of dat zelfs dan nog niet doen.
Slechts zes procent van de Nederlanders ziet in godsdienst nog de uiteindelijke zin van het leven.46 Er geven sowieso nog maar weinig mensen een
metafysisch gekleurd antwoord wanneer ze worden gevraagd naar de zin van
het leven. Onder twintigers en dertigers houdt driekwart zich amper bezig
met geloof en de zin van het leven. Het katholicisme, humanisme, oosterse
godsdiensten en protestantisme worden door maar een vijfde van de jongvolwassenen als inspirerend ervaren.47 Zestig procent van de mensen denkt
(bijna) nooit aan het feit dat ze ooit zullen sterven.48
Het bezoek van een enquêteur is een hoogtepunt in het levensbeschouwelijke leven van menig respondent, constateert opiniepeiler Joep de Hart
van het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp). ,,Vergeleken met de tijd en
energie die de doorsnee Nederlander steekt in het doen van de vaat, het
staan in de file, het maken van huiswerk, of het praten over koetjes en kalfjes, is die welke hij reserveert voor zingevingsvragen of godsdienstige par-
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ticipatie verwaarloosbaar. En nadat het diepte-interview is afgelopen of de
vragenlijst is ingevuld, zal hij in zijn verdere leven nog maar zelden zo’n piek
van reflectie en diepzinnigheid bereiken als tijdens het onderzoek bij hem
werden geregistreerd.”49
Ruim een derde van de Nederlanders van nu luistert, kijkt, leest en praat
nooit over een levensbeschouwelijk of religieus onderwerp, blijkt uit onderzoek van het scp.50 En bijna één op de vijf Nederlanders is een ‘nihilistische’, ‘niet-religieuze en niet-humanistische’ ‘buitenstaander’, stelt de wrr,
de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Zingeving houdt hen
niet of nauwelijks bezig.51 Religieuze antwoorden op zinvragen en andere
religieuze voorstellingen en tradities zullen hun nauwelijks interesseren. Er
is een ‘religieus analfabetisme’ ontstaan, denkt Houtepen.52 Iets breder opgevat: een ‘levensbeschouwelijke analfabeet’ vraagt zich niet af waarom hij
leeft – en houdt het er desgevraagd op dat hij er is omdat zijn ouders hem
hebben verwekt. En waarom hij eens doodgaat? Omdat zijn lichaam niet
meer kan. Wat er na de dood is? Een kist met maden – brrr, maar liever niet
over nadenken dus. Voor de rest houdt hij het op de dooddoener ‘je moet er
maar het beste van maken’. Want ‘hetiszoalshetisenhetisnietanders’.
Dat een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking op levensbeschouwelijk gebied misschien wel analfabeet genoemd moet worden, is overigens
niet alleen te verklaren uit het geloofsprobleem, maar zal met Marx deels
ook tot sociaaleconomische factoren kunnen worden herleid. Veel van die
‘analfabeten’ hebben helemaal geen geloofsprobleem – ze denken er gewoon
nooit over na. Mocht het economisch tij radicaal keren, dan kan het best
zijn dat een aanzienlijk deel van hen zijn toevlucht zoekt tot religie.
‘Je moet het leven zelf zin geven,’ zegt een moderne volkswijsheid, die
wordt onderschreven door maar liefst 79 procent van de bevolking.53 Hieruit lijkt te spreken dat de overgrote meerderheid niet meer kan geloven in
een van boven gegeven zin en dat velen zich geen raad meer weten met
uiteindelijke zinvragen. Toch lijken maar weinigen moeite te hebben met
het beantwoorden van de vraag naar de uiteindelijke zin van het leven. De
meerderheid noemt ‘leuke’ dingen. Zo scoort ‘het gezin’ als ‘uiteindelijke
zingever’ dertig procent. Elf procent noemt maatschappelijk leven, negen
procent gezondheid, zeven materiële rijkdom en zes vriendschap als ultieme
zingevers, samen goed voor bijna twee derde van de bevolking.54
Wellicht had de vraag beter kunnen luiden: ‘wat vindt u het belangrijkst?’
Want hoe een uiteindelijke zin te halen uit het gezin? Wat is een gezin meer
dan een nest met kroost dat straks op zijn beurt kroost voortbrengt – wat is
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daar de zin dan van? En wat is de zin van rijkdom, gezondheid en vriendschap? Aardig zijn en gelukkig worden – waarom zou dat dan weer zinvol
zijn? Deze zaken zullen wellicht bij tijd en wijle intense zinvolheidsgevoelens opleveren, maar ze geven geen antwoord op de vraag naar ‘uiteindelijke
zin van het leven’. Slechts twee procent beantwoordt deze vraag met een
bescheiden ‘weet het niet’.55
Ook kwalitatief onderzoek van Ellen Hijmans staaft dat er Nederlanders zijn die helemaal geen levensbeschouwing meer hebben.56 In haar Je
moet er het beste van maken verdeelt ze de 52 geïnterviewden in vier typen,
waarvan ze er twee niet-levensbeschouwelijk noemt. Sommige antwoorden
illustreren treffend waarom. ,,De vraag naar de zin van je leven, stel je die
wel eens,” vroeg ze in een aantal interviews. ,,Nou, niet bewust. Maar laten
we zeggen, ik probeer zo goed mogelijk te leven. Eigenlijk is dat mijn doel,
ja,” luidt een van de typerende antwoorden.57 ‘Waartoe zijn wij op aarde?’
vroeg de catechismus. ,,Hoe zou u nu die vraag voor uzelf beantwoorden?”
vraagt Hijmans. ,,Nou, ik zou op zijn hoogst kunnen zeggen, wij zijn op
aarde voor onszelf en ook om voor andere mensen aardig te zijn. Maar ja,
dat is mijn visie,” luidt een ander antwoord.58 Nu we het leven zelf zin moeten geven, lijken degenen die geen aanhanger meer zijn van een traditioneel
zingevingssysteem niet veel verder te komen dan ‘aardig zijn’ voor jezelf en
de ander.
Wie in levensbeschouwing een belangrijke culturele waarde ziet, krijgt
gemakkelijk het idee dat dit deel van de cultuur er tegenwoordig deplorabel bij ligt.59 Dat is met gevoel voor ironie uitgebeeld in een tv-reclame
van Heineken.60 We zien een leeg en dorst opwekkend landschap met grillige rotsformaties die hoog uittorenen boven de droge aardkorst. ,,Sinds
mensenheugenis houdt men zich bezig met die ene vraag,” buldert een
stem. ,,De vraag die alle andere vragen overbodig maakt.” Dan zien we
twee mannen in de leegte staan. De kleinste wendt zich tot zijn maat en
vraagt: ,,Biertje?”
De confrontatie met de zinloosheid lijk je uit de weg te kunnen gaan door
je in het leven te storten, afleiding te zoeken, te consumeren, zodat er geen
tijd en rust meer overblijven voor de zinvraag. In de bierreclame is de vraag
waar het in het leven om draait verschrompeld tot een praktische vraag, een
aanmoediging om de figuurlijke dorst die misschien nog sluimert, letterlijk
weg te drinken.
Meestal lukt het ons aardig de zinvraag te temmen. Actie – werken, tvkijken, sporten, en vooruit, bierdrinken – zet de behoefte aan reflectie wel-
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licht op een lager pitje – in ieder geval voor even. Druk, druk, druk staat
levensbeschouwelijke reflectie in de weg. Dit geldt ook voor wie wel met
religie bezig is. In het Franse oecumenische oord Taizé bijvoorbeeld stellen jongeren dat het dagelijks leven zo verschrikkelijk druk is, dat er thuis
geen tijd overblijft om over levensbeschouwelijke zaken na te denken. Het
denken wordt op het technische ‘hoe’ van de dingen gericht. Om bij deze
Taizé’ers af en toe plaats te maken voor enige beschouwing.61
Een aanzienlijk deel van de bevolking staat onverschillig tegenover religies. Die hebben niets te bieden, zijn niet ter zake doend en oninteressant.
Religie is voor een groot deel uit onze cultuur verdwenen en is verder van de
meeste mensen af komen staan. In de dominante cultuur is areligiositeit in
de praktijk de norm. Religie is vreemder geworden en voor velen moeilijker
als zinvolle activiteit te begrijpen dan vroeger. Je ziet een neiging tot trivialisering: religiositeit wordt dan bijvoorbeeld ‘zweverig’ gevonden. ‘Zweven’
is iets dat iedereen koste wat het kost wil voorkomen. We blijven ‘met beide
voeten op de grond’ en rekenen degenen van wie wij vinden dat ze dat
niet doen daarop af. Jong geleerd is oud gedaan. Opgetekend uit de mond
van een basisscholier: „Vraag jij je af waarom je leeft? Omdat je ouders je
gemaakt hebben, sukkel!” Levensbeschouwing en religie zijn een vreemd,
intiem soort hobby geworden, het stellen van levensvragen een enigszins
beschamende vertoning. Ook de woorden godsdienst en religie zijn niet erg
populair meer, ook niet als etiket voor… religie in de traditionele zin van
het woord.
Naast non-reflectief levensbeschouwelijk analfabetisme heb je ook stromingen die het stellen van zinvragen beargumenteerd afserveren. Levensvragen worden als onzinnig bestempeld door een deel van de intellectuele
elite. Het taboe op het stellen van zinvragen leeft ook bij theologen. Al
keurt de postmoderne theoloog Marc Taylor het ook door hem gesignaleerde levensbeschouwelijk analfabetisme stellig af, toch vindt hij dat we ons
eigenlijk niet meer kunnen afvragen of het leven een diepere, uiteindelijke
zin heeft. De eens almachtig gewaande God is gedood, maar dat heeft niet
geleid tot oppermacht van de mens, zoals aanvankelijk werd gedacht. Want
met de dood van God is ook ons binnenste zelf, dat vroeger nog iets goddelijks had, van zijn troon gevallen, zegt Taylor. Sindsdien zijn we allemaal
‘nomaden in een eindeloos niets’, ‘met zijn allen zwervend door een eindeloze doolhof ’, in een ‘eeuwige kringloop van leven en dood’ die ‘op zich’
elke zin ontbeert, ‘een wereld zonder zin, doel of centrum, een wereld die
eeuwig chaos is’. Alleen deze bewuste, bereflecteerde berusting in de uitein-
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delijke zinloosheid van het leven en de kosmos kan nog op Taylors instemming rekenen. We moeten al onze doel- en zinillusies opgeven, stelt hij,
ons erbij neerleggen in de geest van Nietzsche, door ‘vrolijk en subversief ’
de zinloosheid te vieren, ‘dansend op het graf van God’.62 Dit zou volgens
hem leiden tot mazing grace, wat zoiets moet betekenen als ‘verbijsterende
doolhof van genade’.63
Is de vraag naar de uiteindelijke zin van het leven dan werkelijk een ‘verkeerde vraag’? Een vraag die alleen gesteld kan worden door een gelovige,
maar een onmogelijke voor wie niet meer gelooft? Dat is het standpunt van
zowel de atheïstische filosoof Herman Philipse als de christelijke theoloog
Anton Houtepen. Beiden stellen dat met het ongeloof in de waarheid van
de antwoorden ook de vraag van tafel is. Houtepen meent dat wie in de
antwoorden op zinvragen altijd een constructie van de mens ziet, stopt met
verder vragen naar de zin. Een uitspraak die Philipse van harte zal kunnen
bevestigen.64 Philipse levert – voor wie nog wél in levensbeschouwing geïnteresseerd is – vanuit een atheïstisch perspectief een onderbouwing bij het
niet meer stellen van zinvragen. ,,In de vraag naar de zin van het leven ligt
in feite de religie al besloten. De vooronderstelling is immers dat er een diepere zin móét zijn, want anders hoef je die vraag niet te stellen. Welnu, die
diepere zin kan alleen maar God zijn. Wat of wie anders? Omdat ik echter
niet in God geloof, is de vraag naar de zin van het leven voor mij volkomen
irrelevant.”65
Wie zonder geloof naar uiteindelijke zin vraagt loopt al gauw vast in redeneringen zoals deze: de zin van het leven is het voortplanten van de soort.
Maar dat laatste is natuurlijk alleen zinvol als het eerste zin heeft, terwijl het
eerste zinvol wordt geacht vanwege het tweede.
De meeste intellectuelen geloven niet meer in de traditionele voorstellingen die als antwoord dienden op zinvragen, en er lijkt daardoor bij velen van
hen een taboe te rusten op het stellen van uiteindelijke zinvragen. De uiteindelijke zin van het leven? ‘Een slecht geformuleerde vraag,’ zegt de Belgische filosoof Paul Moyaert. Het stellen van zinvragen is volgens hem een
onmogelijkheid geworden. Deze vragen veronderstellen in de antwoorden
namelijk een metafysica. De vraag naar een overkoepelende zin ‘begrijpt’
Moyaert dan ook niet, zegt hij. ,,Er is niet zoiets als een allesoverkoepelend
gegeven dat zin aan mijn leven geeft.”66 Bijna niemand stelt die vraag direct,
zegt filosoof Eite Veening. Zelf vindt hij hem dan ook ‘heel naïef en zinloos’:
,,De vraag veronderstelt namelijk dat die zin er is, en dat hij ontdekt moet
worden. De vraag heeft dan niet alleen een persoonlijke, maar ook een kos-
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mische strekking. Alsof ons leven hier op aarde een zin, een bedoeling zou
moeten hebben, die bovendien voor ons allemaal hetzelfde zou zijn. Zo ver
wil ik niet gaan.”67
Wie zulke vragen nog wel wil stellen, is in een groot deel van de moderne
samenleving een marginaal iemand. En wie ze stelt zonder dat een of ander
geloof hem van antwoorden voorziet, roept helemaal onbegrip op.

VI Reflexieve twijfel
Het tegenwoordige onvermogen uiteindelijke zinvragen te kunnen beantwoorden met een geloof is waarschijnlijk geen tijdelijke gril. De ongelovig
geworden mens kan moeilijk nog terug naar het geloof in een religieus wereldbeeld zoals dat voorheen gebruikelijk was. Zeker wanneer hij de naïviteit van veel traditioneel religieus geloof onder ogen ziet. Een kritische
houding tegenover geloof opgeven zou, voor de meeste mensen, neerkomen
op intellectueel zelfverraad. Wie niet gelooft dat Jezus is opgestaan uit de
dood, zal dat ook wel niet meer gaan doen. In de woorden van cabaretier
Freek de Jonge: ,,Als je eenmaal het vaderhuis hebt verlaten met het idee
‘vader is dood’ dan kun je nergens meer binnenkomen en denken: ha, daar
is vader en hij leeft toch.”68
De socioloog Zygmunt Bauman ondersteunt de veronderstelling dat dit
breed levende onvermogen niet tijdelijk is. Hij schetst de sociale en psychologische kant van een leven zonder de zekerheid van een religieus geloof, en
zonder allerlei andere zekerheden, zoals dat kenmerkend is voor een snel
veranderende samenleving. ,,Leven in onzekerheid, en je daarvan bewust
zijn, lijkt onontkoombaar te zijn geworden en dat begint men door te krijgen. Het is niet iets van tijdelijke aard, men zal ermee moeten leren leven,
misschien wel voor altijd.”69
Leven zonder de zekerheid van een geloof en dat accepteren. Er lijkt in
Nederland en daarbuiten, zal in deze studie blijken, een breed levende postgelovige houding te ontstaan in de omgang met uiteindelijke zinvragen en
met religiositeit. De ‘agelovige’ is het geloof voorbij, gelooft niet dat wel én
niet dat niet. Hij is zich ervan bewust dat hij niks kan weten op het gebied
van uiteindelijke zin, en voelt zich niet thuis bij het idee dat hij van onzekere
en twijfelachtige geloofsvoorstellingen toch kan proberen te vertrouwen of
te hopen dat ze waar zijn.
Het bewustzijn van onbeantwoordbaarheid van alle zinvragen leidt tot
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een ‘zekere onzekerheid’, een vorm van twijfel die anders is dan de vroegere
twijfel op religieus gebied: toen werd gehoopt en gebeden dat de twijfel zou
wegsmelten in gelovigheid. De tegenwoordige twijfel is radicaler, principiëler, fundamenteler en definitiever. Daar is geen gelovig kruid tegen gewassen. Er is geen hoop meer de twijfel te boven te komen, twijfel is een
levenshouding geworden die men niet zou kunnen en zelfs willen opgeven.
Twijfel speelt niet alleen religieus en levenbeschouwelijk maar kan bijkans in elk deel van het leven opduiken. Dit wordt niet door iedereen even
positief gewaardeerd. Velen hebben er zelfs last van. Speciaal dertigers zouden aan ‘keuzestress’ lijden, stelt psycholoog Nienke Wijnants.70 Van de
hoger opgeleiden tussen de 25 en 35 jaar heeft 72 procent daar in meer of
mindere mate last van. Al zien velen het niet als een zwakte. ,,Ik ben een
extreme twijfelaar,” schrijft journaliste Dorine Hermans van vrouwenblad
Esta. ,,Ik wik en weeg wat ik op mijn brood doe. Ik kan niet kiezen wanneer
ik begin of eindig. Ik tref mezelf in bed met vijf leesopties. Twijfelen staat
voor velen gelijk aan slap zijn. Ze moesten eens weten hoeveel kracht het
mij kost. Twijfelen is in, in deze individualistische tijd vol mogelijkheden.
Ik ben niet willoos. Ik wil best veel, maar dan ten aanzien van een aantal
dingen tegelijk. Zodra ik A kies, wil ik maar één ding: B.”71
Twijfel kan lastig, en op levensbeschouwelijk en religieus gebied zelfs
angstwekkend zijn. Wellicht is het als waardeloos verwerpen van het stellen van uiteindelijke zinvragen voor sommigen een poging geen existentiële
onzekerheid te hoeven voelen. Ook een geloof kan sommigen bescherming
bieden. Maar mensen die zeggen dat je geen uiteindelijke zinvragen mag
stellen, vormen niet de hoofdstroom van de cultuur. Ik vermoed dat het
eerder omvangrijke moderne verzetshaarden zijn in een overwegend postmodern landschap.
Twijfel en onzekerheid jagen niet iedereen angst aan en hoeven niet meer
koste wat het kost vermeden worden. Ze worden tegenwoordig door velen
juist gewaardeerd. Onzekerheid is zelfs begerenswaardig geworden. Onzekerheid heeft iets opwindends, uitdagends, plezierigs. Het twijfelen maakt
het leven interessant, aldus Bauman. ,,Het geeft een gevoel van vrijheid.”72
De waardering van twijfel is cultuurbepaald.73 Het huidige, postmodern
gekleurde cultuurklimaat helpt de positieve kant ervan te zien. Volgens de
socioloog Richard Sennett biedt ook de multiculturele samenleving een
goed klimaat voor mensen die willen leren hoe ze moeten handelen in niet
volledig begrepen situaties, tenminste, zo verwoordt Bauman hem.74 Bauman vult aan: ,,Men moet het handelen onder niet volslagen zekere omstan-
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digheden leren opvatten als een kunst, als iets waar je cultureel in getraind
moet worden.”75
Velen waarderen ‘de kunst van de twijfel’ tegenwoordig uitermate positief. Volgens therapeut Hans Oosterom is twijfel een mooie levenshouding.76 Twijfelaars kunnen zich inleven in veel verschillende standpunten.
Twijfel is de vader van de vindingrijkheid. Met twijfel kun je gebaande paden verlaten, nieuwe dingen ontdekken, uitvindingen doen, je leven verdiepen.
Anton van Harskamp ziet de nietsontziende neiging om alles in twijfel
te trekken, inclusief alle geloof en de uiteindelijke zin van alles, als uitingen
van ‘reflexieve twijfel’.77 Deze houding heeft op religieus en filosofisch gebied gewerkt als bleekmiddel op alles wat heilig was. De een zal deze ontwikkeling met pijn in het hart ‘nihilistisch’ noemen, een ander met opluchting ‘grote opruiming’. Maar belangrijk is hier dat deze twijfel niet alleen al
het vanzelfsprekende geloof ontmaskert. Hij motiveert ook. ,,In haar meest
radicale vorm is deze mentale houding er een waarvoor verandering en verbetering als hoogste waarden gelden,” schrijft Van Harskamp, waardoor ‘een
rusteloze, principieel onbevredigbare stemming’ ontstaat.78 Reflexieve twijfel is in de hoofdstroom van de cultuur een kostbaar goed, motor achter
alle verbetering. De grondovertuiging dat letterlijk alle kennis kritiseerbaar
en corrigeerbaar is, gaat samen met de mentale houding die verandering en
verbetering als hoogste waarden ziet. Deze instelling zet aan tot een voortdurend streven naar meer en beter.
Dat wat hier reflexieve twijfel wordt genoemd, wordt ook volgens de
socioloog Anthony Giddens samenlevingbreed zeer gewaardeerd. Deze is
volgens hem ‘geïnstitutionaliseerd’. ,,Radicale twijfel druppelt door in de
meeste aspecten van het dagelijks leven, in ieder geval op de achtergrond.”79
Dit geldt niet alleen voor de hoofdstroom, maar tot op zekere hoogte ook
voor veel hoofdstroom-kritische tegenbewegingen. Ook die willen groeien
en invloed winnen – wat de massiviteit van de zucht naar meer en beter alleen maar bevestigt. Volgens Giddens is het zelfs ,,zeldzaam voor de meest
fundamentalistische van de fundamentalistische gelovigen om helemaal aan
de twijfel te ontsnappen”.80
De opkomst van de houding die als voorloper van ‘reflexieve twijfel’ is te
zien, is een complexe ontwikkeling geweest.81 Ze kreeg vorm en impuls in
de Verlichting, in de achttiende eeuw, en had tot recent hoofdzakelijk een
seculariserende werking. Sinds de Verlichting kwam religie-relativerende
kennis op in bijna alle takken van de wetenschap. Geloofsvoorstellingen die
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vroeger als antwoorden op zinvragen dienden waren er niet tegen bestand,
het geloof erin werd steeds moeilijker vol te houden. Vanzelfsprekend vond
dit secularisatieproces onder invloed van tal van andere factoren plaats.82
En zoals gezegd was de opkomst van religie-relativerende kennis voor de
meeste mensen niet van doorslaggevend of zelfs maar groot belang in het
proces dat hen afstand deed nemen van hun religie. Desalniettemin was het
ermee gepaard gaande verlies van religieus geloof van cruciaal belang. Het
maakte de weg vrij voor het twijfelen aan veel meer en voor het streven naar
verbetering.
Met het doorvragen bij wat vroeger vaststond, hoopte men aanvankelijk
meer zekerheid over de wereld te krijgen. Eerst dacht men nog onzeker geworden religieuze dogma’s om te kunnen ruilen voor zekere wetenschappelijke kennis. Bauman: ,,In de klassieke moderne samenleving droomde men
ervan dat de wereld simpel en doorzichtig te maken zou zijn. Men koesterde
het ideaal van een transparante wereld, een wereld zonder mysteries, schemerige toestanden en onoplosbare vraagstukken.”83
Die tijd is voorbij. De relativerende twijfel is reflexiever geworden, en
geradicaliseerd. Het geloof in vaste kennis die de wereld helemaal transparant zou kunnen maken, wekt tegenwoordig argwaan. Niet een eenmalige,
maar permanente vernieuwing wordt nagestreefd. Oog voor mysterie en het
je hoofd breken op onoplosbare vraagstukken zijn tegenwoordig juist de
motivatie en inzet van velen.
Het vermogen alles in twijfel te trekken is in de wetenschap tot grondhouding geworden. Wetenschap daagt uit tot reflectie, tot het kritisch
overdenken van zaken die misschien vanzelfsprekend lijken, maar die bij
nader onderzoek twijfelachtig kunnen blijken. Tegenwoordig is álle kennis
in principe voorlopig, klaar om te worden herzien. Er zijn alleen nog maar
waarschijnlijkheden, hypothesen die ooit misschien wel weer weerlegd zullen worden. Veel wetenschappers dromen ervan zaken te ontmaskeren die
voor waar worden gehouden maar die bij nader inzien niet meer zijn dan
een mening. Anders gezegd: ze dromen ervan in hun vakgebied gangbare
hypothesen te falsifiëren. Zo beoogt de wetenschap dichter bij de waarheid
te komen. Of een objectief, overkoepelend perspectief op de werkelijkheid
wel mogelijk is (of zelfs maar bestaat), is binnen dit perspectief uiterst twijfelachtig.
Het is in principe ook niet uit te sluiten dat nu voor onmogelijk gehouden zaken misschien toch nog mogelijk zullen worden, of dat er zich
mogelijkheden zullen tonen waar tot dan toe nooit aan was gedacht. Er zou
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een paradigmawisseling kunnen plaatsvinden, zoals de wetenschapsfilosoof
Thomas Kuhn in zijn beroemde boek The Structure of Scientific Revolutions
heeft laten zien.84 Dit biedt geen grond voor speculatie, maar sluit de mogelijkheid van nu nog onbekende perspectieven ook niet uit. Deze mogelijkheid leidt tot een zekere openheid voor het onbekende en voor het volgens
de huidige kennis onmogelijke.
De houding van twijfel, het inzicht dat kennis principieel voorlopig is en
het openstaan voor het onverwachte zijn tegenwoordig niet alleen in de wetenschap gangbaar maar zijn in de hele cultuur in zwang. Volgens Giddens
geldt: ,,Álle kennis heeft tegenwoordig de vorm van hypothesen: claims die
best waar kunnen zijn, maar die uit principe altijd openstaan voor weerlegging en mogelijk eens afgeschaft worden.”85 Wie kans ziet een aspect van
de cultuur op zijn kop te zetten is een soort held – behalve wetenschappers
kunnen ook kunstenaars, musici en ondernemers die heldenstatus verwerven. Vernieuwing is maatschappijbreed een deugd.
Vóór de achttiende eeuw waren de meeste mensen niet nieuwsgierig naar
wat onbekend was, zegt de Engelse historicus Keith Thomas.86 Vernieuwing
betekende verslechtering. Niet dat er in het verleden geen vernieuwingen
plaatsvonden, maar toen legitimeerde men die nog met een beroep op de
traditie: eigenlijk betekende een verandering geen vernieuwing maar een
herstel van een vroeger gebruikelijke situatie, zei men. Maar met het wegvallen van tradities kwamen de mensen meer open te staan voor vernieuwing.
Door een complex van oorzaken werd vanaf de achttiende eeuw vernieuwing een doel dat niet meer met een beroep op tradities bevochten hoefde
te worden. ,,Het geloof in de wijsheid van de voorouders werd vervangen
door de overtuiging van hun onwetendheid.”87
Vroeger peinsde niemand erover een berg te beklimmen.88 Het was Petrarca die misschien als eerste de Mont Ventoux (1336) beklom, om aan te
tonen dat de goden er niet woonden, en om van het uitzicht te genieten.89
Deze nieuwe houding leidde niet alleen tot relativering van wat voorheen
als waar werd beschouwd, maar maakte later onder meer de ontdekking en
kolonialisering van de rest van de wereld mogelijk. De drang naar meer en
beter was zichtbaar in handel en nijverheid en kreeg een religieuze stimulans door de ‘protestantse ethiek’, zoals de socioloog Max Weber heeft laten
zien.90 Succes in wereldse zaken kon wijzen op uitverkiezing: hard werken
dus!
De drang naar meer en beter bracht westerlingen in contact met andere
culturen – en viel waarschijnlijk ook daar op. Wanneer een blanke een boot-
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tocht maakt, is hij nooit tevreden, stelt ‘het wijze opperhoofd Tuiavii’ van
Samoa in de Stille Zuidzee vast. ,,Het leven van de blanke lijkt veel op een
boottocht. Aan de linkeroever ontwaart hij spoedig een bergrug. Nauwelijks
heeft zijn oog deze in zich opgenomen of hij kan hem niet meer loslaten:
wat zou er achter deze berg zijn? Misschien een diepe of nauwe baai?”91
Westerlingen hebben inderdaad de reputatie het onbekende te willen
ontdekken. Deze houding is een bron van inspiratie en transpiratie. Het
onbekende is tegenwoordig niet alleen bedreigend maar ook onweerstaanbaar aantrekkelijk. Want waar hiaten zitten, zijn mogelijkheden. Maar pas
waar het bewustzijn doorbreekt dat achter iedere ontdekking weer een grens
opduikt waarachter het onbekend is, komt de reflexieve twijfel in beeld.
Dan breekt het besef door dat zich voortdurend nieuwe vragen aandienen
waarvan het maar de vraag is of er ooit antwoord op zal komen. Het besef van beperking van verstand en mogelijkheden is door de houding van
reflexieve twijfel misschien wel actueler dan ooit.92 Het is ook deze twijfel
die de kop opsteekt waar de blanke een wijs opperhoofd verzint, dat hem
hoofdschuddend gadeslaat. En het is de vraag of zo’n opperhoofd het ooit
zelfs maar had kunnen opmerken.93
Grenzen prikkelen, onbekende zaken lijken te vragen om ontdekking,
zetten aan tot actie, dagen uit, al is het in de fantasie. Vandaar de enorme
populariteit van sciencefictionfilms als Star Trek, waarin grenzen in tijd en
ruimte er zijn om overschreden te worden. Grenzen dagen tegenwoordig uit
en dat leidt tot een tomeloze reislust. Hoe verder en exotischer hoe beter.
Ook het overschrijden van de eigen grenzen is in onze cultuur populair. Dit
kan men doen door een marathon te lopen of een berg te beklimmen, of
door aan zichzelf te werken. Alles kan altijd beter, dus er is altijd werk aan
de winkel, het kan altijd beter dan de vorige keer. Ook heb je collectieve
grensoverschrijdingen, zoals bij voetbalwedstrijden en popconcerten en
houseparty’s. Tijdens zulke massale bijeenkomsten beleven de deelnemers
het overstijgen van hun individuele begrensdheid in een collectief gecreeerde beleving. Een deelnemer aan een houseparty zegt: ,,Ik raak dan buiten
mezelf, verbonden met iedereen die daar zo dynamisch bezig is, voel me deel
van het collectief, ben blij om ieders blijheid, alsof ik in eenieder aanwezig
ben.”94
Mensen willen de beleving grenzen te overstijgen, letterlijk dan wel figuurlijk. De reflexieve twijfel sluipt binnen waar dit vergezeld gaat van relativering. Wie liggend op de bank de grenzen van tijd en ruimte overschrijdt,
kan zijn beleving relativeren. Hij weet dat hij de ervaring van grensover-
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schrijding harder wil dan de grensoverschrijding zelf – die hij wellicht zelfs
helemaal niet in het echt wenst. Dit bewustzijn is een uiting van reflexieve
twijfel. Tegenwoordige grensoverschrijders laten zich er niet helemaal door
meeslepen, ze hebben de mogelijkheid hun perspectief te kiezen – dat van
de grensoverschrijder en dat van de relativerende twijfelaar. De drang tot
en beleving van grensoverschrijding gaat tegenwoordig anders dan vroeger
gepaard met reflectie en relativering.
Dezelfde houseparty-ganger die wilde opgaan in het collectief: ,,Tegelijkertijd word ik me bewust van mijn gevoelens, voel bijvoorbeeld opeens het
verdriet dat ik wat had weggestopt.” Het werkt na de party door. ,,Ik merk
dat ik erdoor steeds luchtiger en gemakkelijker in het doordeweekse leven
kom te staan.” Tim Parks, een journalist die een jaar lang met de fans van
voetbalclub Verona meedeed, merkte ook de reflectie en relativering op van
het meest radicale deel van de fans. Aan bijna elke uiting van de supporters
kleeft zelfspot, aldus Parks. Dat blijkt alleen al uit hoe de harde kern van
Hellas Verona zichzelf noemt: butei, kleine kinderen.95 Met reflexieve twijfel
krijgt de waardering voor onzekerheid, verbetering en grensoverschrijding
een extra dimensie: men ziet zichzelf bezig en schudt relativerend het hoofd.
Natuurlijk geldt dit niet voor alle houseparty-gangers en voetbalsupporters,
en zeker niet in dezelfde mate. Maar zodra er relativering, twijfel of waardering voor onzekerheid zichtbaar wordt, wordt hier gesproken van reflexieve
twijfel.
Ook het in onze cultuur intense collectieve streven naar verbetering kan
het accent krijgen van deze reflexieve twijfel.96 Het streven naar vooruitgang
doet anticiperen op wat morgen wellicht wél mogelijk zal zijn. Het nog niet
is tegenwoordig van levensbelang. Het bestaande blijkt bij nadere beschouwing niet goed genoeg. Vooruitgang en toenemende mogelijkheden geven
het denken richting. Ook in het bedrijfsleven is deze rusteloze houding die
overal vraagtekens bij doet zetten terug te zien. De economie moet blijven
groeien en zal zich voortdurend moeten vernieuwen. De consument redeneert in zijn dagelijks leven op een overeenkomstige manier. Hij wil een
steeds betere computer, steeds sneller op zijn bestemmingen aankomen, op
zijn minst de problemen opgelost zien die dit in de weg staan. Wie wil er
geen vooruitgang in de gezondheidszorg, meer verdienen en (nóg) gelukkiger worden? Zodra iemand dit onbevredigbare bij zichzelf vaststelt, zich
erover verwondert en zich afvraagt wat de zin en onzin ervan is, is hij een
reflexieve twijfelaar.
Het is tegenwoordig moeilijk niet te relativeren, níét te reflecteren, van-

42

onmogelijke religiositeit

zelfsprekendheden níét ter discussie te stellen, geen vragen te stellen. Dit zie
je op vele levensterreinen, en ook op het gebied van levensbeschouwing. Dit
werkt op verschillende, later nog te bespreken manieren door. Hier wordt
één manier uitgewerkt: de nooit bevredigde jacht naar meer die ook op
dit gebied opspeelt. Blijven openstaan voor onvermoede mogelijkheden is
een waarde die ook geldt op het gebied van levensvragen. Reflexieve twijfel
moedigt het doorvragen aan. Het bekende heeft een grens, waar men voortdurend overheen probeert te reiken. Het onbekende vraagt erom bekend te
worden, zet aan te ontdekken en uit te vinden. Begrenzingen zijn onweerstaanbare uitdagingen geworden. Men wil de grens verschuiven, eráchter
kijken, het waarom weten, de zin kennen, dat in ieder geval proberen.
Bij velen die het vermogen te geloven hebben verloren, spelen daardoor
uiteindelijke zinvragen juist wel een rol. Er zijn immers geen antwoorden die
het vragen kunnen stillen. En ook het gegeven van onbeantwoordbaarheid
stilt de behoefte tot doorvragen niet. Zo is er in mijn grotendeels agelovige
vriendenkring niemand die zich geen uiteindelijke zinvragen stelt, blijkt uit
een rondvraag. En ook ik stel ze terwijl ook ik in geen enkel antwoord kan
geloven. Dát dit inderdaad voor velen opgaat, en de vraag hoe dit doorvragen juist levensbeschouwelijk en religieus een rol blijft spelen, wordt in het
volgende hoofdstuk besproken.
Reflexieve twijfel, die aanzet alles in twijfel te trekken, te streven naar
verbetering en grenzen te overschrijden, zet dus ook aan tot het stellen van
uiteindelijke zinvragen, ondanks hun onbeantwoordbaarheid. Reflexief
twijfelende mensen zijn zich ervan bewust dat er niets zinnigs over de waarof onwaarheid van antwoorden op uiteindelijke zinvragen te zeggen is. En
dat deze houding hen verhindert om religieuze voorstellingen die antwoord
geven op uiteindelijke vragen, anders te waarderen dan als cultuuruitingen.
Maar omdat ze in principe over alles vragen stellen, bevragen velen ook
het leven in zijn uiteindelijke consequenties. Dus zorgt de reflexieve twijfel
ook voor het actueel blijven van zinvragen. Op levensbeschouwelijk gebied
werkt de twijfel dus niet als dooddoener, maar zet hij aan grenzen te willen
overschrijden.
Het leven lijkt door de voortdurende jacht naar meer en beter, het continue getwijfel en de vlucht naar voren, naar het onbekende, in een constante
stroomversnelling te zijn terechtgekomen. Ook op het gebied van het denken van het individu. Gedachten, beelden, door rollen en anderszins bepaalde perspectieven buitelen in een overdonderende hoeveelheid over elkaar
heen. De tegenwoordige, ‘postmodern’ genoemde mens wordt daarom wel
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een ‘denkende lawine’ genoemd.97 En daar zitten ook levensbeschouwelijke
en religieuze perspectieven bij. Er kan zelfs een ‘stem’ bij zitten zoals ik die
leek te horen op de Sinaï. Een stem die uiteindelijke vragen oproept.
Speciaal in deze agelovige tijd roepen religieuze perspectieven en ervaringen ook uiteindelijke zinvragen op, zoals: ‘heeft het ervarene een diepere
zin?’ En de hamvraag is natuurlijk: was het God of niet? Ook het bijna
vanzelfsprekende ontkennende antwoord brengt de vragen niet tot zwijgen.
Misschien vragen velen ook wel door bij gebrek aan andere, religieuzere
manieren om levensbeschouwelijk bezig te zijn – nu die door het geloofsprobleem afgesloten lijken te zijn.
Volgens Van Harskamp leeft reflexieve twijfel speciaal op het gebied van
persoonlijke ontwikkeling.98 Het zet aan tot de jacht naar ‘het ware zelf ’,
een achter de horizon gelegen beeld dat weliswaar in het licht van wetenschappelijk onderzoek twijfelachtig is, maar velen desondanks niet loslaat.
Het beeld veronderstelt een kern die afhankelijk van de uitwerking bijvoorbeeld eindeloos is. De twijfel behelst tegenwoordig ook de opinie dat bij de
ervaring van iets dat wordt aangemerkt als ‘waar zelf ’ werkelijk van zoiets
sprake is. Maar die twijfel zet niet aan tot het stoppen met naar een waar zelf
vragen maar juist tot intensifiëring ervan.
Je ziet tegenwoordig steeds expressievere vormen waarin reflexieve twijfel
juist ertoe kan brengen kunstzinnige beelden, fantasieën, dromen en andere
sensaties van onbekende en mogelijke werkelijkheden te waarderen – dus
juist omdat ze gerelativeerd en niet geloofd worden. Alleen al omdat zulke
dromen tegemoetkomen aan de behoefte aan meer. Reflexieve twijfel zou zo
misschien ook tot een nieuwe mogelijkheid voor religiositeit kunnen leiden.
Wellicht zou het zelfs niet alleen de motor kunnen zijn achter het stellen van
zinvragen, maar ook een verlangen naar religieuze ervaring kunnen oproepen, zoals van een ‘waar zelf ’. En, nog een stap verder in dit boek, misschien
kan de houding van reflexieve twijfel de ervaring zelf zelfs helpen oproepen?

2 HET VERLANGEN NAAR MEER
,,Wie duizend jaar aan het leven kon vragen: waarom leef je, die zou,
als het kon antwoorden, niets anders te horen krijgen dan: ik leef
omdat ik leef…” Meister Eckhart (1260-1328)1

I Toenemend religieus verlangen?
Het is een vreemde tijd. Enerzijds is er het geloofsprobleem, dat religiositeit
voor velen onmogelijk maakt. Maar anderzijds klinkt het tegenwoordig onder wetenschappers en in de media dat religie aan een opmerkelijke comeback bezig is. Deze claim heeft verschillende varianten, van wereldwijd, in
het Westen of speciaal in Nederland plaatsvindend.2 Hier beperk ik me tot
Nederland, waar het geloofsprobleem een belangrijke factor zal spelen in
een eventuele opleving.
Weliswaar zie je hier een toegenomen belang van de islam.3 En ook speelt
een zelfbewust en misschien enigszins groeiend orthodox christendom af
en toe een rol in het maatschappelijk debat. Onmiskenbaar zijn zulke oplevingen mede het gevolg van factoren van sociale en politieke aard. Het is
echter de vraag in hoeverre deze ontwikkelingen zijn te zien als uitingen van
een groeiend religieus verlangen in tijden van een geloofsprobleem. Wellicht
zijn zij deels reacties van gelovigen op de ongelovige wereld waarin zij functioneren, en waarschijnlijk is hier niet of nauwelijks sprake van een gelovig
worden van mensen die niet religieus zijn.
De groeiclaims van toonaangevende deskundigen zijn spectaculair. Al
jaren wordt beweerd dat religie, na voor een groot deel uit de samenleving
en de cultuur verdwenen te zijn, nu weer terugkomt. In bijvoorbeeld De
religieuze ruis in Nederland: thesen over de versterving en de wedergeboorte
van de godsdienst betoogden in 1998 vijftien Nederlandse theologen en
godsdienstwetenschappers met Van Gennep dat religie ‘zinderend en knisperend’ terugkeert.4 Volgens Johan Goud lijkt er een eind te zijn gekomen
aan de secularisatie.5 ,,De huidige revival van religie en spiritualiteit zal in
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de nabije toekomst nog krachtiger worden,” stellen trendwatchers Bakas en
Buwalda.6 ,,Men mediteert vaker dan ooit, de jeugd trekt van relifestival
naar relifestival, mystiek is weer in.7 En in de verkenningen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in 2006 valt onomwonden te
lezen dat religie in Nederland is teruggekeerd.8
De ‘groeicijfers’ zijn echter bepaald niet overdonderend, zoals bleek in het
vorige hoofdstuk.9 De claim overtuigt dan ook niet. Het zindert en knispert
vooral in de hoofden van de waarnemers. Toch lijkt er een kern van waarheid te zitten in het idee dat in ieder geval de belangstelling en openheid
voor religie aan het terugkeren zijn, niet ‘zinderend en knisperend’ maar
bedekt en voorzichtig. Zo is er de laatste jaren ontegenzeggelijk meer mediaaandacht voor religie. Het taboe dat er enkele decennia geleden nog op rustte lijkt verkleind. Bij veel intellectuelen en, algemener, in de hoofdstroom
van de cultuur leefde nog een zekere aversie tegen religie, waarvan men zich
meestal nog niet zo lang geleden had losgemaakt. Maar met het marginaler
worden van de vroeger machtige religieuze instituties nam ook de acceptatie
toe. Vergeleken met enige decennia geleden lijken mensen zelfs wat meer
open te staan voor religiositeit.
Waarschijnlijk moet ook de overtuiging dat religie terugkeert in dit licht
worden gezien. De wens is hier de vader van de gedachte. En werkt in zoverre als een selffulfilling prophecy dat ze bijdraagt aan grotere openheid en
wellicht het aanvaardbaarder maken van religieus gedrag en denken.
Je ziet ook bezorgdheid dat een rijke cultuur in vergetelheid zal raken. Zo
stelde Marleen Barth, voorzitter van de Onderwijsbond cnv, dat het ‘doodzonde’ zou zijn als katholieke traditie verloren gaat. Ze wilde de kinderen
zelfs vertrouwd maken met de sacramenten.10
Ook zie je nieuwsgierigheid. Onbevangen jongeren genieten tegenwoordig van de kerkdiensten op hun rooms-katholieke school. ,,Jarenlang
schaamden leerlingen zich ervoor op een viering te komen. Nu dragen ze
zonder schroom gedichten en gebeden voor en de aula zit helemaal vol.”11
En dat was vroeger wel anders. Er heerst openheid voor religieuze tradities
in hun verscheidenheid, inclusief de christelijke – voor lezen van bijbelverhalen, gregoriaans zingen, nachtmis, noem maar op. Ook lijkt er een zekere
normalisering van newagespiritualiteit plaats te vinden. Dit stelt ook de socioloog Paul Heelas.12 Weinigen kijken nog op van spirituele geneeswijzen,
meditatie op de werkvloer of een privéritueel om een nare periode af te
sluiten. Dat moet iedereen zelf maar weten. De vrijheid te doen wat men op
dit gebied wil is groot.
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Veel mensen staan meer open voor religie. Dit blijkt bijvoorbeeld uit
de enorme verkoop van lectuur waarin religie een rol speelt, al dan niet in
een fictie-jasje. Voor deze nieuwsgierigheid zijn meerdere oorzaken aan te
wijzen. Slechte herinneringen aan een almachtige kerk vervagen – ze horen
vooral bij de babyboomgeneratie en die ervoor. De aversie tegen kerk en
religie is minder fel dan in de jaren zestig en zeventig. Er zijn nieuwe generaties opgegroeid, zonder trauma op dit gebied.
De hedendaagse religieuze situatie is echter zeer onduidelijk. Kerkelijke
religie is de laatste decennia sterk afgenomen, maar daarmee kan niet worden gezegd dat religiositeit niet op andere, niet-kerkelijke manieren leeft.
Zowel af- als toename is moeilijk te constateren. Enquête-uitslagen wijzen
voornamelijk op terugval, maar er zijn enkele onderzoeksresultaten die hiertegenin gaan.13 Hoe onduidelijk ze ook zijn, in ieder geval wijzen ze niet op
een opleving van religiositeit, en is er geen sprake van toename van geloof in
de klassieke geloofsvoorstellingen zoals een God in de hemel, de Bijbel als
Gods Woord en een leven na de dood. Ook lijkt er geen toename te zien in
het aanbod van newageachtige workshops – dat is de laatste jaren stabiel, te
oordelen aan de agenda van het blad Koorddanser. Religiositeit is een multidimensionaal verschijnsel en het hangt ervan af waarnaar je kijkt. Dat zou
dus bij elke claim duidelijk moeten worden gemaakt. Elke bewering moet
dus worden gedaan met een grote portie voorzichtigheid, sterker nog, je
kunt eigenlijk nauwelijks iets beweren, hooguit mogelijkheden opperen en
vragen stellen.
Afgezien van twijfel over het kwantitatieve bewijs voor de stelling dat
religiositeit toeneemt, wekt deze stelling ook inhoudelijk verwondering op.
Het suggereert iets dat moeilijk te begrijpen is, namelijk dat er opeens allemaal mensen weer gelovig zouden worden – want geloof veronderstelt men
steevast als men het heeft over religiositeit. Wie claimt dat religie terugkeert,
moet verklaren wat er met het geloofsprobleem gebeurt, hoe het wordt
opgelost of hoe er anderszins mee wordt omgegaan. Maar deze noodzaak
wordt niet opgemerkt door de aanhangers van de terugkeerthese.
Misschien is er wel een zekere opleving zichtbaar, alleen niet zoals men
die meestal voor zich ziet. In dit boek wordt onderzocht of er mogelijk een
opleving van religiositeit zichtbaar is op een manier die het geloofsprobleem
wel verdisconteert, namelijk op agelovige basis. De zinvraag is een mooie
casus om te zien wat er gebeurt als mensen die niet meer kunnen geloven,
bij zichzelf een religieus verlangen onderkennen – een cruciaal moment in
elke mogelijke opleving.
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Vanuit sociologisch perspectief is te proberen de groep mensen die deze
houding heeft in beeld te krijgen. Het aantal agelovige zinvragers is moeilijk
te kwantificeren.14 Een waarschijnlijk grote groep zonder geloof doet het
met de constatering: je loopt hier tijdelijk rond, dat is niet altijd even leuk
of gemakkelijk en het kan iedere dag afgelopen zijn. Dit zonder dat je weet
wat de bedoeling ervan is, als die er al is. Dit kan het stellen van zinvragen
voor hen overbodig maken, maar het hoeft niet.
Hoe is het mogelijk dat – ook al passen er geen geloofwaardige antwoorden meer bij – de vragen velen toch blijven bezighouden, wellicht zelfs in
toenemende mate? Een van de redenen voor een groeiende aandacht voor
zinvragen kan liggen in de in het vorige hoofdstuk beschreven reflexieve
twijfel. Deze houding ondermijnt geloof en bevordert het stellen van onbeantwoordbare zinvragen. Reflexieve twijfel brengt mensen tot de grens van
het weten en zet hen ertoe aan om desondanks verder te vragen. Het verlangen naar groei en vooruitgang doet doorvragen en brengt onherroepelijk
terug bij de door theologen en filosofen verworpen zinvragen.
Het verlangen naar zin groeide met het marginaliseren van het christendom als maatschappelijk verschijnsel, denkt de Franse socioloog Marcel
Gauchet – iets wat het christendom volgens hem aan zichzelf te danken
heeft gehad. In het proces waarin God steeds verder van de mensen kwam
af te staan, werd ook de menselijke vrijheid steeds groter. Voortaan moest
de mens zelf nadenken. Bijvoorbeeld over de diepere zin en het niet-gestilde
verlangen daarnaar. ,,De mensen zijn nu alleen, met alleen het licht van hun
onderzoekende verstand om hen te helpen tegenover de stille totaliteit die
hun verlangen naar zin weerstreeft.”15
De filosoof Charles Taylor ziet het naar zin vragen als een modern verschijnsel. ,,De meesten van ons tasten nog steeds naar antwoorden op de
vraag wat het leven het leven waard maakt, of wat zin geeft aan individuele
levens. Dit is in wezen een moderne houding,” laat Taylor in zijn Sources of
the Self zien.16 Deze houding wordt voor een belangrijk deel ingegeven door
reflexieve twijfel.
Traditionele geloofsreligie vervulde vroeger ook functies die met het secularisatieproces niet allemaal door andere zaken konden worden overgenomen. Zo bleef er een verlangen naar de verschillende aspecten van religiositeit, zoals naar antwoord op vragen naar de uiteindelijke zin, en naar de
sensatie van zin. Na het marginaliseren van de godsdienst als maatschappelijk relevant verschijnsel en van de ideologische stelsels die de mensen van
uiteindelijke antwoorden voorzagen, lijkt bij veel van hun geloof gevallen
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mensen de naakte vraag naar hun essentie in het vizier te zijn gekomen.
Zweeds onderzoek bevestigt de stelling dat afname van traditioneel geloof
tot toename van zinvragen leidt.17
Speciaal in het met het marginaliseren gepaard gaande proces van ontmythologisering van de mens kwamen levensvragen opzetten. Mensen gingen
zich afvragen wie ze dan wel zouden zijn, als ze niet waren wie ze altijd
hadden gedacht. Men werd rijker, gezonder en ouder, maar wat is daarvan
de zin? Met het wegvallen van de autoriteit van kerk en God, en het toenemen van het belang en de vrijheid van het individu, kwam bij dat individu
de vraag op wie hij nu eigenlijk is, wat hij aan zichzelf verbeteren moet en
waarom. Iedereen werd zijn eigen ‘project’, waar hij zelf verantwoordelijk
voor is.
Vanuit een meer filosofisch perspectief is het stellen van uiteindelijke zinvragen een uiting van verlangen naar meer, naar een dieper verband, een hogere orde, of hoe het ook genoemd wordt, naar iets dat zin geeft aan zowel
het leven van het individu als aan het leven in het algemeen. Het naar uiteindelijke zin vragen is te zien als een uiting van een religieus verlangen. Al
kan religieus geloof niet meer helpen bij de omgang met de zinvraag, toch is
voor velen daarmee de kous niet af. Het verlangen blijft en de vraag naar de
zin laat hen niet los, ook al geloven zij niet. Het stellen van zinvragen is dus
wat overblijft bij mensen met een geloofsprobleem én een religieus verlangen. Dit doorvragen zal wellicht niet erg bevredigend zijn. Alle antwoorden
zijn immers ongeloofwaardig, dus daarmee kan het verlangen niet worden
vervuld.
Het antwoord op een zinvraag wordt gezocht, maar ontsnapt. Hoewel er
niet meer gevonden kan worden, is dat voor velen nog geen reden om niet
meer te zoeken. Wie zoekt anticipeert op het vinden, ook al weet hij niet
precies wát hij wil vinden, en zelfs al weet hij dat er niet gevonden kan worden, in ieder geval niet iets wat zich tot de vraag verhoudt als een rationeel
antwoord. Zoeken is dan een houding, die ook zonder duidelijk doel – het
vinden van een antwoord – kan worden volgehouden. Is het anticiperen op
een antwoord alleen misschien al waardevol genoeg? Ondanks de onmogelijkheid blijven de zoekenden vragen naar de zin van het leven, naar de
aard van het kwaad, naar het al dan niet bestaan van een leven na de dood,
naar de uiteindelijke kern in henzelf, en naar de zin van vooruitgang – zeker
nu die zich met een geweldig milieu- en energieprobleem tegen ons lijkt te
keren.
Op existentieel gebied is de onrust groot. Velen worstelen speciaal met de
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vraag ‘wie ben ik?’ Ze zijn rusteloos op zoek, terwijl duidelijk is dat er geen
uiteindelijke antwoorden te vinden zijn. Alle antwoorden die meer willen
zeggen dan de feiten, zijn ontmaskerd als onhoudbaar geloof. Toch blijven
velen zich sterker dan ooit afvragen wie zij in de kern zijn. Waarom? Ze blijven zich toch ook niet afvragen waarom pinda’s bruin zijn of waarom we wel
twee oren hebben, maar slechts één neus? Is het welbeschouwd niet beter op
te houden met het stellen van uiteindelijke vragen, of heeft dat schijnbaar
zinloze gevraag wel degelijk zin?

II Prangende zinvragen
Iedereen wil, elk op eigen terrein, beter worden. Maar waarom? Nu de geloofwaardigheid van de antwoorden op zinvragen is weggevallen weten veel
mensen niet goed raad meer met dit soort vragen. Ze komen niet verder dan
de dooddoener: omdat beter beter is. De tastbare materiële vooruitgang die
de op verbetering gerichte houding genereert, geeft genoeg motivatie om
doelgericht, maar vanwege de verlegenheid met de zinvraag toch ook een
tikje onzeker, op de ingeslagen weg door te gaan.18
Zonder het perspectief van vooruitgang zouden velen het leven wellicht
zinloos vinden. Als ze het zouden opgeven en zich tevreden probeerden
te stellen met waar ze nu zijn, dan zou de antwoordloosheid waarmee ze
leven hen waarschijnlijk eerder naar de keel grijpen. Het zou kunnen dat
het dankzij vooruitgang is dat ze kunnen leven zonder antwoorden. De antwoordloosheid is dan iets voorlopigs: men legt zich erbij neer met een voorbehoud. Vooruitgang geeft hoop. Wat vandaag onkenbaar is, zal morgen
wellicht bekend zijn. Misschien is te proberen het moment dat er definitief
geen antwoorden zijn, uit te stellen door door te vragen. Doorvragen loont
immers op bijna alle gebieden de moeite.
Toch speelt de onmogelijkheid van alle te verzinnen antwoorden op uiteindelijke zinvragen door menig hoofd. Doorvragen op het gebied van zinvragen lijkt tegenwoordig nutteloos te zijn. Welbeschouwd doet de zinvraag
niet meer zozeer twijfelen over het antwoord, want dat is er niet. De twijfel
gaat vooral over de vraag zelf: kan de vraag naar de uiteindelijke zin wel
zinvol worden gesteld?
Dat kan weer de vraag oproepen naar het waarom van alle twijfel: is dat
een staaltje realiteitszin of een afleidingsmanoeuvre? Waarom zou je überhaupt zulke vragen stellen? Desondanks blijven velen dat doen. Dit door-

50

onmogelijke religiositeit

gevraag is dan ook een doel op zich geworden. Wie maar doorvraagt hoeft
immers niet te berusten in het onbeantwoordbare van uiteindelijke vragen en
dus in de zinloosheid van het stellen ervan. Doorvragen legitimeert zichzelf.
Naar zin vragen roept weer twijfel op over de zin daarvan, en dan de zin
daar weer van. Achter iedere ontdekking stelt zich een nieuwe vraag op en
verschijnt weer een grens. Wie doorvraagt belandt al snel bij de grenzen van
zijn verstand. Hij zoekt de confrontatie met die grens juist op. Geconfronteerd worden met wat hij niet weet, ziet hij niet meer zo gauw als een bedreiging, maar eerder als een uitdaging die wijst op een ‘nog niet’ of ‘misschien
wel’. Niet alleen omdat het aanzet tot dromen en wensen, en ook niet alleen
om maar vooruit te komen. Het doorgevraag loopt gemakkelijk uit op een
confrontatie met de existentiële situatie van de mens, en wel op het besef
van de aanwezigheid van een ‘gat in ons denken’.19 De diepere zin, als die er
al zou zijn, is de mens niet gegeven. Al vragend loopt hij tegen dit inzicht
op.
En op de een of andere manier kan dat je flink raken. Vroeger vond filosoof Jan Bor de vraag ‘Wat is de zin van het leven?’ een zinloze vraag, ‘een
ontkenning van het leven’. Met de dichter Schierbeek zei hij: ‘De zin ervan
is dat je er zin in hebt.’ ,,Nu zie ik het allemaal een kwartslag anders,” zegt
Bor. ,,Je zult er nooit achter komen, maar het kan je op een onverwacht
moment wel diep raken.”20
Het stellen van zinvragen maakt bewust van het bestaan van transcendentie, een ongrijpbare factor waar mensen niets mee kunnen en toch iets mee
moeten, ook al weten ze niet wat. Door te blijven vragen krijgen ze het besef
dat er een transcendent meer is, een onkenbare kant van de werkelijkheid,
waartoe ze alleen kunnen besluiten vanwege het besef van een verstandelijk
tekort.21
Ook agelovigen hebben dus verlangens op dit verstandelijk-levensbeschouwelijke gebied, maar wat moeten ze daarmee als ze tegelijk weten dat
deze onbevredigbaar zijn? Waarom de confrontatie zoeken met het besef
dat ons begrip beperkt is? De uiteindelijke zin van leven, lijden en dood,
als die er al is, en als er zelfs maar sprake van mag zijn, zal niemand immers ooit kennen – of hij moet zich de zekerheid proberen te verwerven
met een geloof. Het verlangen naar uiteindelijke zin zit klem tussen noodzaak en onmogelijkheid, wordt gefrustreerd door passief makend ongeloof
in alle denkbare en vooral ondenkbare antwoorden. Het kan hierdoor gaan
‘gisten’. Want omdat de houding van reflexieve twijfel juist motiveert om
onmogelijkheden mogelijk te maken in plaats van te negeren, kan door het
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falen van de zinvraag het probleem alleen maar groter worden. Het verlangen naar zin groeit, maar wat moeten we daarmee?
Wat maakt dat mensen ook tegenwoordig uiteindelijke zinvragen stellen
terwijl ze juist nu weten dat er geen geloofwaardig antwoord op de vraag
is? Weliswaar zijn er altijd religieuze virtuozen geweest die de betrekkelijkheid van de antwoorden opmerkten. Augustinus bijvoorbeeld twijfelde aan
de beelden waarmee zijn in essentie rotsvaste geloof vorm kreeg. Maar over
het algemeen was de situatie vroeger toch radicaal verschillend met die van
tegenwoordig. Vroeger geloofde men in de waarheid van de antwoorden.
Tegenwoordig hebben velen helemaal geen geloof, en dat heeft consequenties voor hun omgang met de uiteindelijke zinvragen. Deze consequenties
worden hier onderzocht bij de zinvraag ‘wie ben ik?’ Dat is namelijk een zinvraag die in de geïndividualiseerde cultuur van nu van het grootste belang
is. Hoe gaat men tegenwoordig om met deze gezien het geloofsprobleem
onmogelijke vraag?

III Het steeds belangrijker zelf
De vraag ‘wie ben ik in de kern?’ staat in het Westen nog niet lang in de
belangstelling. Op sommige filosofen en theologen na, zoals de mysticus
Meister Eckhart zo’n zevenhonderd jaar geleden, stelden de meeste mensen
zich deze vraag vroeger waarschijnlijk niet. Het antwoord was immers zo
vanzelfsprekend dat de vraag niet opkwam. Ze geloofden in een ziel of waar
zelf, een veronderstelde essentie in het diepste binnenste van de menselijke
geest. Dit zelf was als het ware een schaduw van God in de hemel. Mensen
vroegen zich niet zozeer af wie ze werkelijk waren, maar of hun eeuwige Ziel
na de dood de hemel zou verwerven of in de hel zou komen.
Tegenwoordig kijken de meeste mensen heel anders naar zichzelf. Met de
dood van God stierf ook zijn schaduw. Met zijn onttroning heeft de mens
ook zichzelf onttroond en zijn onsterfelijke ziel tot mythe verklaard.22 Ze
hebben hun zelf ontdaan van een metafysische zijde. Het is ontmaskerd als
wishful thinking, voortkomend uit naïeve zelfoverschatting. Van een onsterfelijk wezen met een godgegeven cruciale rol in een kosmisch plan werd de
mens een aangeklede aap, het product van een toevallig verlopend evolutieproces dat evengoed géén mens had kunnen voortbrengen.
Tegelijkertijd houdt de vraag naar het zelf veel mensen tegenwoordig intens bezig. Charles Taylor ziet een ,,massale subjectieve draai van de mo-

52

onmogelijke religiositeit

derne cultuur naar een nieuwe vorm van innerlijkheid, waarin we onszelf
zijn gaan zien als wezens met innerlijke diepte”.23 Maar die diepten zijn
voorzien van grote vraagtekens. Het rusteloze doorvragen wordt voor een
belangrijk deel opgeroepen door de omstandigheden. Onze sociale en culturele situatie maakt de meeste mensen onzeker over wie ze zijn. Ze hebben geen vast uitgangspunt en geen bestemming meer, voelen zich geen
geheel met een duidelijke identiteit maar eerder een gefragmenteerd wezen,
zeggen veel sociale wetenschappers.24 Het zelf is niet meer zichzelf-op-detraditionele-manier. Het is complex en diffuus geworden. Men leeft in veel
verschillende werelden – als werknemer, hobbyist, gezinslid, anonieme weggebruiker, klant, Nederlander, wereldburger et cetera. Iedereen is tegelijkertijd een beetje victoriaans, modern en postmodern, zegt de letterkundige
Ihab Hassan. De wereld dwingt mensen in heel uiteenlopende, voortdurend
veranderende plannen, rollen, identiteiten. Ze zien zichzelf daardoor meer
dan ooit als vaten vol tegenstrijdigheden. Ze willen geen fixatie in één rol,
met bijbehorend perspectief en verhaal. Het spelen van verschillende rollen
leidt tot een voortdurend omschakelen naar andere perspectieven, verschillende manieren om naar de wereld te kijken en ermee om te gaan. De vraag
‘hoe gaat het ermee’ moet volgens de filosoof Jacques Derrida daarom leiden
tot de tegenvraag ‘op welke verdieping?’
Het traditionele, enkelvoudige, in een bovenwereld verankerde zelf is
weggevallen. Wij hebben alleen nog maar een tijdelijk, onstabiel en versnipperd zelf. Daar is vaak moeilijk mee te leven en dat roept de vraag op naar
het ‘ware zelf ’, al is de onzekerheid of er iets te vinden valt groot. Het zoeken
moet immers plaatsvinden tegen de achtergrond van ‘een algeheel verlies in
onze aanname van een waar en kenbaar zelf’.25
De eigen binnenwereld is nog ondoorzichtiger en onvoorspelbaarder geworden dan ze vroeger al was. Als ik kritisch naar mijzelf kijk, dan zie ik dat
ik zowel mijn biografie als mijn project of levenswerk, zowel mijn verleden
als mijn gewenste ontwikkeling, voortdurend aan het herscheppen ben. Ik
heb een ‘flexbiografie’, een persoonlijke mythe die ik steeds weer aanpas.
Maar als je beseft dat je je biografie en project met de tijd en naar de omstandigheden meeverandert, en dat er dus eigenlijk helemaal geen voorgegeven plan of doel was, dan wordt de veronderstelling van een waar zelf een
hachelijke zaak. Het zelf is meer een weefsel van contingenties dan een goed
geordend geheel, zegt Anton van Harskamp er dan ook over. Er zijn eerder
vele zelven die elkaar achteraf aan elkaar praten dan aanwijzingen voor een
dieper zelf dat ontdekt moet worden. Het is niet ‘worden wie je bent’, zoals

het verlangen naar meer

53

antroposofen zeggen. Mensen worden iets dat in aanvang onvoorspelbaar
was, zijn onvoorspelbaarder dan ooit. De vraag ‘loopt mijn leven volgens
plan?’ moet worden beantwoord met de tegenvraag ‘welk plan?’ En afhankelijk van de rol die ik speel ook met ‘wiens plan, van welk deel van mijzelf?’
Tegelijkertijd is de wereld buiten ons complexer en ongrijpbaarder geworden. Wat de behoefte om orde, zin en samenhang in onszelf te vinden
heeft vergroot, want in de multidimensionale, enorm diverse buitenwereld
lukt dat zeker niet. De buitenwereld wakkert het verlangen aan naar een
diepe kern vanwaaruit zij te ordenen valt, dat vraagt zij expliciet van ons.
We moeten ‘echt’ en ‘onszelf ’ zijn, schreeuwt de wereld ons toe. Ieders vrijheid hierin is groot, maar vrijblijvend is het niet. Er ligt een sociale druk op
ons: we moeten wel. Wie passief blijft in zijn zelfontwikkeling, wordt gezien
als een mislukkeling. Het is daarom van het grootste belang te weten wat
je wilt, en dus om je af te vragen wie je bent. Het hebben van een mening,
van een unieke persoonlijkheid, van een authentiek zelf is een imperatief
geworden. ,,De maatschappij vraagt van ons dat we authentiek zijn, dat we
alles zelf kunnen kiezen: onze kleding, opleiding, werk, politieke voorkeur.
Alleen jijzelf bent het van wie de keuze afhangt,” zegt Van Harskamp. ,,Als
ik alles allemaal zelf moet kiezen, moet ik weten wat ik werkelijk wil, wat
echt goed voor mij is, wie ik in de kern echt ben.”26
Het authenticiteitsideaal lijkt te wringen met de prominente plaats in
het bewustzijn van contingentie, het idee dat alles toevallig is. Dit typisch
postmoderne idee past echter heel goed bij het streven naar authenticiteit.
Er is enerzijds een besef van toevalligheid, eindigheid en nietigheid nu geaccepteerd is dat de metafysische zaken die traditionele religie beloofden niet
realistisch zijn. Maar er is anderzijds het bewustzijn dat je in het hier en nu
moet leven, dat je er alles moet zien uit te halen wat erin zit, en dat dat heel
wat kan zijn. Met andere woorden, dat je je moet ontwikkelen met behulp
van de – deels toevallige – kansen die er zijn, en zo authentiek moet proberen te zijn. En zoals we zullen zien, daarbij wellicht soms flirtend met het
idee van een waar zelf, ook zonder dat daarin geloofd wordt.
Authenticiteit is een breed gedragen waarde. We leven in een ‘authenticiteitscultuur’, waarin ‘jezelf zijn’ en ‘trouw aan jezelf ’ algemeen geaccepteerde
en beleden waarden zijn, zegt Charles Taylor.27 Als iemand een carrièrebreuk
forceert om beter ‘zichzelf te kunnen zijn’, heeft iedereen daar begrip voor
(ook wie er zelf te bang voor is). De commercie haakt erop in. ‘Het beste
wat je kunt worden is jezelf,’ aldus uitzendbureau Content, en ‘Altijd jezelf ’
suggereerde de Hema in een reclamecampagne.
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Er is reden om aan de hardheid van de waarde van authenticiteit te twijfelen. Jezelf zijn is een collectief geproduceerde oproep, zegt de socioloog
Dick Houtman. Authenticiteit is een het individu bindende waarde van
de dominante cultuur geworden.28 Authenticiteit houdt echter ook in dat
individuen tegen de heersende mores in durven gaan, zelfs tegen het heersende beeld van authenticiteit in. Dat kan hem echter duur komen te staan.
Wie niet authentiek overkomt, kan het bijvoorbeeld in de politiek en het
bedrijfsleven wel vergeten, vermoedt Houtman.
In allerlei activiteiten proberen mensen het gevoel te krijgen écht te
zijn, zichzelf te ‘verwerkelijken’. Door te schrijven bijvoorbeeld, want ‘wie
schrijft, die blijft’. Er is ,,een hausse aan memoire-achtige literatuur van Jan
en alleman, regelrechte of veredelde autobiografieën en dagboeken. Literatuur wordt een etalage van het ego,” stelt een recensent met een blik op het
enorme aanbod.29
Vergeleken met vroeger is men in de onttraditionaliseerde samenleving
dus minder sociocentrisch maar letterlijk meer egocentrisch geworden. Iedereen kan uiteindelijk alleen zichzelf als maatstaf accepteren en mag zijn
identiteit niet aan anderen ophangen. We zijn individualistisch, en daarop
is de samenleving ingesteld. Sterker nog: het is ook een boodschap die de
samenleving ons meegeeft.
Tegenwoordig moet je authentiek zijn maar niemand weet precies wat
dat is. Dat is een probleem. De moderne samenleving dringt ons een
ambivalent gevoel over onszelf op. Enerzijds voelt men zich als individu
uniek, unieker waarschijnlijk dan onze voorouders zich voelden. Maar anderzijds lukt het toch niet goed om een volkomen uniek individu te zijn.
,,Bij wie dringt de twijfel zich niet op als iedereen, inclusief hijzelf, dezelfde door de reclame aangeprezen merkspijkerbroek wil? Ben ik het zelf, of
ben ik niet meer dan een slap aftreksel van de ideaalbeelden die reclame,
vrienden en bekende Nederlanders ons voorschotelen?” vraagt Van Harskamp.30 We ervaren de massaliteit van de samenleving en die relativeert
het gevoel van uniciteit. We zijn unieke projecten, en tegelijkertijd voelen
we ons nietig, zo klein als een luis die betekenisloos en onopgemerkt zijn
leventje leidt. We voelen ons zowel betekenisloze nummers als authentieke
individuen.
Bovendien worstelen mensen met de paradox dat een mensenleven tegenwoordig meer waard is dan ooit en ze zichzelf op de hoogste plaats hebben gezet, maar dat tevens de mensheid (en daarmee ieder mens) van het
voetstuk is gevallen, gedegradeerd van een goddelijk wezen tot een toeval-
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lige diersoort. De ambivalentie van de belevingswereld is er enorm door
toegenomen, en dat is geen pretje. De moderne mens is gaan lijden aan ‘een
pijnlijk zelf ’.
De cultuur waarin metafysische beelden niet langer geloofwaardig zijn,
ondermijnt het onderhouden van een uiteindelijk authentiek zelf, maar
dwingt ons tegelijkertijd met de vraag ‘wie ben ik’ bezig te zijn. Deze vraag
blijft de mensen intensiever bezighouden dan ooit, hoe problematisch hij
ook is. Ze hebben behoefte aan een uitweg, aan bevredigende manieren om
om te gaan met deze onbeantwoordbare zinvraag, die hen blijft lastigvallen.
Spelend of worstelend met de vraag wie ze zijn, zijn ze overgeleverd aan
zichzelf. De verbanden waarbinnen hun voorouders het leven als uiteindelijk zinvol ervoeren zijn opgelost. Wie nog als lid van een fysieke groep
geestverwanten gelooft in een waar zelf, is in het grotere verband van de
samenleving een buitenbeentje geworden. Of, en zo ja wat je wilt geloven
over een waar zelf, moet iedereen tegenwoordig helemaal zelf uitmaken.

IV Geloof in een hoger zelf
Natuurlijk is het mogelijk je te onttrekken aan het culturele klimaat waarin
de onbeantwoordbare vraag naar het ware zelf mensen verscheurt. Bijvoorbeeld door je niets aan te trekken van het feit dat religieuze beelden tegenwoordig niet meer erg geloofwaardig zijn. Dan probeer je de vraag naar het
ware zelf te beantwoorden door te geloven in een of meer van de talrijke
religieuze beelden die erover bestaan. Juist tegenwoordig zijn er veel vormen
van religiositeit die het vinden van je zelf als kerntaak zien.
De vraag schiep het aanbod. Men werd steeds individualistischer en in de
ontwikkeling van het individu gespecialiseerde ‘selfreligions’ werden steeds
populairder.31 Deze vormen van religie ‘sacraliseren’ of ‘religioseren’ het individuele zelf als alwetend en ultiem doel.32 Volgens de godsdienstsocioloog
Paul Heelas is in deze sacralisering van het zelf zelfs een ‘spirituele revolutie’
zichtbaar.33
Deze ontwikkeling is opvallend, want aanvankelijk werkte individualisering sterk seculariserend. De kerken kampten met leegloop doordat de collectieve norm van bijvoorbeeld kerkgang wegviel. Vormen van religiositeit
die niet op het zelf inspelen, zoals van de mainstreamkerken, hebben het
moeilijker dan vormen die dat wel proberen.
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Bij newagespirituelen is de jacht naar het ware zelf een belangrijk thema.
Het reïncarnatiegeloof en de beleving van vorige levens in reïncarnatietherapie bijvoorbeeld geven antwoord op de vraag of er een authentiek zelf
bestaat, en deze hebben zo volgens Van Harskamp ‘een sterk ontlastende
functie’: dood is niet dood – een pak van je hart. Je hebt ook methoden om
de ervaring van je zelf als bron van alle werkelijkheid te stimuleren, zoals
spiegelogie – ,,Ik voel met onvoorwaardelijk vertrouwen dat ik het hele universum ben en alles wat ik zie ben ik zelf,” zeggen de deelnemers aan spiegelogie-avondjes in een ritueel.34 Ook het evangelicalisme biedt volgens Van
Harskamp authenticiteit. ,,Door zich over te geven, zou men paradoxaal de
authentieke kern van de eigen persoon kunnen vinden.”35 De eo-familiedag
van 2004 bood een workshop ‘jezelf worden in het licht van Christus’.
Zo bieden newagespiritualiteit en evangelicalisme de belofte van een
authentieke persoonlijkheid die haar ware zelf heeft gerealiseerd. Een authentiek zelf schept orde in de chaos van de binnen- en de buitenwereld.
Zo wordt geprobeerd het probleem op te lossen van de persoonlijkheid die
ermee worstelt dat zij niet weet wie zij in de kern is. Beide bieden de gelovige een duidelijk perspectief: jouw zelf, jouw kern zal bewaard blijven. De
wereld is op weg naar een nieuwe tijd, waar ongeluk en onrecht verdwenen
zijn. De gelovige die zichzelf gevonden heeft, heeft daarmee ook het contact
met de wereld hersteld. Hij staat aan de goede kant, mag zelfverzekerd zijn
en met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan.
Toch ligt een authentiek zelf niet binnen handbereik. Al spant de gelovige
zich tot het uiterste in, hij behoudt het gevoel te falen, stelt Van Harskamp.
Een waarlijk wedergeboren mens is zonder zonden, heet het bij wedergeboren evangelicalen.36 Maar hoe houd je zoiets op? Ook new age creëert
schuldcomplexen bij zijn aanhangers. Zo zegt de Course in Miracles dat ieder
mens de opdracht heeft het rijk der liefde na te streven. Tegelijkertijd leert
deze cursus dat we in een krankzinnige wereld leven, waar we zo aan vastzitten dat we ons er niet van kunnen bevrijden.37 Op deze manier vergroot
de Course schuldgevoelens alleen maar.38 Newagespiritualiteit en evangelicalisme lossen de problemen van de moderne mens niet op, integendeel, ze
wakkeren deze juist aan, zegt Van Harskamp. Het gevoel van tekortschieten
en het schuldbewustzijn nemen alleen maar toe. Dit maakt het gevoel van
geborgenheid in een goddelijke werkelijkheid voor deze gelovigen uiterst
wankel.

het verlangen naar meer

57

V Pijnlijke vragen
De poging het eigen tekortschieten goed te maken zet de gelovigen aan tot
grotere religieuze activiteit. Dit lijkt gedoemd te mislukken, met als gevolg
een nog groter gevoel te falen. Het religieuze verlangen krijgt vorm in een
eindeloze, nooit werkelijk bevrediging vindende jacht naar het ware zelf en
groeit daardoor, aldus Van Harskamp. Deze analyse kan hout snijden voor
een deel van het evangelicalisme en sommige newagespiritualiteit, al zullen
veel van deze gelovigen een eventueel gevoel te falen voorkomen door er
gewoon maar niet al te diep over na te denken, het te ‘verdringen’.
Het is echter maar een betrekkelijk klein deel van de Nederlandse bevolking dat door zulke religiositeit wordt geïnspireerd. Het besef te falen en een
erbijhorend schuldgevoel kunnen aan te treffen zijn bij de minderheid die
nog verwacht zekerheid in een waar zelf te vinden. Maar hoe zit het met de
grote rest, voor wie het geloof van new age of evangelicalisme geen begaanbare weg is? Geloof in aura’s en chakra’s of in de zoendood van Christus zijn
niet hun cup of tea. Dat is allemaal, net als alle andere geloofsvoorstellingen,
ronduit ongeloofwaardig geworden en kan niet dienen om antwoord te geven op levensvragen zoals ‘wie ben ik’, en zo het leven zin te geven.
Zoals we zagen is met de antwoorden ook het naar uiteindelijke zin vragen zelf voor veel mensen onmogelijk geworden.39 Maar er zijn toch ook
mensen die zonder geloof wel reflexief twijfelend naar een uiteindelijk zelf
vragen, en die hebben een probleem. Ook onder degenen die zich onafhankelijk hebben verklaard van een als fantasie ontmaskerde bovenwereld,
wordt wel de drang gevoeld een authentieke kern in de eigen binnenwereld
te vinden. Ze staan zonder antwoorden, maar toch blijven zij zich zinvragen stellen zoals naar de kern van het zelf. De door newagespiritualiteit en
evangelicalisme aangeboden metafysische geloofswerelden bieden voor hen
geen uitkomst. Terwijl zij zich geconfronteerd voelen met eenzelfde – of
misschien nog wel intensere want minder bevredigde – door individualisering opgeroepen fundamentele behoefte om authentiek te worden. Maar
het lukt ze niet op diezelfde manier. Deze geloofsoplossing staat niet voor
hen open. Zij hebben, oneerbiedig gezegd, geen religieuze uitlaatklep, want
ze hebben geen geloofwaardige beelden meer die een uiteindelijk zelf grond
geven. Ze zullen het niet realiseren van een authentiek zelf dan ook wel
niet aan eigen tekortschieten toeschrijven. Hoogstens hebben zij dit idee te
kort te schieten ten opzichte van de samenleving, die het realiseren van een
uiteindelijk zelf hoog in het vaandel draagt. Ze zien het niet hebben of niet
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toegankelijk zijn van een authentiek waar zelf eerder als deel van de condition humaine, als een onoverbrugbare toestand die je te accepteren hebt, hoe
moeilijk dat wellicht ook is.
Het is daarom niet zo gek dat velen de wie-ben-ik-vraag tegenwoordig
proberen te beantwoorden door zich te beperken tot de hun bekende persoonlijkheid – wat al een hele kluif is. Deze mensen zijn te onderscheiden
van de groep die levensbeschouwelijk analfabetisch genoemd zou kunnen
worden, want zij denken wel reflexief twijfelend na over hun toestand.40 Laten we hen daarom ‘levensbeschouwelijk realisten’ noemen. Ze willen niet
meer uitgaan van ongeloofwaardige voorstellingen. Beelden van een uiteindelijk transcendent zelf spelen bij hen geen rol. Ook zonder kun je jezelf
zeer wel een authentieke persoonlijkheid vinden.
Dit bleek ook uit een enquête door Synovate Interview nss in 2008 in
opdracht van Trouw onder 2276 Nederlanders.41 Zelfontplooiing leeft. Bijna veertig procent zegt het belangrijk te vinden zichzelf te ontplooien, hetzelfde aantal vindt dit ‘een beetje belangrijk’. Op de vraag wat mensen daaraan doen, wordt geantwoord met zaken als ‘reflectie’, ‘praten’ of ‘nadenken’.
Maar traditionele religieuze methoden of termen blijken nauwelijks nog in
gebruik. Als mensen naar de belangrijkste eigenschap van hun ontplooide,
ideale zelf wordt gevraagd, zegt bijna niemand iets over een goddelijk zelf,
en evenmin noemen ze een relatie met God. Massaal noemen ze zaken als
‘eerlijkheid en behulpzaamheid’. Mensen vragen nog wel naar hun ware zelf,
maar metafysisch gekleurde antwoorden lijken ze daar niet meer vaak op te
geven.
Het probleem van de authenticiteit kun je dus ook nuchter en praktisch
proberen op te lossen – authenticiteit is een kwestie van eerlijk zijn, zegt ook
het tijdschrift Psychologie.42 Concretere, minder uiteindelijke zinvragen eisen dan de aandacht op. Geven mijn activiteiten me het gevoel dat ik zinvol
bezig ben? Lukt dat? Wat kan ik? Wat wil ik? We proberen ons leven zin te
geven door terug te kijken en vooruit te dromen. Wat voor zin hebben mijn
plannen? Passen de voorbije gebeurtenissen en mijn toekomstplannen wel
bij mij? Moet ik het beeld dat ik van mijzelf heb bijstellen om een zinvol
leven te kunnen ervaren? Vind ik mijn plannen en idealen belangrijk genoeg
om me ervoor in te spannen?
Toch komen uiteindelijke zinvragen bij veel mensen wel ergens in hun
leven op, zowel bij levensbeschouwelijk analfabeten als realisten.43 Vooral
bij tegenslag, na een sterfgeval of ziekte worden ze plots actueel. Het leven
ziet er dan leeg uit, doet twijfelen aan het nut van het dagelijkse. Het is
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alsof de basis is weggevallen. Door stormachtige gebeurtenissen verschijnt
het gewone leven als zinloos, alsof het daar niet om gaat. Maar, vraag je je
vervolgens af, waarom dan wel? Zo kom je al snel uit bij uiteindelijke vragen
als: ‘Waarom moet mij, of hem of haar dit overkomen? Is dat toeval of op de
een of andere manier voorbestemd? Zie ik mijn geliefden na de dood weer
terug? Wie ben ik of wie zijn wij in de kern?’
De zin van iets naars is voor ons vaak niet te bevatten. De fysieke factoren die tot de dood van een zieke geliefde hebben geleid, verklaren dan
niet genoeg, doen naar een uiteindelijker zin verlangen. Niet dat er betere
verklaringen voorhanden zijn. Alle ongeloofwaardige antwoorden bij elkaar
helpen ons nog niet onze gevoelens onder controle te krijgen of orde te
scheppen. Mensen worden ziek, gaan dood of maken andere nare dingen
mee – gebeurtenissen die bij velen een te diep spoor trekken om als toevallige, niet op ons persoonlijk gerichte natuurverschijnselen te kunnen worden ondergaan en geaccepteerd. Vanwege die onverteerbaarheid voelen ook
veel agelovigen zich gedwongen om te vragen naar een uiteindelijke zin, hoe
onmogelijk de antwoorden ook zijn. Ze spartelen door met een scala aan
uiteindelijke zinvragen in hun hoofd.
Verlies van werk en relaties kan het basale gevoel van zin schokken en ons
alles in het werk doen stellen om het verlangde zingevoel weer te verwerven.
Dit kan vooral bij mislukking tot uiteindelijke zinvragen leiden: wat is de
zin van werk, van mijn ethos van zelfverwerkelijking, van het leven? Een
zinvraag is vaak ook een vraag naar de situatie waar je in zit. En naar de
grond ervan: heb ik mijzelf in deze moeilijke situatie gewerkt, is het toeval,
of is er een lijn zichtbaar, getrokken door een onzichtbare hand, misschien
die van God, misschien iets in het diepste van mijzelf? Vragen naar de dagelijkse zin kunnen zo als brandstof voor levensvragen dienen.
Het is dus moeilijk om de uiteindelijke vragen helemaal buiten de deur
te houden, als je dat al zou willen. We schakelen gemakkelijk heen en weer
tussen uiteindelijke en dagelijkse zinvragen. Uiteindelijke zinvragen leiden
tot dagelijkser vragen. De vraag of het toeval is dat dit kind juist bij ons is
geboren, leidt tot dagelijkser vragen als: wat wil ik mijn kind leren? Wat
vind ik belangrijk?
Uit gewone zinvragen kunnen vanzelf uiteindelijke zinvragen voortkomen. De ene vraag roept dan de andere op. Het begint met: wat wil ik?
Maar daar hoeft het niet bij te blijven. De onzekerheid van het individu
in het dagelijks leven – maakt dit type spijkerbroek mij authentiek? – leidt
gemakkelijk tot vervolgvragen. Heb ik die broek werkelijk nodig? Ben ik
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hebzuchtig? Waarom zijn wij mensen zo? Wat is authentiek? Wie of wat
ben ik in de kern? Ben ik het resultaat van toevallige omstandigheden – opvoeding, reclame – of heb ik ook een essentie en een bestemming? Welke
betekenis heeft mijn leven? Wat is mijn grond? Is er iets in mij groter dan
ikzelf? Is er een levenslijn of construeer ik die achteraf? Is er iets in mij dat
zich wil ontvouwen, dat misschien zelfs gestuurd wordt door iets buiten
mij? Heb ik een opdracht of ben ik een zich onzinnige vragen stellend organisme? Geconfronteerd met de beschikbare antwoorden die niet helemaal of
helemaal niet bevredigen, kun je doorvragen tot en met het niveau waarop
helemaal geen antwoorden meer te geven zijn. En ook voor wie niet expliciet levensbeschouwelijk is, verwijst de roep om authenticiteit naar een veronderstelde mogelijkheid dat wel te zijn, ook uiteindelijk. Hoe belangrijker
iemand authenticiteit vindt, hoe meer waarde hij eraan hecht, hoe groter de
behoefte wordt het probleem van authenticiteit – van de spijkerbroek tot
de vraag naar de uniciteit van het individu – tot op uiteindelijke niveaus te
thematiseren.
Het appel dat authenticiteit doet op ons, kent zo dus een eigen dynamiek,
die tot intensivering van het streven leidt. Praktische wie-ben-ik-vragen nodigen uit tot reflectie over het uiteindelijke zijn van de dingen. ‘Wie ben ik?’
is een vraag die – in allerlei variaties – op verschillende niveaus beantwoord
kan worden, van de vraag naar je eigen smaak en voorkeuren tot de vraag
of er nog iets overblijft als je alle ‘buitenkant’ in gedachten wegstreept. Wie
doorvraagt komt vroeg of laat op levensbeschouwelijk niveau uit.
Omdat het verlangen naar een authentiek zelf gemakkelijk uitloopt op
het stellen van uiteindelijke vragen, en dit terwijl we weten dat er geen geloofwaardige antwoorden zijn, moeten we ons afvragen of wij van onszelf
iets onmogelijks vragen en of niet ook onze cultuur dat doet. Het lijkt er
immers op dat we twee onverzoenbare zaken moeten verzoenen. Hoe kan
de wereld ons oproepen op een meer dan oppervlakkig niveau onszelf te
zijn? We zitten immers met een eveneens diep in onze cultuur verankerd
onvermogen gelovig om te gaan met de vraag naar het ware zelf.
Mensen kunnen zich moeilijk neerleggen bij iets dat ze van zichzelf vragen maar dat ze zichzelf niet kunnen geven. Ze zitten in een impasse. Ze
kunnen de ogen ervoor sluiten, maar feit is dat het gist, en dat zie je bij
velen: er wordt gezocht, en wie zoekt, doet dat omdat hij niet tevreden is en
iets mist. Hij zoekt niet naar de traditionele, voor waar te houden antwoorden, maar naar andere manieren om met het probleem om te gaan. In deze
tijd waarin vooruitgang en verbetering imperatief zijn, ook in het individu-
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ele leven, geldt deze impasse als een tekortkoming waarin je niet mag berusten. Water en vuur moeten op de een of andere manier verzoend worden,
maar de vraag is hoe. Hier ligt de kern van het probleem van de met zichzelf
worstelende, levensbeschouwelijk ingestelde, maar agelovende mens. Het
zo gewenste maar onbereikbare ware zelf is een pijnlijk zingevingsprobleem
geworden, dat moeilijk te negeren valt.

VI Geblokkeerde verlangens
Hoewel de vraag ‘wie ben ik?’ uiteindelijk onbeantwoordbaar is, blijven velen zich er dus toch mee confronteren.44 Hoewel ze niet meer in metafysische antwoorden kunnen geloven, stellen ze zich vragen die verwijzen naar
zulke antwoorden. Ze staan voor de taak een manier te vinden om om te
gaan met iets wat ze belangrijk vinden maar dat tegelijk onkenbaar is. De
meest voor de hand liggende strategie is door te gaan met het stellen van
uiteindelijke vragen.
Kenmerkend aan een vraag is dat hij anticipeert op een antwoord, maar
bij een zinvraag zoals ‘wie ben ik?’ merk je algauw dat je dat nauwelijks
kunt geven. Alle antwoorden die je kunt verzinnen zijn duister, inconsistent en ongeloofwaardig. Toch kunnen zinvragen blijven knagen en
opspelen. Ze kunnen in je hoofd blijven dreinen of drammen: waarom,
waarom toch, waarom? Wie? Hoe? Terwijl Meister Eckhart verzekert dat
het antwoord alleen ‘omdat’ kan zijn. Want er doemen bijna onmiddellijk
muren en horizonnen op, waar het antwoord onbereikbaar achter ligt. Het
denken loopt vast, eindigt aan de rand van een bodemloos gat. En toch
hebben we met Eckhart de neiging om zo mogelijk duizend jaar lang te
blijven doorvragen.
Door vragen te blijven stellen zonder dat we nog in enig antwoord kunnen geloven, maken agelovigen het zichzelf bepaald niet gemakkelijk. Ze
kunnen bij zichzelf constateren dat een dramatische gebeurtenis zoals de
dood van een geliefde het vragenstellen oproept, en dat het stellen van zulke vragen dus voortkomt uit psychosociale factoren. En dat ook voor het
blijven vragen naar het diepste zelf psychologische redenen zijn te noemen
– bijvoorbeeld het doorvragen van iemand die ongelukkig is, of van een
terminale patiënt als onderdeel van het rouwverwerkingsproces. Maar ook
sociologische redenen – zoals het zoeken naar het ware zelf als voortvloeisel
van het individualiseringsproces. En er kan worden gewezen op onze op
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vooruitgang gerichte cultuur, waarin het moeilijk wordt gevonden je bij het
schijnbaar onmogelijke neer te leggen. Er zullen vanzelfsprekend ook chemische stoffen en bepaalde hersengebieden een rol spelen, die de behoefte
aan het doorvragen naar een uiteindelijke zin stimuleren.
Maar met het besef dat een bepaalde context en aanleiding de vraag
actualiseren, is die vraag nog niet van tafel, praktisch niet en ook logisch
niet. Praktisch niet omdat de vraag actueel blijft ondanks het verstandelijke
inzicht dat hij eigenlijk helemaal niet gesteld kan worden omdat er geen
antwoord is. En logisch niet omdat de vraag niet wordt gesteld omdat hij
onderdeel is van een rouwproces, of omdat de tijdgeest ertoe aanzet. Weliswaar had je de vraag misschien niet gesteld als je niet in de rouw was of als
je in een andere tijd geleefd zou hebben, maar nu je hem eenmaal stelt, ligt
de blote vraag in heel zijn urgentie op je te wachten.
Veel mensen blijven vragen naar hun authentieke kern. Omdat het idee
dat ze er een hebben een belofte van zin in zich draagt. Omdat eventuele
antwoorden grote consequenties zouden hebben voor hun leven, in ieder
geval theoretisch, maar wellicht ook praktisch. Omdat ze beseffen dat ze zo
beperkt zijn in hun begrip van het zelf. Omdat het zweren bij een religieuze
theorie het vragen weliswaar kan stillen, maar in plaats daarvan ook het
onaangename besef kan geven dat deze vooral de blik vernauwt. Enerzijds
kunnen ze niet anders dan zich beperken tot de feiten, maar anderzijds
hebben ze aan feiten alleen niet genoeg. Het niet-weten daagt hen uit, en
daarom blijven ze doorvragen. Het besef van niet-weten neemt een belangrijke plaats in bij degene die vraagt naar het wie-ben-ik. Het uiteindelijke
zelf ontglipt. Is het zelf uiteindelijk alleen een beeld van iets dat niet bestaat,
of verwijst dat beeld naar iets reëels? In ieder geval verwijzen de beelden
naar een onbekende, transcendente kant die niet te vatten is – niet met het
verstand en niet anderszins.
Zodra je dat hoogsteigen wezen vóór je wil zien, of wil vatten, onttrekt
het zich aan het begrip, schrijft Van Harskamp. ,,Want het oog dat kijkt,
het begrip dat zoekt, kan zichzelf niet zien en vatten. Het is die voortdurende onzekerheid over het eigen ‘ik’, die de motor is van de zogenaamde
‘reflexieve twijfel’. En die schept weer de mogelijkheid van het ontstaan van
een continu twijfelend, zichzelf altijd zoekend ‘hyperbewustzijn’. Zodra er
een authentieke expressie lijkt te zijn, komt de twijfel: lijk ik, mijn lichaam,
mijn gedrag, lijken mijn denkbeelden en handelingen niet heel veel op die
van anderen, en ben ik niet au fond een verwaarloosbaar wezen? Dus wat is
er aan mij eigenlijk origineel, uniek, van authentieke waarde?”45
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Het zelf, de psyche, is zowel begrensd – we kunnen niet ver kijken, ons
inzicht is beperkt – als grenzeloos – geen afgebakende entiteit, we weten niet
precies wat de inhoud is, waar we beginnen en waar we eindigen – het is een
punt dat vaker is gemaakt door vooral postmoderne denkers zoals Levinas,
Derrida en Lyotard. De Belgische filosoof Rudi Visker zegt het zo: ,,De
moeilijkheid lijkt te zijn dat het subject helemaal niet tevreden kan zijn met
de ambivalente situatie waarin het zichzelf aantreft nadat hij zijn centrum
is kwijtgeraakt. Het is niet zo zeer dat hij niet kan tolereren dat hij uit zijn
centrum is verbannen, maar dat hij het centrum waar hij geen toegang toe
heeft niet kan afschaffen.”46
Dat wat mij tot mezelf maakt, is tegelijkertijd vreemd. De begripsgrens
is dus niet de grens waar de activiteit van de psyche ophoudt, zoals ook de
nachtelijke dromen tonen. We hebben niet alleen geen grip op wat voorbij
de grens ligt, maar ook niet op de grens zelf: we weten niet precies waar die
ligt, hooguit dat hij niet stabiel is. We hebben wel het inzicht dat de kern
van ons bestaan niet beschikbaar is. Dit kan verschillende reacties wekken,
zoals fascinatie, angst en de spanning van een geheim. Daaruit blijkt dat het
een kant is die ertoe doet. Het perspectief dat een ondefinieerbaar deel van
onszelf transcendent is, is daarom niet uit te sluiten, sterker nog, het moet
op de een of andere manier worden ingesloten. Maar hoe?
Speciaal agelovigen die worstelen met de vraag wie ze werkelijk zijn, of
ze een authentiek zelf, een diepere kern hebben, zitten daarbij klem tussen
de drang om door te vragen en de onmogelijkheid om nog te antwoorden,
tussen de door de omstandigheden veroorzaakte urgentie van de vraag naar
het ware zelf en het onvermogen daar nog zinnige antwoorden bij te vinden,
laat staan daarbij aansluitend gedrag te ontwikkelen. Zo vroeg Trouw in
2008 ook of mensen diep in zichzelf een kern vermoeden die de weg wijst
in het proces van zelfontplooiing.47 Dit is een typische newagevraag, die
‘een god in het binnenste van jezelf ’ veronderstelt. Bijna twintig procent
vermoedt zoiets volmondig, bijna veertig procent vermoedt het soms. De
daaropvolgende open vraag wat mensen eraan doen om zich hiervan bewust
te worden, geeft een eindeloze rij met ‘niets’-antwoorden. „Veel mensen vermoeden wel een diepere kern,” constateerde godsdienstpsycholoog Joke van
Saane op grond van de uitslag, ,,maar hebben geen middelen om hiermee
om te gaan.”48
Velen zoekt niet meer om te vinden. Daar geloven zij niet meer in. Zij
zoeken niet zozeer naar het ware zelf, als wel naar mogelijke manieren om
met het verlangen en de vraag ernaar om te gaan. Vooralsnog levert dit
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hun een groot levensbeschouwelijk probleem op. Want natuurlijk kunnen
ze er op levensbeschouwelijk niveau mee bezig zijn en met het verstand de
verschillende vragen overdenken, maar erg bevredigend is dat meestal niet.
Omdat intellectuele aandacht niet erg vruchtbaar lijkt te zijn, en wellicht
daarom frustreert, proberen velen de vraag maar te laten rusten en andere
manieren te vinden om met dit probleem om te gaan. De traditionele en
ook alternatieve manieren van religieuze omgang lonken daarbij als een
veelbelovend maar vanwege het breed levende onvermogen nog te geloven
vrij ontoegankelijk alternatief. Religieuze oplossingen waarbij aan metafysisch gekleurde beelden van transcendentie een belangrijke plek wordt toegekend, zijn ons uit handen geslagen, maar het is de vraag in hoeverre de
wie-ben-ik-vraag op een niet-religieuze manier kan worden opgelost. Want
religieuze omgang met een waar zelf biedt naast onzekere en ongeloofwaardige beelden ook belevingen, en die vinden velen ook tegenwoordig desondanks nog uiterst waardevol. Die omgang kan immers een gewaarwording
van zinvolheid bieden. Dit lijkt, zoals Bauman zegt, in deze tijd van verandering en onzekerheid een ‘heel verleidelijke en redelijke strategie’.49
Maar met het onmogelijk worden van religieuze antwoorden zijn voor
veel levensbeschouwelijk ingestelden ook de religieuze belevingen die gevoelsmatig als antwoord op zinvragen zouden kunnen dienen en een krachtige invloed zouden kunnen hebben op de existentiële spanning, ongeloofwaardig en daarmee onbereikbaar geworden. Tot uitgesproken vormen van
‘zelfreligiositeit’ komt het buiten de gelovige stromingen van newagespiritualiteit en bepaalde evangelicalen dan ook bijna niet. Voor zover er een
verlangen is, blijft men vaak steken in onbevredigende, ‘ietsistische’ levensbeschouwelijke reflectie. Voor zover men nog enigszins religieus actief kan
zijn, doet men dat, zoals in het volgende hoofdstuk zal blijken, vaak op basis
van een ‘minimalistisch geloof ’.
In de onttraditionaliseerde maatschappij krijgt men minder dan vroeger
voorgeschreven hoe te doen, maar is het ieders taak erachter te komen wie
hij is, zodat hij kan doen ‘wat bij hem past’. Men wil authentiek zijn maar
weet niet goed hoe dat moet. Het is een bijna onmogelijke klus hier invulling aan te geven. Van het traditionele religieuze repertoire is niet gemakkelijk nog gebruik te maken. De religieuze omgang met zinvragen komt
vanwege het geloofsprobleem immers moeilijk tot bloei. Nu het geloof is
weggevallen, is er geen methode meer die kan helpen in de omgang met
levensvragen. Er zijn geen voorbeelden, geen rollen, geen scenario’s. Veel
mensen hebben het gevoel stuurloos, om zo te zeggen ‘aan de goden overge-
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leverd’ te zijn. Ze moeten het wiel opnieuw uitvinden maar weten niet hoe
en betwijfelen zelfs of het wel kan.
Het geloofsprobleem is echter niet alleen iets waar agelovige, maar wel
levensbeschouwelijk geïnteresseerden mee worstelen. Ook gelovigen zitten
ermee en hebben strategieën ontwikkeld om ermee om te gaan. Wat is de
houdbaarheid daarvan, en geven die soms inzicht in de mogelijkheden om
religieus te zijn zonder geloof?

DEEL II

STRATEGIEËN
De omgang met het geloofsprobleem

3 MINIMALISME
,,Als koeien en paarden handen hadden en daarmee konden schilderen en kunstwerken konden maken zoals mensen doen, dan zouden
paarden paardachtige afbeeldingen van God tekenen, en koeien koeachtige goden. Ze zouden allen religieuze beelden maken die lijken
op henzelf.” Xenophanes (577-480)1

I De ‘eerlijk voor God’-hype
Ongeloof heeft altijd bestaan.2 Griekse filosofen relativeerden met hun kritische verstand het traditionele gelijk van de goden, en ook van gewone
mensen uit oude tijden zijn voorbeelden overgeleverd waarin ze blijk gaven
van scepsis. Zo zegt iemand in de middeleeuwse IJslandse Hrafnkels-saga:
,,Ik beschouw het als domheid om in goden te geloven.”3 Nieuw is wellicht
de manier waarop christelijke theologen sinds ruim honderd jaar hun eigen
religieuze traditie kritisch tegen het licht houden. Al houdt elke religieuze
verandering ongeloof en kritiek in op het voorgaande, de manier waarop
christelijke theologen de laatste eeuw bezig zijn geweest, is ongeëvenaard.
Ze hebben de oude verhalen ‘ontmythologiseerd’, voorheen absoluut ware
geloofsvoorstellingen als mensenmaaksels ontmaskerd. Dat deden ze niet
uit respectloosheid jegens christelijke religiositeit, maar omdat ze dachten
die alleen zo te kunnen redden. Het christelijk geloof werd in de samenleving steeds breder en op allerlei gronden bekritiseerd en veel theologen
gingen voor een belangrijk deel in de overwegingen mee. De eerlijkheid
gebood dat hun, vonden ze. Ze konden niet anders.
,,Ik ben ervan overtuigd dat het christelijk geloof en leven opgegeven
zullen worden,” schreef de bekende anglicaanse theoloog John Robinson
in 1963 in zijn bestseller Honest to God, ,,tenzij we bereid zijn een soort
revolutie te wagen.”4 Deze revolutie hield in dat kerkgangers niet alleen hun
geloof in bepaalde mythen zouden moeten opgeven, maar ook hun geloof
in een bovennatuurlijke God die buiten hen is. We moeten eindelijk maar
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eens volwassen worden, meende hij.
Al ruim voor Robinson had theoloog na theoloog bijgedragen aan het
kritisch doorlichten van het christelijk geloof met als doel de redding ervan,
zoals Bultmann, Bonhoeffer en Tillich, waarop Robinson zich baseerde. Robinson zag het als zijn taak aan hun theologie bekendheid te geven. ,,Deze
manier van denken is nog nergens door het doorsnee gemeentelid of door
het gros van degenen die zich in preek en geschrift tot hem richten, eigen
gemaakt of verwerkt.”5
In de decennia na Honest to God is dit echter wel gebeurd, ook in Nederland. Een hele rij door hen geïnspireerde theologen heeft zich in hun
voetsporen tot taak gesteld het christendom aan de moderne tijd aan te
passen – in dit hoofdstuk passeren onder meer (gereformeerd) protestantse,
vrijzinnige, God-is-dood- en postmoderne theologen de revue.
In verschillende mate en toonaarden relativeerden zij het traditionele
geloof en probeerden ze hun geloof zo min mogelijk te laten botsen met
wetenschap en cultuur. Hiertoe verminderden ze het aantal controversiële
uitspraken. Zo werden natuurwetdoorbrekende wonderen ontkend en metaforisch geïnterpreteerd, de veronderstelde invloed van God op het leven
van mensen verkleind, en beelden die kinderlijk leken, zoals een persoonlijke God, afgeschaft. Deze tendens van minder, vager en abstracter geloven
noem ik ‘minimalisme’.
Er zijn waarschijnlijk nauwelijks theologen die zichzelf minimalist zouden willen noemen. Ze zouden dat wellicht te negatief vinden klinken. Je
hoort ze al zeggen dat dan ‘geloven als voor waar houden’ te veel benadrukt
zou worden – wat ze natuurlijk niet willen, want ‘geloof is zoveel meer’.
Daarom willen ze de benaming ‘minimalisme’ verre van zich werpen. Al
hebben ze flink wat religieuze beelden die traditioneel geloofd werden vaarwel gezegd en een minimaal pakket geloofsvoorstellingen overgehouden,
waarvan ze de gelovige kant het liefst verdoezelen.6
Minimalistische theologen bedreven theologie in het spanningsveld tussen de dreiging van ontluisterend verlies en de verwachting van hoopvolle
mogelijkheid. Ze geven woorden aan hoogstaande, want intellectueel minder aanstootgevende theologie dan de traditionele inmiddels geworden was.
De vroeger dominante en ook nu nog belangrijke strategie, die je ‘traditionalistisch’ of zo je wilt ‘maximalistisch’ kunt noemen, neemt de waarheid
van een bepaalde set religieuze beelden zonder meer aan. Geloof is daar even
zeker als feitelijke kennis. Volgens het eerste Vaticaans Concilie (1870) is
geloof ,,een bovennatuurlijke deugd, waarvoor wij, met behulp van Gods
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genade, als waar aanvaarden wat Hij heeft geopenbaard, niet op grond van
een redelijk inzicht in de innerlijke waarheid daarvan, maar op het gezag
van de zich openbarende God, die zich niet vergissen noch ons bedriegen
kan”.7 Zulk geloof werd voor absoluut waar gehouden. Hierop bestaan al
sinds mensenheugenis varianten die uiting geven van een besef dat er een
afstand is tussen de absolute waarheid en de menselijke verwoording ervan.
De minimalistische strategie ging echter veel verder. De twijfel bij minimalisten zit tegenwoordig dieper dan in de verwoording alleen. In haar radicale
vormen is zelfs het bestaan van een onkenbare absolute waarheid ongeloofwaardig geworden.
Er moest iets gebeuren. Bij het oude blijven was voor velen namelijk geen
optie: hun traditionele geloof was ongeloofwaardig aan het worden. Het is
echter de vraag of de door Robinson gewenste revolutie op religieus gebied
er wel is gekomen. Want vanaf de jaren zestig zijn christelijk geloof en leven
massaal opgegeven.8 En het is niet waarschijnlijk dat dit alleen kwam doordat veel mensen niet meer konden geloven in het traditionele beeld van de
bovennatuurlijke God, zoals Robinson stelde. Veel kerken veranderden immers mee en lieten de gelovigen grote ruimte om zelf uit te maken wat nog
wel en wat niet meer te geloven. Daarover werd gesproken in bijbelgroepen
en verscheen een keur aan toegankelijke literatuur.
Een ex-priesterstudent vertelt over zijn gang uit de katholieke kerk: ,,Theologen zoals Bonhoeffer en Bultmann en vooral Robinson met zijn bestseller Honest to God hebben bijgedragen aan mijn vertrek. Zij keerden zich
tegen het idee van een bovennatuurlijke en persoonlijke God waarop de
kerkelijke leer gebouwd was. Zij boden een weldadig perspectief, maar niet
voldoende om daarvoor in de kerk te blijven.”9 Veel christenen die de lessen
van Robinson ter harte namen, keerden kerk en christendom de rug toe, of
hun betreffende kerken nu met de door Robinson geschetste ‘noodzakelijke
ontwikkeling’ meegingen of niet.
Weliswaar speelden er tal van andere factoren die maakten dat de behoefte aan religieuze vormen en belevingen minder werd en dat mensen het
er op religieus gebied bij lieten zitten. Maar minimalistisch getinte theologieën hebben vermoedelijk ook een rol gespeeld, in ieder geval bij de hoger opgeleide kerkgangers en -verlaters, en waarschijnlijk ook breder. Deze
theologieën zijn er in ieder geval niet in geslaagd deze groepen in de kerk te
houden of anderszins een religieus leven te helpen onderhouden. Terwijl dat
was wat beoogd werd, zoals ik hierboven impressionistisch heb laten zien
aan de hand van Robinson.
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Minimalisme is voor velen kennelijk niet het recept geweest om religieus
verlangens te vervullen. Zoals verlangen naar de beleving van een waar zelf
dat in de tegenwoordige cultuur van groot belang is geworden, of andere
verlangens naar diepere zin, beleving van contact met God of wat dies meer
zij. Hoe precies kon deze belangrijke strategie om het geloofsprobleem op
te lossen falen (dit hoofdstuk 3)? Wat voor andere strategieën zijn er nog te
onderscheiden en wat voor oplossingen bieden die (4)? Is er een alternatieve
manier denkbaar om met geloofsvoorstellingen om te gaan, zodat die ondanks het inmiddels vrij algemene onvermogen er nog in te geloven toch tot
een religieuze beleving kunnen leiden (5)?

II Minimalisme van de koude grond
Het falen van minimalistische theologieën heeft alles te maken met de strategie die ze volgen: ze proberen geloofwaardigheid te redden door ongeloofwaardig geworden zaken overboord te zetten. Deze procedure lijkt vanzelfsprekend, maar bij nadere beschouwing moeten we ons afvragen of hij dat
wel is.
Minimalisten vonden dat het niet anders kon, maar in veel kerken werd
de ongeloofwaardigheid helemaal niet sterk gevoeld, nog niet althans. Bij
elk voorstel een geloofsartikel af te schaffen of in ieder geval te herinterpreteren stak er een storm van protest op, maar zodra de wind was gaan liggen
en de aanpassing een feit was, bleek het voor de hervormers nog niet genoeg
te zijn: ook andere fundamentele geloofsvoorstellingen vroegen om relativering. Tenminste, zo beleefden de naar geloofwaardige grond zoekende
theologen het.
Zo pleitte in Nederland de theoloog Herman Wiersinga er begin jaren
zeventig in zijn gereformeerde kerk voor het leerstuk der verzoening op te
geven, het idee dat de kruisdood van Jezus bedoeld was als zoenoffer voor
de zonden van de mensheid. Dit leidde tot grote commotie in de gereformeerde kerken. Dertig jaar later zijn zowel Wiersinga als de gereformeerden
kerken nog veel verder gegaan. Wiersinga schreef in 2000: ,,God reikt niet
tot de spelingen van de natuur of de gang van zaken in de kosmos, en evenmin tot gebeurtenissen met mensen of lotgevallen in biografieën.”10
Bij de theoloog Harry Kuitert is eenzelfde ontwikkeling te zien. Opgegroeid en geschoold in de orthodoxe leer die de Bijbel als Gods Woord
erkende, bekende hij zich tot de stelling van Xenophanes. Hij verwoordde
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deze voor zijn gereformeerde gehoor als ‘Alle spreken over boven komt van
beneden, ook de uitspraak dat iets van boven komt.’11 De verzameling geloofsvoorstellingen die het christendom rijk is, vormt een door mensen gemaakt ‘zoekontwerp’, stelde hij. Met dat zoekontwerp gaan gelovigen op
pad ‘in de hoop iets te vinden’, ‘te ontmoeten’, en zo ‘geloofszekerheid’ te
verwerven. Kuitert zoekt met zijn ontwerp ,,bevestiging van barmhartigheid, en genadig is de Here [hoofdletters van Kuitert], lankmoedig en groot
van goedertierenheid, vergevende het kwaad, maar de schuldige houdt Hij
niet voor onschuldig” – een reeks geloofsvoorstellingen die Kuitert tot recent voor waar wenste te houden.12 Geloof bleef voor hem de ,,ruggengraat
van religie in zoverre het heel dat machtige lichaam van rituelen bijeenhoudt”.13 Hij vindt ,,voor waar houden een al even onmisbaar ingrediënt
van geloof als het zich engageren”.14
Op deze manier hoopte Kuitert zijn christelijk geloof overeind te houden. Hij erkende de stelling van Xenophanes maar in die erkenning zat bij
hem aanvankelijk nog wel een dubbele bodem: tegelijk nam hij aan dat door
mensen gemaakte voorstellingen kunnen leiden tot een ‘godsontmoeting’,
die geen mensenwerk zou zijn. Zo’n ontmoeting is inderdaad niet uit te
sluiten, maar valt niet na te gaan, en niemand kan zo’n claim geloofwaardig
verzilveren buiten zijn gemeenschap van gelovige geestverwanten. En dat
relativeert de geloofwaardigheid ervan.
In 2002 hing Kuitert zijn eigen zoekontwerp dan ook aan de wilgen.
,,Lang dacht ik het nog te redden met het idee dat de traditie een door
mensen gemaakt zoekontwerp was waar je mee op pad kon gaan om te vinden wat erin wordt aangeprezen, maar ik kwam nergens en ik vond niks. Ik
heb steeds zolang mogelijk mijn best gedaan mijn eigen traditie overeind te
houden. Maar ik moest het een na het ander opgeven.”15 Over houdt hij wat
hij drie jaar later omschrijft als ‘het christelijke geloof als verbeelding’.16
De eveneens uit een gereformeerd nest afkomstige theoloog Gerrit Manenschijn maakt in zijn ‘God is zo groot dat hij niet hoeft te bestaan’17
zijn ‘theologisch testament’ op en laat zo zien wat er bij hem nog over is:
de mensen hebben zichzelf een god geschapen; ‘godservaringen’ zijn het
product van hun eigen verbeeldingskracht; dood is dood – je leeft alleen
door in de herinnering van je kinderen. ,,Ik wil laten zien dat je bewust in
de christelijke traditie kunt staan en tegelijk je intellectuele integriteit kunt
bewaren,” verklaarde hij.18 Manenschijns manier om de Bijbel te lezen is
ontdaan van elk metafysisch geloof, zegt hij. Over blijft een vorm van iets
dat hij weliswaar ‘geloof ’ noemt maar dat geen acceptatie van of vertrouwen
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in voorstellingen over een hogere wereld meer inhoudt. ,,Het gaat erom wat
de verhalen voor jou betekenen, wat ze je doen. Dat noem ik geloof.”
Ook Frits de Lange, een ethicus van gereformeerden huize, heeft afscheid
genomen van de ‘supranaturalistische God’, een persoon die in de hemel
huist en tot wie de gelovige zich in het gebed richt, in de hoop zijn ingrijpen
te kunnen bewerkstelligen.19 De lijst van theologen die deze weg gingen kan
worden uitgebreid, maar verder uitweiden is niet nodig om te tonen hoe
de ontwikkeling verloopt. We kunnen veilig aannemen dat de geschetste
ontwikkeling model staat voor de ontwikkeling die veel kerkgangers, op
een minder erudiet verwoorde manier, ook hebben meegemaakt – helemaal
gezien het aantal reacties dat na stukken van de genoemde theologen bij het
dagblad Trouw placht binnen te komen.20
Soortgelijke minimalistische manieren van denken zie je bij andere protestantse theologen zoals die van ‘Op goed gerucht’ die zichzelf ‘geheel en al
deel uit zien maken van de postmoderne, geseculariseerde samenleving’, en
bij iemand als Klaas Hendrikse.21
Deze theologen zijn oorspronkelijk allemaal van midden-orthodoxe afkomst, maar lijken wat het geloofsaspect betreft inmiddels zeer op de traditioneel ruimdenkender vrijzinnigen. De vrijzinnigheid probeert al sinds jaar
en dag het geloof zo veel mogelijk rationeel te verantwoorden en zo te bepalen wat nog geloofwaardig is en wat niet. De theoloog Johan Goud bepleit
een ‘minimaal realisme’,22 en dat is ,,geen geloof in niet-wetenschappelijk te
bewijzen voorstellingen, wel in een transcendente werkelijkheid, die als het
even kan niet in tegenspraak is met de wetenschap. Zo geloof ik in een God
die de levende is en mensen niet loslaat.”23
Anders dan de drie voormalig gereformeerden kom je bij vrijzinnigen
meer besef tegen van begrensdheid en niet weten, van transcendentie van
dat waar hun geloof naar verwijst. Goud beschrijft de vrijzinnige instelling:
,,Onder vrijzinnigen is het genre van geloofsbelijdenissen niet bijster populair. De stellige toon ervan laat bij velen een indruk van onwerkelijkheid
achter. Zij zijn er toe geneigd wat ze geloven minder stellig aan te duiden.
De taal van het christelijk geloof heeft op zijn best de waarde van verheffende beeldspraak, van een verzameling metaforen die op een indirecte
wijze naar ‘het transcendente’ verwijst.”24 We zien hier een minimalistische
theologie, maar wel een met een heel andere, meer aftastende stijl dan die
van de besliste voormalig gereformeerden. Er is veel ruimte voor zelfkritiek.
,,Vrijzinnigen neigen ertoe het verstand te veel gewicht toe te kennen. Daar-

minimalisme

75

door wordt het moeilijker om geraakt te worden in de kern van je bestaan,”
constateert de vrijzinnige godsdienstpsycholoog Hetty Zock.25
Ook de vrijzinnige godsdienstfilosoof Hendrik Adriaanse is bescheiden.
,,Vrijzinnigheid neemt het ongeloof ernstig, ik zou zeggen, hoe vrijzinniger
des te ernstiger.”26 Toch bepleit hij een ‘denkend geloven’. ,,Denkend geloven is een goede, eerlijke strategie die de gelovigen een eind verder helpt;
als het om strategieën gaat, zou ik geen betere weten dan deze. Maar ze
vermag het geloof niet zo te bevestigen dat de weg naar ongeloof afgesneden
wordt.”27 Het probleem is dat het geloof zich niet volledig laat verzoenen
met het denken. Geloof is namelijk deels irrationeel, en is voor de vrijzinnige als het geen dom- of lafheid is, dus ‘een wonder’, zegt hij. ,,Er pleit
immers minstens evenveel voor als tegen.” Ook in moreel en esthetisch opzicht. In de praktijk treft Adriaanse echter nog wel eens wat conservatisme
aan. ,,Een vrijzinnige dominee die iets te vaak spreekt over God als Vader,
Zoon en Heilige Geest kan evenzeer rekenen op weerstand als een bevindelijke predikant die te weinig psalmen laat zingen.”28
Ook onder katholieke theologen tref je de minimalistische tendens aan. De
dominicaan en theoloog Edward Schillebeeckx stelde zich nadrukkelijk op
achter de secularisatietheologie zoals die verwoord werd door Robinson.
Het project van Schillebeeckx was om het geloof bij de tijd te houden in het
licht van wat Robinson zich realiseerde, namelijk dat een in ‘mythisch denken gevangen geloof ’ niet meer houdbaar is. Bij Schillebeeckx was de strijd
voor rechtvaardigheid belangrijk, en in dat licht kwam hij bijvoorbeeld tot
de minimalistisch aandoende stelling dat niet alleen in de eucharistie maar
juist ook op de plekken waar gerechtigheid en liefde opbloeien het sacrament zichtbaar is.29 De belangstelling van Schillebeeckx was hoogtheoretisch en theologisch sophisticated. Een belangrijk aspect van zijn theologie
is de vraag wat en hoe we nog kunnen geloven. Dit eerst door te zoeken naar
een geloofsstrategie die niet vloekt met onze kennis, en vervolgens door te
kijken hoe die tegelijkertijd beleving mogelijk maakt.30 In zijn woorden:
,,De vraag dus naar een denken dat zich niet dogmatisch afsluit van nieuwe
ervaringen.”31
Lekendominicaan en theoloog Erik Borgman laat zich inspireren door
Schillebeeckx. In de seculiere cultuur denkt hij soorten van religie terug
te zien, religie die door een metamorfose is heen gegaan en haar bovennatuurlijke werkelijkheidsclaims heeft losgelaten. Voor Borgman is het ‘een
nieuwe fase van bewustzijn van de menselijke relatie met God’.32 Al zal ook
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Borgman zichzelf nooit minimalistisch noemen, critici stellen echter dat hij
‘dicht nadert tot een religieus geïnspireerd relativisme, terwijl hij vasthoudt
aan “iets” absoluuts’.33
Speciaal theologie die zich post- of na-modern noemt, heeft een minimalistisch karakter. In Nederland rekent bijvoorbeeld Herman Wiersinga zich
hier tegenwoordig toe. Of dat terecht is valt te bezien – stelligheid over wat
op religieus gebied waar is en wat niet wordt meestal niet als een kenmerk
van postmodernisme gezien. Vrijzinnigen hebben nog vertrouwen in wetenschap, terwijl postmodernisten het idee van een objectief, wetenschappelijk
te kennen wereld wantrouwen. Postmodernisten – ik noem hier ook enkele
niet-Nederlanders, omdat die hier smaakmakers waren – hebben de metafysica weliswaar radicaal dood verklaard, maar er blijft toch ‘iets’ over, zoals bij
Lyotard het ‘sublieme’,34 dat vreemd genoeg toch niet in strijd mag zijn met
de wetenschap. Met de wetenschap vloekende metafysische interpretaties
vinden in postmoderne ogen geen genade. Aan het bestaan van een abstract,
zo goed als leeg, peilloos klein ‘iets’ wordt desondanks gelovig vastgehouden. Postmoderne theologen hebben dan ook veel sympathie voor de zogenaamde negatieve theologie, een traditionele richting die de onkenbaarheid
van God onderstreepte. Religieuze beelden mogen dan ongeloofwaardig
zijn geworden maar er blijft wel iets over: een geheim.35
Er zou sprake zijn van een terugkeer van religie, schrijft de op onze koude
grond invloedrijke Italiaanse filosoof Gianni Vattimo.36 Vattimo, die zich
nadrukkelijk als christen presenteert, vindt dat religie ontdaan moet zijn
van haar metafysische inhoud, die volstrekt ongeloofwaardig is geworden.
Daarmee is God echter niet dood maar alleen mensgeworden. Christenen
hebben de menswording van Christus uiterst ernstig genomen door het absolute transcendente in het secularisatieproces te laten opgaan in het immanente.37 Vattimo ziet in secularisatie de vervulling van de boodschap van het
christendom – een boodschap die lijkt op die van Bonhoeffer ruim vijftig
jaar eerder, en van de iets recentere ‘secularisatietheologen’ zoals Gogarten,
Cox, Van Buren en Altizer. Sterker nog, volgens Vattimo heeft het christendom de secularisatie zelf ook voortgebracht.38
De radicale minimalistische visie zien we ook bij enkele niet-theologen terug. Zo ontpopte publicist Jan Oegema zich tot vertegenwoordiger van wat
hij ‘minimaal christendom’ en ‘soloreligiositeit’ noemde. Minimaal christendom ,,is een christendom dat veel wegstreept en weinig overhoudt. Het
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voelt zich niet thuis in galmende kerken… het bidt niet en het zingt niet.”
Hij noemt het bescheiden. ,,Toegegeven: minimaal christendom verliest aan
warmte, daarentegen wint het aan eerlijkheid.”
Theologen als Kuitert vindt Oegema niet radicaal genoeg. „Het lukt hun
niet de Jezus van hun jeugd volledig los te laten.” Zo heeft Kuitert het volgens Oegema over ‘het onthutsende drama van Jezus’ kruisdood’. Oegema’s
radicalere minimalisme ‘distantieert zich van dit mythische christendom’
– ‘de Golgotha-scène hoort niet thuis in de kerk maar in de schouwburg’.
Naast Jezus zijn er veel andere spirituele leraren geweest, gelooft Oegema,
en velen staken met kop en schouders boven hem uit. Er is ‘geen enkele
reden’ om Christus tot middelpunt te maken van een cultus. Als we het
theater betreden steken we toch ook geen kaarsjes aan voor Oedipoes of
Medea?39
Wat Oegema voorstaat schrijft hij in een van tegenstellingen verzadigde
zin: een ,,op mystieke tradities georiënteerde, niet-metafysische, niet-godsdienstige religie, terughoudend in haar uit- en aanspraken”. Hoewel hij het
over soloreligiositeit heeft, wil hij toch graag ‘gezamenlijk dingen uitproberen’ en wil hij zelfs ,,gezamenlijk naar formuleringen, sleutelteksten en
mogelijk zelfs rituelen zoeken”.40
Ook de filosoof Ger Groot probeert van religie te redden wat er te redden valt, maar dan op basis van een atheïstische levensovertuiging – met
een radicaal minimalisme als resultaat. God bestaat volgens Groot alleen
voor zover er over hem gesproken wordt. Hij ruimt een plek in voor nostalgische gevoelens over een voorbije wereld waarin God en mens nog in
dezelfde ongebroken kosmos leefden. Maar de wereld is uiteengevallen in
een leeg universum waarin alleen natuurwetten gelden, en een leefwereld
waarin mensen hun leven poëtisch ervaren als geschenk van God – die natuurlijk niet écht bestaat. Die leefwereld is geen persoonlijke schepping van
ieder individu, maar een gedeelde cultuur en daarom waardevol, benadrukt
Groot. Het krediet van het ongeloofwaardig geworden credo is gelegen in
een herinnering; het wordt gewaardeerd als culturele creatie, en is in die
zin ‘doorslaggevend reëel’. Anders zou het individu het gevoel krijgen ‘een
sigaar te nemen uit eigen doos’. De collectiviteit maakt volgens Groot het
verschil. Die maakt het geloof waar.41 Illusieloos de zwarigheid van het leven
onder ogen zien, zoals theologen als Marc Taylor propageren, noemt hij
‘mannetjesputterij’.42
De zich eveneens atheïst noemende Belg Leo Apostel wilde zich flexibel
opstellen en niet zomaar alles wat naar religie ruikt verwerpen, zoals het tra-
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ditionele atheïsme doet. Hij propageerde een ‘atheïstische religiositeit’ die
ervan uitgaat dat God niet bestaat maar ‘dat hij wel zou moeten bestaan’.43
Niet om hem vervolgens op welke manier dan ook te vereren. Die tijd is
voorbij. Apostel keerde zich ook tegen new age, magie en vormen van religie
die hij te pragmatisch vond. ,,Iedereen die het nodig zou vinden dat hij of zij
onsterfelijk zou zijn, of gereïncarneerd zou worden, of door een almachtige
God in zijn ondernemingen zou worden begeleid of in zijn individualiteit
bemind, heeft de opening naar de werkelijkheid die in alle spiritualiteit optreedt niet meegemaakt.”44
De strategie van dit vooruitstrevende deel van de christenheid en degenen
die zich er vanuit atheïstisch perspectief toch weer mee inlaten, komt erop
neer niets te willen geloven wat tegenstrijdig is met de bevindingen van de
wetenschap, of wat daar in de toekomst zelfs maar vatbaar voor zou kunnen
zijn. Een religieus beeld mag niet in strijd zijn met de wetenschap, zeggen veel midden-orthodoxen en de vrijzinnigen, terwijl sommigen, zoals de
postmoderne theologen en radicale minimalisten, nog een stapje verdergaan
en zo goed als iedere invulling ongeloofwaardig noemen. Om zich tegen
mogelijke weerlegging door de wetenschap te beschermen doen ze liever
geen geloofsuitspraken over zaken die de wetenschap nu nog niet, maar
straks wellicht wel kan verklaren. Minimalisten zijn tegen wat zij geloof in
‘de God van de gaten’ noemen, God als vulling van leemten in onze kennis,
als stoplap dus. Geloven dat ‘je vastgehouden wordt’ en dergelijke, of in een
postmodern, paradoxaal ‘leeg bevel’, is inderdaad niet strijdig met de wetenschap, al geeft die ook geen houvast voor zulke stellingen. Het is geen vulling voor een door de wetenschap ooit te vullen gat, het is niet-falsifieerbaar
en wordt ook wel ‘buitenwetenschappelijk’ genoemd.
De angst voor het expliciet doen van positieve waarheidsclaims zit er bij
theologen goed in.45 En ook veel niet theologisch geschoolde gelovigen zien
het problematische van het idee dat de zin van hun religie zou afhangen van
veronderstellingen die door de wetenschap zouden kunnen worden weerlegd. In principe weerlegbare voorstellingen zullen uiteindelijk misschien
niet houdbaar blijken, zoals dat al bij een heleboel geloof is gebleken. Dat
wat volgens deze theologen nog wel geloofwaardig is, moet beschermd worden tegen bedreigingen van de wetenschap. Dat wordt wel geprobeerd met
de claim dat het ‘buitenwetenschappelijke geloofswaarheden’ zijn. Maar
waarom dan de ene buitenwetenschappelijke voorstelling wel geloofd en de
andere niet? De Belgische filosoof Arnold Burms stelt daarom dat gelovigen
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die zich op ‘buitenwetenschappelijkheid’ van hun geloof beroepen, eigenlijk zeggen dat hun voorstellingen door een wetenschappelijke bril bekeken
onzin zijn – net als de verbeelde werkelijkheid van kunstwerken.46
De uitvlucht van ‘buitenwetenschappelijkheid’ is een intellectueel gedrocht. Religieuze geloofsvoorstellingen zijn wetenschappelijk gezien niet
waar, maar wie gelooft, gaat ervan uit dat er wel een hogere waarheid in
zit. Eentje die niet door de wetenschap gefalsifieerd kan worden, waarvan
niet wetenschappelijk is uit te maken dat zij waar of onwaar is. Wie dit
gegeven gebruikt als vluchtheuvel voor zijn geloof, loopt vast in denkfouten. ,,De onbewijsbaarheid van Gods bestaan kent ook een analogie in de
onbewijsbaarheid van de liefde,” schreef een kerkblad.47 ,,Aan een jaloerse
echtgenoot kun je je liefde onmogelijk bewijzen, omdat elk gegeven bewijs
de schijn van geconstrueerdheid in zich draagt. Scepsis is een vorm van
radicale afgunst, die een ander de ervaring niet kan gunnen.” Maar liefdesverklaringen zijn anders dan religieuze geloofsvoorstellingen in principe wél
falsifieerbaar, tenminste, er zijn gefundeerde meningen over te formuleren
zonder dat daarin metafysische voorstellingen een rol hoeven spelen. Bij
traditioneel religieus geloof ligt dat anders.
Minimalisten hielden steeds minder geloof over, maar iets is meer dan
niets. En ook het probleem met het geloof in dat ‘iets’ is in theorie – en
ook in onze cultuur en tijd – levensgroot, groter dan deze theologen willen
toegeven. Want voor hetzelfde geld wordt de mens helemaal niet vastgehouden, is er helemaal geen bevel, zelfs geen leeg. Het enige dat misschien te
concluderen valt, is dat mensen wellicht beleven dat er een bevel is, dat ze
zich door iets verder onbenoembaars dwingend aangesproken voelen, maar
over de status van deze beleving kunnen we tegenwoordig toch eigenlijk niet
meer anders dan twijfelen. In het bewustzijn dat uitspraken over de waarheid ervan niet mogelijk zijn, tenzij je gelooft. En dat is wat velen niet meer
kunnen en willen.
Als het gaat om de vraag wat nog te geloven, zijn veel minimalisten vaag
en onzeker. Ze formuleren voorzichtig en wijzen erop dat beelden maar
mensengemaakt zijn. Over wat ze nog geloven zijn ze heel bescheiden. Deels
zeer begrijpelijk en terecht, maar er zitten ook problemen aan deze terughoudendheid, zoals verderop (par. IV) zal blijken.
Maar eerst het probleem met het zogenaamde ‘minimalistische ongeloof ’. Gezien de minimalistische schroom om nog te geloven is het vreemd
dat een aantal van hen tegelijkertijd heel stellig is over wat niet meer geloofd
zou kunnen worden. Oegema signaleert dit ook. Minimalisten of ,,solo-
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religieuzen kunnen uitstekend aangeven wat ze niet geloven, wat in hun
ogen onhoudbaar en verwerpelijk is. Maar aangeven wat hen wel beweegt
en inspireert, daarvoor hebben ze doorgaans te veel schroom.”48 In het benadrukken van het niet bestaan van tal van traditioneel geloofde zaken zit
een vreemde paradox. Zulk ongeloof lijkt weliswaar tegenover gelovigheid
te staan, maar is vast niet-geloven in metafysische zaken niet evengoed een
geloof?

III Gelovig ongeloof
Op het eerste gezicht gelooft een aantal van de besproken theologen nog
maar weinig, maar vooral ex-gereformeerde en radicale minimalisten geloven vaak een heleboel hartgrondig níét. Ze houden er een star geloof op na
over wat niet te geloven. Juist zij hebben veel traditionele zekerheden opgegeven, maar tegelijkertijd zijn ze nog steeds heel stellig, namelijk over wat
allemaal ongeloofwaardig zou zijn. Ze denken van veel religieuze beelden te
weten dat ze beslist niet waar zijn. Zo geloven ze in het niet-bestaan van de
traditionele persoonlijke God, in feite ook een geloof.
De grote levensvragen beantwoorden besliste minimalisten met een duidelijk nee. Nee, God heeft de wereld niet geschapen, God waakt niet over
ons lot, er is geen leven na de dood, we hebben geen eeuwige, uiteindelijke kern diep in onszelf, en we mogen ons ook niet meer afvragen of we
die hebben. Uiteindelijke zinvragen zijn passé, ze stellen is dom. Het lijkt
erop dat deze minimalisten, naarmate ze meer vroegere zekerheden hebben
moeten opgeven, zekerder over het geloof van anderen zijn geworden, dat
hun onzinnig voorkomt. Zo bescheiden als ze zijn met het eigen minimalistische geloof, zo onverbiddelijk klinkt hun oordeel over wat volgens hen
allemaal niet meer door de beugel kan. Zo weet Manenschijn zeker waarin
zoal niet meer geloofd kan worden: ,,Nu we weten dat ‘ziel’ en ‘geest’ niet
bestaan, maar manifestaties zijn van somatisch-neurologische processen kan
niet meer betwijfeld worden dat met de lichamelijke dood ook ziel en geest
ophouden te bestaan.”49 En zoals gezegd stelt Herman Wiersinga stellig dat
‘God niet gaat over de spelingen der natuur’ en over de gang van zaken in
de kosmos, en evenmin over gebeurtenissen met mensen. ,,God is niet meer
genezer van ziekten of redder van de dood.”50
Dezelfde stelligheid is een constante in het werk van Kuitert door de jaren heen, en alleen dat al plaatst zulke zekerheden in een relativerend licht.
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Want in 1992 hield Kuitert het er nog op dat God toch minstens ‘persoonachtig’ móést zijn.51 ,,Het zou vreemd zijn als God, de schepper van
mensen-als-personen, niet ook zelf minstens persoonachtig zou zijn, in staat
om te willen, plannen te hebben, te reageren op situaties en gebeurtenissen
zoals zijn schepselen dat kunnen, te kunnen ingrijpen als Hij zou willen,
enzovoort. Zou Hij die het oor plantte, zelf niet horen? En die het oog
schiep, zelf niet zien?” Maar in 2000 luidde het dat God geen persoonachtig
wezen kán zijn en pleitte hij voor ‘de ontmanteling van het beeld van een
persoonlijke God’.52
In 2005 lijkt hij zijn geloof in de traditionele zin – iets voor waar houden
– helemaal te hebben opgegeven – voortaan noemt hij geloof ‘door verbeelding hetzelfde anders zien’. Het doen van besliste uitspraken over wat niet
kán bestaan, geeft hij echter niet op. Hij verdedigt uitspraken zoals ‘dood is
over en uit’ met het argument dat geloof tot op het einde doorgeredeneerd
voorstelbaar en plausibel zou moeten kunnen zijn. Voldoen geloofsvoorstellingen daar niet aan – en welke zou dat in godsnaam doen? – dan zijn ze
volgens Kuitert ongeschikt, zelfs als object van verbeelding. Transcendentie
in de zin van een niet te vatten werkelijkheid achter de kenbare bestaat
volgens hem zeker niet, het enige ‘transcendente’ dat in Kuiterts ogen echt
bestaat, is ,,de onvoorwaardelijke aanspraak die uitgaat van de mens die ons
nodig heeft”.53
Ook over de ongeloofwaardigheid en inferioriteit van (volkse) niet-christelijke religieuze voorstellingen zijn de meeste van de besproken theologen
zeer stellig. ,,Als de historische Jezus een verzinsel van de oergemeente zou
zijn geweest, zou het christelijk geloof niet meer waard zijn dan voorouderverering en spiritisme,” stelt Manenschijn.54 Waarbij het hier niet gaat om
de eventuele historiciteit van Jezus, maar om de claim dat voorouderverering en spiritisme pure verzinsels zijn. Zouden juist theologen moeite doen
verdergaand geloof en uitbundiger vormen van religiositeit te marginaliseren om het wankele eigene staande te houden? Manenschijn zegt dit niet in
de eerste plaats om new agers of anderen te bestrijden, zegt hij erbij. Zijn
opmerking is vooral bestemd voor binnenkerkelijk gebruik. ,,De waarheidsclaim dient allereerst intern zijn werk te doen.”55
Als hij de kans kreeg richtte Kuitert zijn pijlen ook op het grote publiek. ,,De vergelijking van godsdienstig geloof met het geloof in kabouters
vind ik een staaltje van onbenullig afrekenen met religie,” schreef hij in een
boekje ter gelegenheid van de Boekenweek over God, in 1996. ,,Je moet
wel heel weinig religieus besef hebben, een soort Kabouter Onbenul op dat
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gebied, wil je zulke dingen opschrijven. Het kan natuurlijk. Er zijn mensen
die gespeend zijn van elk zweempje muzikaal gevoel. Zoiets kan ook op het
religieuze vlak voorkomen.”56
Deze opmerking lijkt gericht te zijn tegen degenen die religie belachelijk
vinden, maar juist tegen hen mist zij doel. Afrekenaars van religie zegt het
weinig. Hij geeft alleen zijn mening, namelijk dat hij tegen een voor hen
evidente zaak is: dat geloof in kabouters en geloof in God van dezelfde
orde zijn. Je kunt denken dat Kuitert zich hier niet van zijn minimalistische
kant laat zien. Hij verdedigt immers het geloof in iets, in God en wat dies
meer zij. En hij zit daarbij op een behoorlijk orthodox-christelijke lijn, die
traditioneel wars is van welke vorm van kaboutergeloof dan ook. Maar wat
hij óók doet is kaboutergeloof – godsdienstwetenschappelijk gezien een van
de varianten van religieus geloof – vanwege een wat verdergaande, metafysischer invulling ridiculiseren.
De kabouter-achtige wezens waar Kuitert zo laatdunkend over spreekt
hebben een erkende plaats in traditionele religies zoals winti en voodoo en
ze spelen ook tegenwoordig nog een bescheiden rol in de antroposofie en
newagespiritualiteit. Kuiterts geloof staat inderdaad ver af van een geloof in
bij tijd en wijle zichtbare bovennatuurlijke wezentjes die zich in de wereld
bewegen. En het is daarom begrijpelijk dat hij alleen al een vergelijking afkeurt. Geloof in kabouters staat godsdiensthistorisch gezien echter dichter
bij wat wij als religieus plegen te beschouwen dan Kuiterts geloof in, tja, in
wat eigenlijk nog?
Ook de radicale minimalisten zijn zeer stellig over wat niet meer te geloven. De voormalige protestant Oegema heeft ‘een kousbroekiaans ongeduld
tegenover fantasma’s en wonderen’.57 ,,Wij zijn niet de bedoeling van de
schepping of een schepper, helaas staan onze namen niet in Gods Grote
Boek geschreven. Wij zijn op geen enkele manier geborgen in een vaderlijke
god, ook niet als we sterven. Minimaal christendom wil het stellen zonder
hemel of hel, en eveneens zonder de idylle van het gewaarmerkte individu.
We zijn toevallige passanten in een onverschillig universum, eendagsvliegjes.” Hoewel Oegema claimt niet meer te geloven – ,,Minimaal christendom
gelooft niet in God (in de eigenlijke zin des woords gelooft het überhaupt
niet meer), het gelooft alleen nog in de poëzie van God” – blijft er dus nog
een scala aan voorstellingen over waarvan hij gelooft dat ze niet waar zijn.58
De filosoof Ger Groot, van katholieken huize, slijpt ze eveneens scherp.
,,Er is geen enkele reden om het bestaan van een onafhankelijke geestelijke
werkelijkheid aan te nemen,” stelt hij.59 Daarom heeft Groot ook een hekel
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aan het woord ‘ietsisme’. ,,Er is, zoals ik zojuist heb uitgelegd, niets meer
dan er is, en dat is inderdaad alles,” beleert hij.60 Het christendom heeft alleen nog waarde voor zover het van illusies is ontdaan. Niet de niet-bestaande God is de bron van ‘altijddurende bijstand’, maar de godsdienst. ,,Dat is
alles, niet ‘iets’ maar alles.”
De al te zekere houding van genoemde minimalisten is niet alleen een
Nederlandse aangelegenheid. Ook buiten Nederland is deze houding ten
opzichte van alles wat niet meer geloofd zou mogen worden terug te vinden.
Zo is de Amerikaanse postmoderne theoloog Marc Taylor zeer beslist over de
status van de vroeger nog levende God: hij is dood, en dat moet hij blijven
ook. Laat ons dansen op zijn graf. Het tegenwoordige ‘eindeloze niets’ heeft
voor hem een heel andere status dan het door hem ontmaskerde ‘oneindige
al’: het is wél objectief waar. Hij gelóóft dat God niet bestaat, maar doet
alsof het zeker te weten is.61 Ook de Engelse theoloog Don Cupitt is wel erg
gelovig in zijn uitspraken over wat God allemaal níét zou zijn. De traditionele personificaties van God noemt hij ‘een catalogus van menselijke dwaasheid’.62 ,,We moeten ons ontdoen van de psychologische overblijfselen van
het traditionele en nu schadelijke wereldbeeld,” vindt hij. Vattimo keert zich
tegen de absolute waarheidspretenties zoals de van metafysica doortrokken
religies die in het verleden altijd hadden, en hij drukt zijn positie uit met een
‘half gelovig’ ‘Ik geloof dat ik geloof ’. Maar tegelijkertijd proclameert hij
‘het einde van de metafysica’, gelovend dat metafysische beelden niet waar
zijn.63
Besliste minimalisten doen alsof ze over de waarheid van geloofsvoorstellingen kunnen oordelen. Ze oordelen over (on)waarschijnlijkheid of (on)
mogelijkheid ervan, en dat is meer dan ze kunnen. Ze doen uitspraken over
een transcendente werkelijkheid terwijl ze zelf ook moeten toegeven dat
ze daar helemaal geen toegang toe hebben. Ze zijn daarin dus niet altijd
bescheiden genoeg. Het geloven, hopen en vertrouwen dat er ‘iets’ is, is dat
natuurlijk wel, maar de stelling van de radicalen dat dat ‘iets’ alleen maar
leeg kan zijn, klinkt al minder bescheiden. En sommigen gaan helemaal te
ver als het gaat om zaken waarvan ze geloven dat ze zeker niet bestaan – zoals
de uitspraak dat er geen persoonlijk voortleven na de dood kán zijn. Ze zeggen dan veel meer dan ze mogelijkerwijs kunnen.
Wat is hier nu mis aan, kun je vragen. Traditionele gelovigen hebben toch
ook zo hun oordelen over wat wel en niet geloofwaardig is? Het probleem
ermee is dat besliste minimalisten de ultieme consequentie van hun eigen
standpunt niet trekken. Wie erkent dat alle uitspraken over een veronder-
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stelde transcendente werkelijkheid mensenmaaksels zijn, moet ook zien dat
dit net zo goed geldt voor de negatieve.64 Wie dat onder ogen ziet, houdt de
mogelijkheid dat er wél meer is principieel open, ook zonder dat hij gelooft.
Door het open te laten, hoeft hij niet het gevoel te hebben dat hij zich bedeelt met ‘sigaren uit eigen doos’ en haalt hij de spanning rond de status van
het beeld en waar dat naar wil verwijzen er niet al bij voorbaat uit.
Men kan over elk religieus geloof zeggen dat het onwaarschijnlijk is of
dat er in de zichtbare wereld niets is dat ons ertoe dwingt het aan te nemen. Maar we kunnen niet ontkennen dat er misschien op een bepaalde,
wezenlijke maar niet te vatten manier een cruciale waarheid in zou kúnnen
zitten, laat staan glashard beweren dat dit of dat geloof onzinnig en niet
waar is. Zoals gelovigen niet het bewijs voor hun geloof kunnen leveren, zo
kunnen ongelovigen niet bewijzen dat zulk geloof niet waar is. We kunnen
niet in een veronderstelde transcendente werkelijkheid rondkijken, ook niet
een beetje, om te bepalen wat níét is. Degene die beweert ergens niet in te
geloven, claimt dus meer te weten dan hij kan en legt een zekere mate van
geloof aan de dag, en ook zijn geloof is problematisch in deze tijd met een
geloofsprobleem. Hij veronderstelt immers dat objectief is uit te maken wat
geloofwaardig en dus voor waar te houden is en wat niet.
Kun je zeggen dat ook atheïsten geloven – geloven dat God niet bestaat
bijvoorbeeld? Herman Philipse vindt de stelling dat atheïsten geloven dat
God niet bestaat onzinnig.65 Er zijn gewoonweg veel betere argumenten aan
te dragen voor de these dat hij niet bestaat, meent hij.66 In dat geval spreken
we volgens hem niet van geloof. Philipse zou gelijk hebben bij theorieën
die geen kennis claimen over metafysische zaken. Hier is dat echter wel het
geval, dus is er sprake van geloof.
Vaak wordt geen verschil gezien tussen geloof in metafysische voorstellingen en geloof in onbekende zaken die in principe wel gekend kunnen
worden. Dan wordt zoals Philipse hier doet het metafysische karakter van
geloof verdoezeld en gedaan alsof geloof in God een toetsbare hypothese is
– gemotiveerd door de ideologie dat religie afkeurenswaardig is.
Andersom zijn er gelovigen die de atheïst al te triomfantelijk tot hun
geloofskamp willen rekenen. Columnist Max Pam verwoordt het grappig:
,,Komt in de krant een atheïst aan het woord, dan verschijnt steevast een
ingezonden brief met dit argument: ‘Een atheïst kan ook niet bewijzen dat
God niet bestaat.’ Daar hoort eigenlijk nog achteraan te komen: ‘Lekker
puh!”’ Toen minister van Justitie Piet Hein Donner in de Volkskrant werd
gevraagd of geen geloof eigenlijk niet ook een geloof is, zei hij: ,,Zolang
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je het ene niet kunt bewijzen, kun je het andere ook niet bewijzen. Dat is
geen kwestie van geloof, maar van logica.” Pam: ,,Je zult ook nooit kunnen
bewijzen dat er in het heelal geen rugbybal ronddraait met twee flaporen.
De atheïst vraagt alleen waarop de gelovige zijn uitspraak baseert.”67 Dit
klinkt agnostisch, maar vaak doet de atheïst meer: ongelovig zijn, bijna
hartstochtelijk geloven dat niet… ergens een rugbybal met flaporen ronddraait.
Het klinkt banaal maar het is een principieel punt. We kunnen het er
massaal over eens zijn dat iemand die werkelijk een geloof heeft waarin zo’n
geflapoorde rugbybal een belangrijke rol speelt, in een totaal ander universum zal leven dan de meerderheid die dit idee belachelijk vindt en er niet
in gelooft. Moeten we de meerderheid gelovig noemen? Dat zou een beetje
vreemd zijn.
De filosoof Ludwig Wittgenstein heeft het in een lezing over het Laatste
Oordeel doordacht.68 Hij zegt erover dat hij zich niets kan voorstellen bij
het laatste oordeel van de gelovigen. Hij heeft er eigenlijk nooit gedachten
over. Het speelt niet. Hij gelooft er niet in én hij zou zich dan ook van een
mening onthouden, zich bewust van het feit dat hij het niet kan weerleggen. En dat zijn ongeloof van een heel andere categorie is dan dat van een
gelovige wiens leven er verregaand door wordt beïnvloed. Als een ongelovige zo’n geloof ontkent, dan bedoelt hij daardoor iets heel anders dan de
gelovige die het bevestigt. Ze hebben ieder totaal verschillende beelden,
gevoelens en verwachtingen erover. De twee zitten in verschillende ‘taalspelen’.
Of atheïsten gelovig genoemd kunnen worden hangt volgens mij af van
hun verbetenheid en van de plaats die hun ongeloof inneemt in hun leven.
Is die groot, dan zou ik ze gelovig noemen. Atheïsten en helemaal minimalisten die stellig niet in allerlei zaken geloven, zitten wellicht in hetzelfde
taalspel als traditionele gelovigen. Al kan het ook zijn dat ze een heel eigen
taalspel hebben ontwikkeld. Als hun claim over het zeker niet bestaan van
metafysische voorstellingen een belangrijke rol in hun leven speelt, dan zouden ze gelovig kunnen worden genoemd. Maar mensen gelovig noemen die
desgevraagd ongelovig antwoorden over zaken waar ze nooit over nadenken
– vooruit, een rugbybal met flaporen – lijkt me flauw. Dan zou iedereen,
gevraagd naar zijn ongeloof in een of andere onnozelheid, een gelovige genoemd kunnen worden.
Tegen het gelovig noemen van besliste minimalisten zoals Kuitert, die
bestrijden dat er een leven na de dood bestaat, zou Wittgenstein waarschijn-
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lijk weinig bezwaar hebben. Minimalisten zitten in hetzelfde taalspel als
de gelovigen, begrijpen precies wat die bedoelen. Van zulke ongelovigen
kunnen we wel degelijk zeggen dat ze geloven. Minimalisten geven dat niet
graag toe.69 Ze vragen min of meer impliciet ons vertrouwen in de waarheid
van een geloofsvoorstelling, en daarmee vragen ze geloof in het idee dat we
kennis kunnen hebben van dat wat transcendent is.
Ook veel gelovigen zijn zich tegenwoordig maar al te bewust van de
begrensdheid van hun begrip, zeker de vrijzinnige en postmoderne theologen met hun minimale geloofspakket. Op dit thema komen we later nog
uitgebreid terug.70 Bijna alle, of in ieder geval heel veel gelovigen zijn zich
ervan bewust dat hun voorstellingen tekortschieten, maar onder vrijzinnigen zie je dat daar een groot punt van wordt gemaakt. Toch zijn zij ook
gelovig. Allen vertrouwen er op zijn minst op dat achter de vage voorstelling een onbewijsbare waarheid schuilt die haar op een wezenlijke manier
bevestigt.
Zowel besliste minimalisten als atheïsten hebben een hekel aan agnosten,
mensen die stellen dat een oordeel over het waar of niet-waar zijn van metafysische voorstellingen onmogelijk is. Door gelovigen van zowel theïstische
als atheïstische kant worden ze beschimpt. Philipse noemt agnosticisme een
‘onverschillige levenshouding’ omdat het zich van een oordeel over geloofsvoorstellingen wenst te onthouden. De agnostische argumentatie noemt hij
‘onzin’.71 Manenschijn vult aan dat ‘de gelovige en de atheïst de agnosticus
kunnen verwijten dat zijn oordeelsvorming leidt tot oppervlakkigheid’. Agnosticisme is voor hem ‘blikvernauwing’.72 Die weerzin tegen agnosticisme
is vreemd als je bedenkt dat de door beiden hoog geëerde wetenschap vanuit
een houding van agnosticisme religies onderzoekt.
Het is wel te begrijpen dat bepaalde minimalisten ferme taal gebruiken.
In hun aversie tegen het vroegere dogmatische en naïeve geloof en in hun
pogen niets te geloven dat welbeschouwd ongeloofwaardig is, zijn ze doorgeslagen naar de andere pool, naar een stellig geloof dat allerlei zaken níét
bestaan. Zouden ook zij met deze zekerheden houvast nastreven? Hun ferme standpunten dienen vaak ook een polemisch doel. Degenen die geloven
in het niet-bestaan van een traditionele God, kabouters et cetera zoeken dan
het debat met de eigen achterban om de eigen redelijkheid te benadrukken door de onredelijkheid van een andersgelovige tegenpartij aan te tonen.
Hun stellingen spreken vooral medegelovigen aan, overtuigen alleen wie al
overtuigd is. Maar deze groep wordt steeds kleiner.
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IV De tweede beeldenstorm
Minimalisme was een dominant verschijnsel binnen de twintigste-eeuwse
christelijke theologie. Het was dé strategie om met het geloofsprobleem om
te gaan. Geloofsvoorstellingen werden ‘ontmythologiseerd’, zo geherinterpreteerd dat ze nog wel konden, of afgeschaft, soms zelfs vervangen door het
geloof dat ze juist níét waar zijn.
Dit minimalisme was niet alleen van belang onder theologen, maar had
een aanzienlijke sociale verspreiding. En ook tegenwoordig is het nog van
belang. Vooral de hoger opgeleiden onder de kerkgangers zullen met de
theologisch sophisticated vormen van minimalisme vertrouwd zijn, en we
mogen aannemen dat zij in hun vrijzinnig getinte kerken invloed hebben,
veel invloed waarschijnlijk. Minimalisme is tegenwoordig doorgedrongen
tot in de midden-orthodoxe protestantse kerken.
De vraag hierbij is wat voor invloed dit precies heeft gehad op de religiositeit van de groeiende groep buitenkerkelijke christenen en de krimpende
groep kerkgangers die zich erdoor liet inspireren. Waarom heeft het de overgrote meerderheid niet geholpen religieus actief te blijven, zoals Robinson
hoopte?
Minimalisten zijn er dankzij hun onverbiddelijke houding jegens de ongeloofwaardig geworden delen van het traditionele geloof weliswaar redelijk
in geslaagd de geloofwaardigheid van het voor hen nog overgebleven geloofspakketje op te houden, maar kerken liepen niet alleen leeg omdat daar
verkondigde zaken ongeloofwaardig werden gevonden, zoals Robinson verwachtte – dat valt bij minimalistisch geïnspireerde kerken erg mee. Waarom
gebeurde dat dan toch?
De neergang ging daar ontzettend snel. Vrijzinnige kerken krompen tussen 1970 en 1990 met vijftig procent. En helemaal opvallend: deze kerken,
die inzichten als die van Robinson het meest incorporeerden, liepen nog
veel harder leeg dan de orthodoxe, anti-minimalistische kerken waar de blijvers wel gewoon in de oude leer bleven geloven. Sommige orthodoxe kerken
groeiden zelfs flink. Tussen 1970 en 1990 groeiden pinksterkerken zelfs met
driehonderd procent.73
Volgens de godsdienstsocioloog Hijme Stoffels verklaart de ‘Kelley-these’
waarom orthodoxe kerken er beter in zijn geslaagd hun achterban kerkelijk
te houden dan de kerken die met de minimalistische tendens meegingen.74
Kerkgenootschappen groeien als ze er ‘een exclusieve, dwingende en universele waarheidsclaim inzake uiteindelijk heil en onheil van de mensheid’ op
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na houden. De leden accepteren discipline en tucht en hebben een ‘missionaire ijver’.75
Kerken die kwijnen zijn volgens Kelley en Stoffels soepel in de leer. Ze
relativeren in de geest van Robinson de traditionele ‘geloofswaarheden’ en
waarderen binnenkerkelijke pluraliteit en dialoog met andersdenkenden.
,,Dit vrijzinnig ethos is binnen de moderne cultuur dermate gemeengoed,
dat men voor de koestering ervan geen apart kerkelijk onderdak meer nodig
denkt te hebben.” Het zijn ‘zwakke sociale gemeenschappen’. Dit uit zich
volgens Stoffels in ‘lauwheid, individualisme en terughoudendheid bij vele
leden’. ,,Ze lopen nergens warm voor.”76
Orthodoxe tegenstanders van vrijzinnigheid stellen een hierbij aansluitende diagnose op gelovige gronden. Zij stellen dat het ware geloof door het
al te kritische verstand werd ‘verkwanseld’ en ‘in de uitverkoop gezet’, en dat
dit wel tot geloofsafval móést leiden.77
Het valt echter te betwijfelen of de Kelley-these klopt. Er is door critici op gewezen dat Kelley binnenkerkelijke factoren overschat als factor
voor groei of krimp. Voorts is het niet zo dat conservatieve kerken grote
aantrekkingskracht uitoefenen op buitenstaanders, zoals Kelley stelde, maar
is de groei in ieder geval in Nederland te danken aan de geboorten binnen de gemeenschap.78 Dat de leden van orthodoxe kerken blijven, komt
doordat deze kerken in behoudende sociale omgevingen ‘de boel bij elkaar
houden’.79 Conservatieve gemeenten bevinden zich vaak op het platteland,
kennen een grotere samenhang en zetten de maatschappelijke context naar
hun hand, waardoor men minder gemakkelijk uitstapt.80 Ook worden de
termen ‘sterke’ en ‘zwakke’ kerken bekritiseerd vanwege het waardeoordeel
dat erin verstopt zit.81
De kritiek is aan te vullen met nog fundamentelere bezwaren. Er is geen
logisch verband tussen het al dan niet voor waar houden van geloofsvoorstellingen en het groeien of krimpen van kerken. Als bijvoorbeeld uit statistisch onderzoek zou blijken dat lange mensen meer van patat houden dan
kleine mensen, dan betekent dat nog niet dat die mensen langer zijn omdat
ze meer patat eten. Uit het voorkomen van sociale dwang en streng geloof
samen met groei kan nog niet worden opgemaakt dat dwang en strengheid
tot groei leiden. Het idee dat absolute waarheidsclaims populair zijn vanwege behoefte aan houvast is zeker tegenwoordig dubieus en zou moeten
worden bewezen.
Ook de stelling dat relativistische houdingen wel aanhang moeten verliezen omdat ze zo goed aansluiten bij de huidige cultuur is bepaald niet
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vanzelfsprekend. Het goed aansluiten bij de cultuur wordt ook vaak gezien
als factor die juist groei – van wat dan ook – verklaart.
Bovendien koesteren veel vrijzinnigen ook best onopgeefbare waarden,
waarvoor ze door het vuur zouden willen gaan als dat nodig was, zoals
vrijheid van meningsuiting en het recht op zelfontplooiing, met daaraan
verbonden het geloof dat God liefde is. Besliste minimalisten houden er
bovendien een hele set gelovig ongeloof op na die ze voor absoluut houden
en die voor hen onbetwistbaar zijn. Ook de gevolgtrekking dat ‘zwakke’
minimalisten ‘lauw’ en ‘terughoudend’ zouden zijn, slaat nergens op. Speciaal in deze kerken waren, vooral in de jaren tachtig, groepen actief tegen
milieuvervuiling, oorlog en antidiscriminatie.
Minimalisme wordt tekortgedaan als je het vanwege zijn tolerantie en
ruimdenkendheid de schuld geeft van de leegloop van de kerken waar je het
aantreft. En daarmee ook de westerse cultuur – alsof een waarde als tolerantie slecht zou zijn voor dat wat voor een groot deel van de westerlingen van
wezenlijk belang was en is: religiositeit. Minimalisme als manier om met
het geloofsprobleem om te gaan is een intellectueel hoogstaande strategie,
omdat het de confrontatie tussen geloof en verstand op een radicale en intellectueel dappere manier is aangegaan.
Orthodoxe kerken daarentegen groeien niet doordat de problemen die
de moderniteit opwerpt er op een hierbij aansluitende manier worden doordacht. Integendeel, het is eerder hun antimoderne houding die kennelijk
bij elkaar houdt of aantrekt. Het geloofsprobleem wordt er niet in de ogen
gekeken, maar met een dikke deken van traditionele geloofsvoorstellingen
bedekt.
Deze strategie is dan ook niet te zien als een mogelijke weg voor agelovigen die uit een zeker religieus verlangen aan religie zouden willen doen.
Door de relativering van geloof en het serieus nemen van wetenschap zijn
minimalisten veel interessanter. Wat is er de oorzaak van dat juist het minimalisme erin faalt mensen religieus te inspireren?
Als de Kelley-these onaannemelijk is, wat kan de oorzaak van het massieve ledenverlies van minimalistisch georiënteerde kerken dan wel zijn? Er
zijn verschillende andere mogelijkheden te opperen. In de lijn van Robinson
kun je stellen dat deze kerken er kennelijk niet goed in geslaagd zijn uit te
leggen wat de authentieke kern van het christendom is; was dat gelukt, dan
waren de mensen gebleven. Je kunt nog een stapje verdergaan en stellen dat
dit authentieke juist in het marginaliseren van de kerken duidelijk wordt.
Sommigen zagen dit als een uiteindelijke realisatie van Gods wil, als een
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bevrijding. Zo ziet, zoals besproken, Vattimo in het secularisatieproces de
verwerkelijking van een authentiek christelijk streven.82 Sommige vernieuwers hebben zelfs gesteld dat het traditionele christendom welbeschouwd
een soort bijgeloof was geweest.83 Het bestrijden hiervan werd, in deze tijd
waarin de kerken er volgens hen door leegliepen, als een heilige taak gezien.84
Minimalisme is te zien als een soort beeldenstorm. Net als de beeldenstormers uit de zestiende eeuw zijn minimalisten vaak zeer gelovig gemotiveerd en hebben ze het idee dat het op de een of andere manier ontkrachten
en ontheiligen van traditioneel religieuze beelden een zuiverende werking
heeft. Deze tweede beeldenstorm was niet gewelddadig: het iconoclasme
heeft nu betrekking op beelden in het hoofd in plaats van beelden in steen.
Toch hebben we hier waarschijnlijk te maken met een religieuze transformatie die nog radicaler dan de Reformatie de mens centraal stelt. Eerst eigende
het individu zich het recht toe het Woord van God te interpreteren, daarna
wierp hij zich op als beoordelaar van waar God spreekt en waar niet, en
welbeschouwd bleef er maar weinig goddelijks over.
De belangrijkste motivatie van een groot deel van de minimalisten was
niet houvast te bieden of polemiek met de buitenwereld te voeren, het was
een religieuze: voor hun medegelovigen de pure kern van ‘Gods boodschap
aan de mens’ blootleggen. Deze motivatie kwam voort uit een diep geloof.
Het idee dat het christendom zo op de meest wezenlijke manier vervulling
vond, is immers een zeer vergaande geloofsuitspraak, met een sterk metafysische ondertoon – er zit bij sommigen paradoxaal of tegenstrijdig genoeg
zelfs een hogere bedoeling achter de geschiedenis: dat mensen niet meer in
hogere bedoelingen geloven. Of dit minimalisme de authentieke kern van
het christendom gered heeft, is niet objectief te beoordelen. Het gaat hier
immers over een metafysische waarheid, en die is een kwestie van geloof.
Hoewel sommige beeldenstormers stellig klinken, er ook andere hedendaagse minimalisten zijn die zich bescheiden opstellen en twijfelen over de
vraag of het minimalistische project wel geslaagd is. ,,Vrijzinnigen geloven
nog maar een klein beetje,” stelt de godsdienstfilosoof Adriaanse. Maar ,,ook
wie maar een beetje gelooft, gelóóft”.85 Het resultaat stemt niet vrolijk, geeft
hij toe, maar is een kwestie van ‘intellectuele oprechtheid’. Vrijzinnig christendom noemt hij een ‘rest’, ‘een afgeslankte vorm van christendom’. Dit
uitgeklede geloof is volgens hem de prijs die betaald moet worden voor
intellectuele integriteit. ,,De vraag is of het geloof daar beter van wordt,
sterker, rijker, levendiger,” peinst Adriaanse in zijn poging tot oprechtheid
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voort. ,,Ik ben daar niet zeker van.”86 Kuitert waarschuwde zijn lezers overigens al in 1977 dat ze met hem misschien wel ‘ergens uit zouden komen
waar ze helemaal niet wilden wezen’.87
Voor zover het behouden van de aanhang ook het doel was, zoals dat voor
iemand als Robinson gold, is het minimalisme volkomen mislukt.88 Dat
heeft iets tragisch: minimalisten dachten en hoopten het christelijke geloof
te kunnen redden, maar ze konden het verval niet tegenhouden; de remedie
die zij aanbevolen werkte niet.
Misschien hielpen ze ongewild zelfs mee bij het om zeep brengen ervan.
Hierbij moet allereerst worden aangetekend dat we natuurlijk het minimalisme niet verantwoordelijk kunnen stellen voor het inzakken van het
kerkelijk christendom in Nederland en daarbuiten. De neergang van het
christendom in het Westen vond op verschillende manieren plaats en er zijn
tal van redenen voor te noemen die grotendeels buiten de invloedssfeer van
minimalisten lagen. Het minimalisme kwam op in een tijd waarin religiositeit sowieso een steeds marginalere plek kreeg in de samenleving, en in het
leven van de meeste mensen. Het gaat hier dus om complexe ontwikkelingen, er is niet één factor aan te wijzen.
Tegelijkertijd hoeven we niet blind te zijn voor de mogelijkheid dat er
wellicht ook iets mis was met het theologische antwoord dat werd geformuleerd op de geloofcrisis waarin het christendom terecht was gekomen.
Reflectie hierover is belangrijk voor wie zich afvraagt of er strategieën kunnen bestaan die iemands religieuze verlangen wel kunnen vervullen zonder
geloof te vragen.
Misschien liepen minimalistisch georiënteerde kerken leeg omdat ze er
niet meer toe bijdroegen de religieuze verlangens van hun kerkgangers te
vervullen, dat wil voor een belangrijk deel zeggen: religieuze beleving te
geven. Dit is een veel waarschijnlijker these dan die van Kelley. De vraag is
dus óf minimalisme tot belevingsarmoede heeft geleid, en hoe dat proces
dan in zijn werk ging. Was deze armoede wellicht een van de motieven om
de kerk te verlaten? Empirisch onderzoek naar deze sociologische vragen is
echter nog niet gedaan – en valt buiten de mogelijkheden van deze studie.
Toch neemt ook Stoffels aan dat de beleving bij minimalisten minder
sterk is dan bij orthodoxen. Volgens hem zouden de door Kelly genoemde
verschillen tussen orthodox en vrijzinnig namelijk alleen maar worden onderstreept door gegevens over intensiteit van religieuze beleving.89 Hoe de
samenhang precies is, bespreekt Stoffels niet. Het lijkt erop dat hij weinig
beleving ziet in samenhang met tolerantie en soepelheid, veel beleving met
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leerstelligheid en groepsdruk. Veel invloed zal de mate van beleving op kerkgroei of krimp volgens hem niet hebben, hij maakt er immers maar een
enkele zin aan vuil. Correlatie bewijst echter niet dat intensiteit van religieuze beleving afhankelijk is van strengheid in de leer en interne groepsdruk.
Dat zou ook onaannemelijk zijn. Als interne repressie religieuze ervaring al
stimuleert dan is dat in sekteachtige situaties, en is er zeker geen algemeen
geldend verband. Leden kunnen er evengoed om weglopen, helemaal in
onze cultuur die individualisme hoog in het vaandel voert.
Wel is het terecht dat ook Stoffels aanneemt dat minimalistische kerken minder beleving geven dan orthodoxe– zoals ook Stark en Finke dat
overigens aannemen.90 Daar zijn goede redenen voor te geven. Het is niet
vreemd te veronderstellen dat er een relatie bestaat tussen iemands houding
ten aanzien van geloofsvoorstellingen enerzijds en zijn beleving anderzijds,
al is deze wisselwerking complex.91
Een geslonken minimalistische voorstellingswereld kan niet meer zo gemakkelijk belevingen genereren. De traditionele beeldenrijkdom is bij de
radicalen teruggebracht tot enkele abstracte begrippen, een benauwde keuze
van religieuze beelden die nog net wel of echt niet meer geloofwaardig zijn.
En die keuze vervult de bij velen gevoelde behoefte aan religieuze beleving
niet. Minimalistische theologie geeft geen ruimte meer aan de traditionele
wonderlijke bovenwereld van God, engelen en andere wezens. Die is nagenoeg leeg komen te staan. ,,De christelijke theologen hebben de hemel met
zijn bewoners chemisch gereinigd,” aldus de kerkhistoricus Heiko Oberman. ,,Alleen voor de grap heb je er nog een paar engeltjes rondhangen.
Wat een verarming.”92 Het voor religie zo typerende idee van interactie met
een bovenwereld is wegens ongeloofwaardigheid afgeschaft, en daarmee is
de beleving van interactie stilgevallen. Minimalisten blijven grotendeels verstoken van de voor religiositeit zo typerende contactervaring. Minimalisme
is het voorportaal naar volstrekte passiviteit op een leeg geworden religieus
speelveld.
Waar mythen en dogma’s worden ontzenuwd, wordt ook allerlei ritueel
gedrag wegens ongeloofwaardigheid van de onderliggende geloofsvoorstellingen aangepast of afgeschaft. De afnemende gelovigheid werd gereflecteerd in afnemend ritueel. Met de geloofwaardigheidscrisis ontstond een
handelingscrisis. En een belevingscrisis, want het door religieuze beelden
ingegeven gedrag en vormgebruik is cruciaal voor het krijgen van religieuze
beleving. Met hun rationalistische instelling leken minimalisten over het
hoofd te zien dat religie niet alleen een theoretisch systeem is. Religiositeit is
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ook en vooral een manier van doen, zowel richting gevend aan het dagelijks
leven als vorm krijgend in een religieuze praktijk, met een scala aan rituelen. Als reactie op hun ongeloof stopten velen met hun vroegere religieuze
gedrag. Ze geloofden niet meer in het in de kerk gepreekte, gezongene en
gebedene, en trokken er de conclusie uit dat ze daarom niet meer wilden
luisteren, zingen en bidden. Daarmee viel ook de mogelijke religieuze beleving weg.
Doordat in mean stream-kerkdiensten het geloof in Gods activiteit in
deze wereld werd gemarginaliseerd, werd steeds minder gesproken over een
bemoeienis van God met de alledaagse gang van zaken. En werd dit natuurlijk ook minder beleefd. Voortaan riep men de gelovigen op zelf te strijden
voor een betere wereld. Katholieke priesters draaiden zich na het Tweede
Vaticaans Concilie van de richting van het oostelijk koor naar het westelijk
gelegen middenschip. Als het gebouw het toeliet, werd soms zelfs het hele
koor naar het midden van de kerk verschoven. Ze verschoven hun gerichtheid van God naar mens. Weg met celibaat, gebed aan tafel, rozenkrans,
zondagsrust, kerkgang, catechisatie en feestdag Hemelvaart. Weg met alle
‘versleten’ vormen, want die berusten op ongeloofwaardige voorstellingen.
God kwam zo in theorie verder van de mensen af te staan, en de voor religiositeit zo kenmerkende beleving van contact verdween naar de achtergrond.
Het idee van contact werd abstracter en minder metafysisch uitgewerkt –
God als liefde tussen mensen et cetera.
Daarmee verminderde ook de noodzaak tot ritueel handelen. De voorstelling bijvoorbeeld dat een machteloze, niet-alwetende, niet-luisterende
en niet-ingrijpende God ons draagt, daagt bepaald niet uit tot het doen van
religieus ritueel. Als je gelooft dat er geen God is die naar je luistert wanneer je bidt, dan bid je waarschijnlijk ook niet. Wie gelooft dat God je niet
persoonlijk kan aanspreken, zal ook niet zo snel de beleving ervan hebben.
Minimalisme maakte passief in ritueel, en daardoor daalde de intensiteit van
de beleving.
Wat voor bidden geldt, geldt ook voor ander religieus gedrag. Waarom
de hostie halen als die alleen nog verbondenheid tussen mensen uitdrukt?
Waarom vasten als dat helemaal geen middel is om je dichter bij God te
brengen? Waarom een heilige dag cultiveren als er helemaal geen God is
wiens wens dat is? Waarom nog religieuze feesten vieren anders dan om de
gezelligheid en om extra lekker te eten?
Op het ongeloofwaardig worden van allerlei geloofsvoorstellingen volgde
bij veel kerkgangers een versobering in religieus gedrag. Met het geloof leek
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ook religieus gedrag zinloos te zijn geworden. En verdween de erdoor opgewekte beleving, en wellicht ook het verlangen ernaar. Hoe meer men overtuigd is van de ongeloofwaardigheid van religieuze beelden en hoe minder
men als gevolg daarvan religieus handelt, hoe minder men er iets religieus
aan beleeft – waarmee overigens niet gezegd is dat geloof per se nodig is,
alleen dat actief ongeloof beleving in de weg staat.
Ongeloof maakte passief en de intensiteit van de religieuze beleving verminderde. De rol van passiviteit moet niet worden onderschat. Het je ergens
meer of minder intensief mee inlaten is een bepalende factor voor de mate
van beleving. Dit geldt voor heel veel gedrag: hoe minder men sport, in de
natuur is, muziek of andere soorten kunst maakt, hoe minder men eraan
zal denken en ernaar zal verlangen, en hoe minder gevoelens erdoor zullen
worden opgeroepen. Passiviteit verschraalt de beleving.
Met weinig of zonder religieuze beelden, mythen en rituelen is het moeilijk religieuze beleving op gang te houden of te brengen. Vormen zijn daar
noodzakelijk voor. Zo zal Sinterklaas er zonder tabberd, mijter en baard niet
in slagen de kinderen van hun stuk te brengen en de ouderen te amuseren,
en zo boezemt een bankbediende op slippers minder vertrouwen in dan iemand in een zwart pak.93 En zo smaakt eten in een plastic zakje in de metro
waarschijnlijk minder goed dan hetzelfde eten op een mooi opgemaakt bord
in een chic restaurant. Gebrek aan vormen doet de beleving de das om.
En zo is het ook bij religie. Vierkant uitgedrukt: ,,Zonder de specifieke
sociale structuren, zintuiglijke regimes, lichaamstechnieken, doctrines en
praktijken zou het zoekende individu dat verlangt naar religieuze ervaring
helemaal niet bestaan,” stelt godsdienstwetenschapper Birgit Meyer.94 Religieuze vormen maken religieuze beleving mogelijk en versterken religieus
verlangen.
Als aansprekende vormen worden geleverd, komen daar tegenwoordig
ook minimalistisch georiënteerde zoekenden op af. Het is echter wel de uitzondering die de regel bevestigt – want de meeste kerkverlaters bewandelden de weg van ongelovigheid via passiviteit naar belevingsarmoede. Maar
er is dus ook een andere reactie zichtbaar binnen de verschillende kerken
die zijn beïnvloed door minimalisme: hernieuwde ritualisering. Mogelijk is
de Amsterdamse Dominicuskerk populair juist dankzij het daar gekoesterd
worden van liturgische vormen – en het vernieuwen ervan. Deze kerk heeft
zich afgekeerd van Rome en is haar eigen weg gegaan. Maatschappelijk engagement gaat er samen met theologisch liberaal denken met een minimalistische inslag. In deze kerk nemen liturgische vernieuwing en experiment
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een belangrijke plaats in. Wie ondanks zijn minimalistische geloof toch
vorm wil geven aan zijn religieuze verlangen kan onder meer in de Dominicus terecht. Deze vorm van met religie bezig zijn zal verder in dit boek nog
ter sprake komen, omdat er mogelijk een zekere agelovige religiositeit in
meespeelt.95
Vermoedelijk spreekt deze vorm van minimalisme vooral levensbeschouwelijke fijnproevers aan. Voor velen lijkt minimalisme vooral een voorstadium van passiviteit geweest te zijn. Actieve christenen werden in de loop
der jaren passieve ‘buitenkerkelijken’ of ‘ietsisten’ en hielden het cultiveren
van religiositeit voor gezien. Waarom? Waarschijnlijk omdat minimalisme
bij de meeste mensen te weinig beleving triggerde die religieus verlangen
kon bevredigen. Anders gezegd: het weinige dat dan ervaren kon worden
was niet religieus genoeg om werkelijk interessant te zijn.
Het religieus passief worden was ook niet alleen een vrije keuze die net
zo goed anders zou kunnen zijn. Er lijkt een zekere vanzelfsprekendheid en
noodzakelijkheid in dit proces schuil te gaan. Degenen die deze weg gingen
hadden daardoor vaak niet het idee dat ze anders hadden kunnen doen dan
ze deden. Wie A zegt, moet B zeggen. Waar conservatieven het negatief
hadden over een voortgaande ‘uitverkoop’, spraken minimalisten positief
over het ‘geloofwaardig houden van het christendom’. Het interessante is
hier niet de morele ondertoon die bij beiden doorklinkt maar dat beiden op
eenzelfde ontwikkeling wijzen die hun als logische noodzaak voorkomt, op
een slippery slope. Zo vertelde Kuitert: ,,Een behoudende predikant zei: als
je een steen uit de traditie haalt, zakt de hele muur in.” De man had gelijk,
moet Kuitert toegeven. ,,Ik dacht eerst nog: het scheppingsverhaal, dat kan
nog wel als niet feitelijk gebeurd worden opgevat. Want leer je kinderen in
de kerk van de schepping en op school van de evolutie, dan creëer je immers vanzelf een probleem. Die behoudende broeder had het goed begrepen. De hele zaak is uiteindelijk omgegaan.”96 Wat moest Kuitert nog met
bijvoorbeeld het scheppingsverhaal? ,,De evolutie is één grote slachtpartij.
Wat moet een verschijning van onze liefhebbende vader hierin? Ga je gang,
maar ik doe er niet meer aan mee. Toen kiepte de wagen om.”
Misschien speelt er typisch gereformeerde stelligheid mee, geeft Kuitert
toe – ‘een gereformeerde wéét’. Maar hij geeft ook een serieuzere verklaring
voor de dynamiek die maakte dat gereformeerden steeds meer van hun geloof verloren. Een belangrijke motor ervan ligt in het serieus nemen van
het logisch denken. Dit niet om de logica zelf maar om het geloof. ,,Ik
heb steeds zolang mogelijk mijn best gedaan mijn eigen traditie overeind te
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houden,” verklaart Kuitert. ,,Maar ik moest het een na het andere opgeven.
Noodgedwongen nam ik steeds een stap verder, er zat een innerlijke dynamiek in.”
Zelfs zijn beroemde ‘zoekontwerp’ ging onderuit. Kuitert: ,,Lang dacht
ik het nog te redden met het idee dat de traditie een door mensen gemaakt
zoekontwerp was waar je mee op pad kon gaan om te vinden wat erin wordt
aangeprezen, maar ik kwam nergens, ik vond niks.”97
Onder ‘vinden’ verstond Kuitert hier ook de beleving van contact met
God, iets transcendents of hoe hij het noemen wil. Wie nooit zoiets vindt,
al is het maar een moment, gooit vroeg of laat de handdoek in de ring. Dit is
niet zozeer een kwestie van ‘religieuze muzikaliteit’, maar onderdeel van de
dynamiek. Wie steeds ongeloviger wordt, gaat steeds minder religieus handelen en beleven. En wellicht was er ook een omgekeerde wisselwerking die
de dynamiek hielp vaart te geven: gebrek aan beleving leidde op zijn beurt
weer tot minder religieus gedrag en tot ongeloof.
Vinden kon dan wel op beleving slaan, maar voor Kuitert kon beleving
later welbeschouwd ook weer niet iets nastrevenswaardigs zijn. Het uiteindelijke criterium voor de waarde van iemands religiositeit was voor hem
een leer, niet een beleving. Geloofsgenoten die wel iets beleefden, kon hij
dan ook met argwaan bekijken. ,,Er waren bofkonten die wél iets vonden
met mijn zoekontwerp, zeiden ze. Iemand die vindt heeft kennelijk een
geprivilegieerde positie. Maar waarom zou een god jou verhoren en al die
miljoenen niet? Zulk geloof is ten dode opgeschreven.”98 Toch ontzegde hij
zichzelf de religieuze ervaring niet helemaal. Hij beleefde ‘niks’, en ging dat
‘mystiek’ noemen, met een verwijzing naar de veelal door mystici bedreven
negatieve theologie.99 Naar de kerk zei hij vooral nog te gaan om afwijkende
geloofsgenoten te bevechten.100
Ook verschillende andere minimalisten getuigen van hun minimale praktijk. Oegema doet weinig, Groot handelt soms in zijn fantasie en Apostel
maakt alleen gebruik van niet-metafysisch gekleurde methoden van religieuze tradities. Het repertoire aan religieuze beelden en rituelen blijft echter
zeer beperkt. Religieus gedrag en beleving blijven steken bij erkenning van
de theoretische mogelijkheid – Groot zegt zich te kunnen voorstellen dat hij
zou bidden als zijn kinderen iets ergs overkwam – een voorzichtige, theoretische poging tot religieus gedrag dat geen beroep doet op metafysica. Hun
ongeloof belemmert hen in de beoefening van religieus ritueel.
Wellicht heeft de grote schoonmaak voor een kleine groep tot een in
hun ogen ‘puurdere religiositeit’ geleid, hebben sommige bewust gesecula-
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riseerde christenen die zich lieten inspireren door minimalistische theologen wel een kern gevonden die hun authentiek voorkomt. Ze geloven niet
meer in extravagante zaken, ze hebben een persoonlijke, intellectueel niet
met de cultuur vloekende levensbeschouwing ontwikkeld, en ze handelen
niet extreem inconsequent daarmee. Ze zijn wellicht ook nuchter over de
mogelijkheid dat religieuze belevingen in ieder geval mede voortkomen uit
een mix van egocentrische en andere psychologische motieven. Tegelijkertijd blijven religieuze beelden, voorstellingen en rituelen voor hen levend,
zij het op een minder metafysische manier, maar bijvoorbeeld gericht op de
medemens en het vieren van humanistische waarden. Dit kan ook centraal
staan in hun leven. Minimalisme hoeft dan dus niet per se tot belevingsarmoede te leiden, is zeker niet oppervlakkig te noemen, kan intens zijn en
een belangrijke rol spelen in iemands leven. Hoe religieus zulke beleving
genoemd kan worden is echter de vraag. Het antwoord hangt af van wat je
onder religiositeit verstaat. Ik ben geneigd hier geen sterk-religieuze maar
vooral levensbeschouwelijke ervaringen te zien – zonder daar een waardeoordeel over uit te spreken. Veel meer over levensbeschouwelijke beleving in
het volgende deel.
Theologen bij wie wel een minimalistische tendens zichtbaar is maar
die ook gezegend zijn met religieuze belevingen, lijken daarvoor mede uit
andere vaatjes te tappen. Zo kan resterende gelovigheid meehelpen de religieuze beleving levend te houden. Iemand als Schillebeeckx bleef bijvoorbeeld intense religieuze belevingen hebben bij de eucharistie, getuige zijn
beschrijving ervan als gelijkend op die van de drummer die al spelend één
wordt met zijn hele om zich heen opgestelde instrumentarium en de eruit
voortkomende klanken.101
Het is trouwens niet zo dat traditionele, zeg maar ‘maximalistische’ theologie per se rijke religiositeit oplevert. Dat hangt onder meer af van de
mate van participatie van de gelovigen. Wie alleen plichtmatig meedoet zal
wellicht minder beleven dan voor wie de betreffende religieuze wereld een
levend deel is van zijn referentiekader.
Maar over het algemeen biedt ‘maximalisme’ waarschijnlijk uitbundiger
religieuze belevingen dan minimalisme. Want in maximalistische religiositeit speelt steevast een onzichtbare bovenwereld een belangrijke rol. Die
wordt bevolkt door bovennatuurlijke wezens van allerlei slag, en mensen
staan ermee in verbinding. Het is de taak van de mens om goede relaties
met hen te onderhouden. In zo’n context optredende belevingen zullen
waarschijnlijk veel religieuzer zijn dan minimalistische intense belevingen,
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waarin bijvoorbeeld andere mensen centraal staan. In het minder religieuze
ervan ligt volgens de hier tegenover Kelley gestelde these een belangrijke reden voor kerkverlating en algemenere ontreligiosering van mensen die zich
door minimalisme hebben laten beïnvloeden.
Als we de kaalslag door minimalisme van de traditionele, maximalistische
beeldenwereld overzien, moeten we hier wel zo’n beetje het einde van deze
ontwikkeling bereikt hebben. Dit is geen op empirisch bewijs gebaseerde
sociologische vaststelling. Ook zeg ik niet dat er dus een eind aan deze reactie op secularisatie is gekomen. Niet uit te sluiten is immers dat nu nog
rijke tradities in de toekomst dezelfde ontwikkeling zullen doormaken. Wel
is vast te stellen dat de leegloop van minimalistische kerken zoals de vrijzinnige zo hard gaat dat ze aan het verdwijnen zijn. En er is bovendien een logische reden om in de radicale vormen van het tegenwoordige minimalisme
een eindpunt te zien. Uiteindelijk zijn de mogelijkerwijs nog af te wijzen
beelden simpelweg op en valt er niets meer te bestormen of af te schaffen.
Dan is de ontwikkeling op dit gebied daarmee afgelopen, in ieder geval in
de besproken minimalistische theologie en de religiositeit die zich er georganiseerd en ongeorganiseerd mee engageerde.
Nog een argument voor de stelling dat minimalisme over de top is: in
kerken waar minimalistische theologie invloed heeft, leven tegenwoordig
ook andere strategieën die bij de kerkgangers om begrip en uitwerking vragen.102 De minimalistische kritische houding die samenging met een grote
gelovigheid in het juist niet bestaan van allerlei traditioneel religieuze zaken,
schiep niet de ruimte, ontnam de noodzakelijke onbevangenheid, om te
verlangen naar sterkere religieuze ervaringen. Die mochten wegens hun ongeloofwaardigheid immers niet meer, en wellicht ook om morele redenen.103
Minimalisme schiep zijn eigen taboes op geloof en op beleving. Het was in
de afwijzing van allerlei religieuze beelden vanwege hun ongeloofwaardigheid nog niet ruimdenkend genoeg – waarom zou je je afzetten tegen zaken
die volgens jou toch niet bestaan? Maar je ziet dus tegenwoordig dat in
kerken met een minimalistische traditie voorzichtig ook op andere wijzen
met religieuze beelden wordt omgegaan, zoals de agelovige, zodat het belevingspotentieel beter aangeboord kan worden.
De minimalistische versies van ‘het christelijk geloof ’ hebben nog maar
weinig aantrekkingskracht, want minimalistische theologie biedt over het
algemeen minimale religiositeit. Minimalisten hebben de aansluiting die ze
zochten bij de tijdgeest en de leefwereld van veel weggelopen kerkgangers
gemist, laat staan van degenen die nooit kerkelijk zijn geweest. Wie ver
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genoeg van het religieus geloven is weggedreven, heeft ook niet meer de
behoefte er actief wel of niet in te geloven. Hoewel Nietzsches beroemde
uitroep dat God dood is, een enorme intellectuele impact heeft gehad en de
echo ervan nog steeds klinkt, heeft deze uitroep buiten de kleiner wordende
groep minimalisten, atheïsten en andere levensbeschouwelijke fijnproevers
aan zeggingskracht verloren.104 Als God in zijn graf ligt, dan zijn de meeste
mensen gauw met hem klaar. Of voortbordurend op de minimalistische
theoloog Marc Taylor die het dansen op Gods graf aanprijst: dan zijn ze er
gauw op uitgedanst.105 Want aan zo’n God heb je niks. Als God zeker nooit
ingrijpt, niet luistert en zelfs niet bestaat, en het enige wat nog rest een ‘iets’
is dat uit niet meer blijkt te bestaan dan een set mooie maar ongeloofwaardige verhalen, plus een humanistische ethiek en wat sociaal engagement,
dan kun je toch net zo goed lid worden van de Zonnebloem of een politieke
partij? Of helemaal nergens van.

V Ietsisme en agnosticisme
Om maar geloofwaardig te blijven, schaften minimalisten allerlei geloofsvoorstellingen af die niet aan de toets van het kritisch verstand konden
voldoen. Dezelfde ontwikkeling hebben velen op een minder expliciete en
erudiete manier meegemaakt, maar veelal eerder. Theologen mogen dan op
kerkgangers vooruitlopen, zoals Robinson stelde, maar dat deden die van de
‘koude grond’ niet op het grote publiek. Dat had al ruim voordat bijvoorbeeld Kuitert zijn minimalistische boeken schreef de traditionele christelijke
dogma’s verlaten en de kerk links laten liggen.106 Historicus James Kennedy
schrijft: ,,Ondanks de sterke positie van de kerken omstreeks 1960, hadden
vele orthodoxe protestanten en katholieken hun kerken al vanaf het begin
van de twintigste eeuw de rug toegekeerd. Maar lange tijd was deze trend
niet goed zichtbaar door het hoge geboortecijfer in deze kringen.”107 Nog
vroeger zette de daling trouwens al in. Volgens godsdiensthistoricus Peter
van Rooden steeg het aantal onkerkelijken van 1,5 procent in 1889 tot 15
procent in 1930.108 Voor de weglopers hadden de Bijbel als het Woord van
God, de hel, de verzoeningsleer, wonderen, kortom alle ongeloofwaardige
beelden afgedaan. En ook hier verdween de religieuze praktijk: weg kerkgang, weg gebed, weg bijbellezen. De snelheid waarmee de ene geloofsvoorstelling na de andere werd opgegeven, werd bepaald door ieders persoonlijke
ontwikkelingsweg en het (sub)culturele klimaat waarin hij verkeerde. Vaak
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ging het zonder de voor minimalisme typerende worsteling, verdween het
geloof ‘gewoon’ zonder slag of stoot.
Minimalistische theologie lijkt een fase in het persoonlijke secularisatieproces van een deel van een inmiddels ouder geworden generatie. Een
groot deel daarvan eindigde erna alsnog in een passieve, postkerkelijke fase.
Hoogstens bleef een algemener geworden intellectuele interesse. De rijen
boeken van de 25 jaar geleden zo populaire Kuitert op tweedehands boekenmarkten lijken stille getuigen van deze voorbije fase.109
Bij een groot publiek, waarvoor het christendom vooral nog van vorige
generaties is, bleef een vaag geloof in ‘iets’ over, dat verder nauwelijks een
geloofwaardige invulling kon verdragen en dus leeg bleef. Deze groep is
moeilijk te lokaliseren, het is immers helemaal geen groep. Het is een stijl,
die vooral door buitenstaanders wordt gesignaleerd, en tegenwoordig wel
‘ietsisme’ wordt genoemd.
Tot dit ietsisme zou 36 procent van de Nederlanders gerekend kunnen
worden.110 De meesten zullen nergens bij aangesloten zijn, zich tot geen
bepaalde richting bekennen.111 Een groot deel zal passief zijn – het is immers lastig bidden tot een ‘iets’. Maar er zijn er ook die zich, al dan niet uit
gewoonte en ondanks hun ontwikkeling in ietsistische richting, als kerkelijk
blijven zien – maar liefst meer dan de helft van de rooms-katholieken en een
derde van de pkn’ers.112
Ietsisme is geen nieuwe ontwikkeling en er is ook geen groei van het
aantal ietsisten te zien. Sinds 1979, toen men mensen die stelden dat ‘er iets
moet zijn’ nog geen ietsisten noemde, neemt hun aantal in enquêtes zelfs
licht af.113
De term is afkomstig van de atheïst Ronald Plasterk.114 Ietsisme zou staan
voor ‘een vaag geloof in iets omdat het mét iets plezieriger is dan zonder’, dit
om ‘de angst voor de leegte’ te bestrijden. ,,‘Ietsisme’ kan kortweg worden samengevat als het idee dat het toch sneu zou zijn als er helemaal niets was.”115
Dit is een onbruikbare polemische typering. Ietsisme noemen we hier het
geloof dat er ‘iets’ is, terwijl dat ‘iets’ verder niet of nauwelijks inhoud krijgt,
omdat iedere invulling ongeloofwaardig is geworden. Ietsisme is een reactie
op het geloofsprobleem. Het is ervan doordrongen dat alle beelden tekortschieten. Een ietsist spreekt alleen een vage hoop, een vaag vertrouwen of
gevoel uit, zonder dat hij dit verder onder woorden zou kunnen of willen
brengen. Een ietsist is een stamelaar.
Ietsisten hebben een bijna inhoudsloos geloof. Maar de term is nog vloeiend. Ook spirituelen noemen zich wel ‘ietsist’ en houden er tegelijkertijd
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een bont scala aan geloofsvoorstellingen op na. Zij zijn na ‘new age’ ook
de term ‘spiritueel’ besmet gaan vinden, en zoeken nu hun toevlucht tot
‘ietsisme’.116 Zo wordt de ietsistische website van tv-presentator François
Boulangé voor een groot deel bevolkt door ‘nieuwe spirituelen’ die zich ietsist noemen. Ietsisme is dan vooral een uitdrukking van het besef dat er
heel veel tussen hemel en aarde is, maar dat dat het best zo vaag mogelijk
geëtiketteerd kan worden.
De ietsistische stijl is verwant aan het minimalisme, maar het is veel
populairder. De behoefte om expliciet níét te geloven in een hele set geloofsvoorstellingen is bij ietsisten veel minder groot dan bij minimalisten.
Ietsisme staat dan ook onbevangener tegenover religieuze beelden in hun
verscheidenheid. Desgevraagd kunnen ietsisten concrete geloofsvoorstellingen beamen noch ontkennen, willen ze niets specifieks geloven maar liever
ook niets uitsluiten. Er is ‘iets’ maar veel verder kunnen ze met de invulling
van hun geloof niet gaan. Van veel minimalisten verschillen ietsisten in hun
vaagheid. Er wordt liefst niets geformuleerd. Nog sterker dan bij minimalisten is hun geloof grotendeels leeg, in theorie althans. Ietsisten geloven in
‘iets’, heet het, en dat iets heeft geen inhoud – had het dat wel dan heette
het geen ietsisme. Je kunt je bijna afvragen of hier wel sprake is van geloof.
Leeg geloof is streng doorgeredeneerd immers geen geloof.
In de praktijk zijn er zoals we zagen waarschijnlijk weinigen die zich ietsist noemen of zo worden genoemd die consequent zijn en geen inhoudelijk
geloof hebben. De meesten geloven bijvoorbeeld dat er ‘toch iets moet zijn
na de dood’, en dat ‘toch niet alles toeval kan zijn’, en dan geloof je welbeschouwd toch best veel. Misschien zou je ietsisme kunnen zien als een minder gearticuleerde, consequente en erudiete, wellicht postchristelijke variant
van minimalisme.
De problemen zijn bij beide even groot. Geloven in ‘iets’ is in principe
even problematisch als geloven in ‘God’, en dat is niet eens zo omdat je je
door een ‘iets’ minder gemakkelijk zou kunnen laten aanspreken, zoals wel
gesteld wordt. Het probleem zit hem in het geloof, in de gelovige manier
van omgaan met een religieus beeld, in de hoop of het vertrouwen dat dat
waar is.
Theologen die ten onrechte nog niet verlegen genoeg zijn, wijzen op de
zwakte van deze religieuze stijl. Er is ‘iets’ gebleven, maar dat iets is zo weinig dat je er nauwelijks steun aan kunt ontlenen, heet het. Sommigen proberen het ietsisme in te lijven als een lagere vorm van religiositeit, die als
opstapje kan dienen naar het hogere christendom. Dit naïeve standpunt
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heeft de theoloog Gijs Dingemans. Hij lijkt zich nauwelijks bewust van het
geloofsprobleem dat ietsisten hebben, en beveelt Power Point en popmuziek
aan om ze naar de kerk te lokken.117 Moet lukken, want: ,,in het besef dat de
Geest van God nog steeds onder ons woont en werkzaam is, worden mensen
opgeroepen deel te nemen aan een persoonlijk veranderingsproces”.118 Dingemans is midden-orthodox maar heeft minimalistische trekjes: ,,Er is geen
supernatuurlijk stuurmechanisme, er is alleen een stem die de weg wijst –
vermanend, troostend, aanmoedigend.” Mensen moeten van hem ook niet
meer in wonderen geloven. ,,Dat is een verkeerd accent.”119 Hij suggereert
dat wie zijn verstand gebruikt een uitgewerkt geloof kan hebben. ,,Mensen die zeggen dat er wel ‘iets’ moet zijn boven of achter de werkelijkheid,
hebben over het algemeen geen grote filosofische belangstelling,” merkt hij
overmoedig op.120 Dingemans is nog gematigd. Andere theologen keuren
het ietsisme nog feller af.121
Natuurlijk valt er genoeg tegen het ietsisme in te brengen, en het steekhoudendste deel stemt overeen met de kritiek die je op minimalisme kunt
hebben. Ietsisten zuchten onder hetzelfde in de vorige paragraaf beschreven
juk als de theologisch geschoolde minimalisten. Het geloofsprobleem maakt
de meesten ondanks hun religieuze verlangen passief en hun religieuze beleving is niet erg uitgesproken.
De publiciste Marjoleine de Vos bijvoorbeeld, die zichzelf ietsist noemt,
gaat niet meer naar de kerk. ,,Dat heeft een heel eenvoudige reden,” schreef
ze. ,,De liturgie is veranderd, en als vast onderdeel is nu het credo opgenomen, de geloofsbelijdenis waarin aan de parochie gevraagd wordt om te
beweren dat men van alles en nog wat gelooft.”122 Veel kerkgaande ietsisten
zullen hier gevoelig voor zijn en het liefst Huub Oosterhuisachtige teksten
willen horen, die niet zo snel een geloofsprobleem oproepen. Met het belijden van zijn geloof in de waarde van liefde zal bijvoorbeeld niemand een
probleem hebben. Maar onvermogen sterk metafysisch gekleurde geloofsvoorstellingen te beamen zal veel ietsisten weghouden uit de kerk.
Ietsisme heeft ook iets ‘levensbeschouwelijk analfabetisch’. Het is een
veilige ‘ik zeg maar zo ik zeg maar iets’-houding, die op onvermogen en
stilstand duidt. Ietsisme kan blinken van nietszeggendheid, het kan werken
als veilig pantser dat je niet dwingt om verder na te denken en je niet aanzet
om je op dit gebied te ontwikkelen. Daarom is het onbevredigend voor wie
bij zichzelf een religieus verlangen onderkent. Maar ja, hoe kom je uit de
kramp van enerzijds het besef van een geloofsprobleem en anderzijds een
religieus verlangen?
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De ietsistische stijl getuigt echter ook van een zeker religieus gevoel: er
wordt ‘iets’ vermoed. De uitroep ‘er is iets’ of ‘er moet iets zijn’ kan behalve
minimalistisch geloof ook een uiting zijn van een zekere religieuze beleving.
Ietsisme is niet alleen een intellectuele positie maar ook, en voor velen wellicht vooral, een uiting van een gevoel en verlangen dat er ‘iets’ meer is dan
niks.
Ietsisme lijkt een uiting van een blokkade te zijn. Het verstand kan wegens ongeloof moeilijk nog over antwoorden speculeren, waardoor het gevoel niet met religieuze beelden kan worden gestimuleerd. Daardoor wordt
het religieuze verlangen niet vervuld. Ook deze minimalistische reactie op
het geloofsprobleem heeft zo een passief makende werking. Ze frustreert
religieuze activiteit, dempt de beleving en zet religieus verlangen klem. Ietsist zijn is niet leuk of hip, zoals hier en daar gesuggereerd wordt, het is
op levensbeschouwelijk gebied een marginaal, onzichtbaar bestaan, het is
armoede, een capitulatie voor een misschien wel te moeilijke opgave.
Agnosten zitten in eenzelfde schuitje als ietsisten, maar hun positie is intellectueel meer sophisticated. Ze zullen ietsisten al gauw te gemakkelijk vinden omspringen met de kwestie van de status van geloofsvoorstellingen. De
ietsist heeft een gelovige basishouding, de agnost houdt zich principieel op
de vlakte. God is volgens hem onkenbaar. Misschien is er iets, maar evengoed kan er ook helemaal niets zijn.
Agnosticisme is net zomin als ietsisme een georganiseerde en dus herkenbare beweging, en het wordt ook breed aangehangen. Bijna één op de
drie Nederlanders zou het agnostische standpunt onderschrijven.123 Volgens
ander onderzoek is 26 procent van de Nederlandse bevolking agnost – onder wie bijna 12 procent van de kerkelijken.124 Hoewel agnosticisme als
levenshouding wordt bekritiseerd door zowel religieuze als atheïstische gelovigen is het algemeen geaccepteerd als een soort basishouding, zoals van de
overheid die geacht wordt niet over waar- of onwaarheid van geloofszaken te
kunnen en mogen oordelen. Ook de wetenschappelijke bestudering van religie wordt algemeen geacht op agnostische basis te moeten plaatsvinden.125
Letterlijk betekent agnosticisme ‘niet-weten’ en het stelt zich zo tegenover gnostici, degenen die menen over een dieper weten te beschikken. De
gnostiek stamt eigenlijk uit de eerste eeuwen van de jaartelling en is door
de orthodoxie als dwaling bestempeld.126 Als ieder mens zelf over een dieper
weten zou beschikken, was dat het hek van de dam voor de orthodoxie.
Het criterium was dan immers niet meer een heilige tekst maar ieders eigen
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antenne, en de antennes blijken om zo te zeggen vaak heel verschillend
afgesteld. De term agnosticisme lijkt zich aldus af te zetten tegen de historische stroming van de gnostiek, die weliswaar tegenwoordig weer populair
is, maar slechts een klein deel van het gelovige spectrum beslaat. Het agnosticisme zet zich echter af tegen alle geloof.
In de eind negentiende eeuw opgekomen levensbeschouwelijke positie
van het agnosticisme, in zijn verschillende met religie of atheïsme sympathiserende varianten, is eerder een verwerking te zien van het gedachtegoed van
de achttiende-eeuwse filosoof Immanuel Kant, die een scheidslijn aanbracht
tussen het kenbare en het onkenbare. De term is van de bioloog en Darwinfan Thomas Henry Huxley, die hem gebruikte om zijn eigen levensbeschouwelijke standpunt weer te geven. Hij verwierp termen als theïst, atheïst,
materialist, idealist en christen, want degenen die zich zo noemden, schreef
hij in een terugblik, ,,waren er zeker van dat ze een zekere ‘gnosis’ hadden
verworven, dat zij het probleem van het bestaan meer of minder succesvol
hadden opgelost, terwijl ik er vrij zeker van was dat ik dat niet bezat, en ik
de vrij sterke overtuiging had dat dit probleem onoplosbaar was”.127
Agnosticisme leek aanvankelijk een bevrijding van het geloof, maar
maakte het leven eveneens zinloos en leeg, en veel agnosten waren zich daar
maar al te zeer van bewust. De antropoloog Bronislaw Malinowski, een
van de schaarse intellectuelen die zich agnost noemden, omschreef het als
‘een tragisch en verbrijzeld referentiekader’. ,,Is wetenschap verantwoordelijk voor mijn agnosticisme? Ik geloof het wel, en daarom houd ik niet van
wetenschap, al moet ik haar trouwe dienaar blijven.”128
Agnosticisme is te zien als een radicale vorm van minimalisme, maar
houdt er helemaal geen geloof op na. Het lijkt er ook op in zijn beslistheid:
maar dan over de onmogelijkheid van geloof in álle metafysische beelden.
Veel agnosten hebben een geloofsprobleem: ze hebben moeite met alle religieuze verbeeldingen. En blijven daardoor ondanks hun eventuele religieuze
verlangen net als veel minimalisten passief. ,,Ik geloof niet in hemel, hel of
reïncarnatie maar ik sluit ook niets uit,” zegt zanger Robert Long.129 ,,Nee,
ook God niet. Zo lang Hij maar geen naam en geen gestalte heeft.” Het is
een typerende, maar tot passiviteit leidende positie.
Dat hoeft echter niet per se. Ook onder agnosten kom je religieus actieve
mensen tegen. Agnosten hebben de naam passief te zijn, maar dat idee raakt
inmiddels achterhaald. Zo mag je uit het onderzoek ‘God in Nederland’ opmaken dat er ook veel kerkelijke agnosten zijn, die bijvoorbeeld bidden.130
Hen kun je moeilijk passief noemen. En gehoord op tv: ‘Ik ben een agnost.’
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De interviewer: ‘Je zegt ook dat je wel bidt.’ Het antwoord van de weduwe:
‘Ja natuurlijk, je weet maar nooit en ik sluit het ook niet uit.’131 Met ‘het’ zal
ze het bestaan van een troostende God en voortbestaan na de dood bedoeld
hebben. Ze getuigt van een religieus verlangen en wie weet zal ze er een
zekere religieuze beleving bij hebben.
Hier verandert agnosticisme, dat in de beeldvorming passiviteit en berusting in het onvermogen te geloven uitstraalt, van gedaante en is het wellicht beter er een nieuw woord voor te kiezen. Dit agnosticisme nieuwe stijl
noem ik liever agelovige religiositeit. De term agelovigheid slaat op mensen
voor wie al dan niet geloven een voorbije categorie is. Agnosten lijken nog
veel meer gevangen te zitten in een onvermogen te geloven. Hoewel je kunt
zeggen dat agelovigheid verschillende gedaanten heeft, van actief tot passief, en je dus ook levensbeschouwelijke analfabeten agelovig zou kunnen
noemen, zal ik de term agelovigheid in dit boek alleen gebruiken in verband
met actieve pogingen om ondanks de afwezigheid van geloof toch iets religieus te beleven.
Eerst moet worden nagegaan welke andere strategieën er nog zijn om met
het geloofsprobleem om te gaan. Weliswaar vormen agnosten samen met
theologisch onderlegde minimalisten en ietsisten een groot en belangrijk
deel van de Nederlandse bevolking. Het geloofsprobleem heeft dus stevig
in de samenleving postgevat. Minimalistische strategieën zijn er goed in het
geloofsprobleem te thematiseren, maar slagen er niet goed in het bij gebruikers van deze strategie bestaande religieuze verlangen te helpen vervullen.
Ze laten het verlangen wellicht zelfs groeien. Want wie een probleem thematiseert maakt het groter, net als het verlangen naar een oplossing die religiositeit mogelijk maakt. En ze vergroten daarmee hun probleem. De vraag is
daarom: zijn er nog andere strategieën waarin religieus verlangen misschien
wel vervulling kan vinden op een niet passief makende, in deze ongelovige
tijd geloofwaardige manier? Wat doen die met het geloofsprobleem?

4 ONTGELOVEN
,,Als Alice zegt dat ze niet kan geloven in onmogelijke zaken, antwoordt de koningin: ‘Ik durf te zeggen dat jij niet veel geoefend hebt.
Toen ik jouw leeftijd had, deed ik het altijd een half uur per dag.
Soms lukte het me om nog voor het ontbijt zo veel als zes onmogelijke dingen te geloven.’” Lewis Carroll (1832-1898)1

I Het bagatelliseren van geloof
In haar poging het geloofsprobleem op te lossen verkleint de minimalistische strategie het aantal nog acceptabele geloofsvoorstellingen. Het probleem hiermee is dat er zo maar weinig overblijft: een kale, naar passiviteit
neigende, verstandelijk georiënteerde levensbeschouwing. Er zijn echter nog
andere strategieën te onderscheiden. Zo zijn er ook gelovigen die proberen
hun geloofsprobleem op te lossen door de term ‘geloof ’ of de betekenis
ervan, namelijk ‘voor waar houden’, in hun discours te vermijden.2 Ze kunnen er een ruimere of zelfs uitbundige verzameling van religieuze beelden
op na houden door het geloofskarakter ervan te bagatelliseren of volgens de
verschillende strategieën te ontkennen. Ze ‘ontgeloven’ het problematische
geloof. Zodat het niet al te zeer lijkt op ‘zonder dat je het kunt weten toch
voor waar houden’, in Carrolls woorden ‘onmogelijke dingen te geloven’,
ook al doen ze dit toch wel.
De term geloof is binnen het christendom zo ingeburgerd dat het voor
veel theologen nauwelijks een optie is hem dan maar niet te gebruiken.
Vroeger was geloof nog gewoon ook ‘op gezag voor waar houden wat het
verstand niet kan bevatten’, of iets dergelijks. Tegenwoordig kan dat voor
veel gelovigen niet meer – ze kunnen nog wel voor waar houden, maar ze
kunnen dat niet meer zo gemakkelijk toegeven. Door de inhoud van het
woordje geloven te veranderen, kan de pijnlijke kant, die op een geloofsprobleem duidt, worden verzacht. Deze procedure tref je veel aan in het mainstream christendom. In kerkbladen kom je vaak tegen dat geloof ‘liefde’ is,
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‘de durf om te leven’ of ‘de kunst je te verwonderen’. Als het maar niks met
voor waar houden te maken heeft. Ook kom je tegen dat christenen zeggen te ‘geloven in liefde’, waarbij het object van geloof geen uitgesproken
metafysische inhoud heeft – wie gelooft daar niet in? Achter zulke mooie
woorden tref je als je goed luistert bijna altijd uitgesproken of vage geloofsvoorstellingen aan – die voor waar gehouden worden.
Veel christenen gebruiken geloof en religiositeit als synoniemen, vroeger om aan te geven dat geloof een centraal element van religiositeit is,
tegenwoordig lijkt men er juist mee te zeggen dat geloof wel meer inhoudt
dan voor waar houden, namelijk religiositeit, waardoor er een accent op de
beleving komt te liggen. Ook atheïsten identificeren geloof en religiositeit
trouwens graag, maar dan om met de onhoudbaarheid van het eerste de
belachelijkheid van de tweede aan te tonen.
Theologen drukken in erudietere definities en omschrijvingen uit wat ze
onder geloof willen verstaan. pkn-dominee Henri Veldhuis, bijvoorbeeld,
formuleert het in een boek over de kerkelijke leer zo: ,,De kern van het
geloof is het vertrouwen in liefde die van God zélf komt. Het is God zelf
die tegen je zegt: ‘Ik geloof in jou, wie je verder ook bent.’ Aangeraakt door
het vertrouwen dat God ons schenkt, ondanks al onze fouten en gebreken,
kunnen wij zelf misschien ook tegen Hem zeggen: ‘Ik geloof in jou, ondanks alles.’”3 Veldhuis ontvouwt dit beeld van geloof tegenover een visie
op geloof die hem niet aanspreekt, maar die de gebruikelijke is, namelijk
,,dat je uitgaat van iets dat niet te bewijzen is. Je gelooft ergens in omdat je
hoopt dat het waar is, maar óf het ook waar is, kun je niet aantonen.” Zulk
geloven is een sprong in het diepe, zegt hij met Kierkegaard, de filosoof van
de geloofssprong. En van springen houdt Veldhuis niet.
De katholieke godsdienstpsycholoog Antoon Vergote schrijft iets dergelijks: ,,Geloven is geen constatief werkwoord dat een waarheid bevestigt die
waarschijnlijk is maar te onzeker om voor object van ‘weten’ te kunnen
doorgaan,” schrijft hij. ,,Geloven is ‘performatief ’, het is een ‘ja’ dat het
verbond bezegelt van een leven dat antwoordt op het woord dat de Ander
tot de mens richt.” Het is volgens hem ‘geen theoretische formulering, maar
gegeven vertrouwen’.4
Veldhuis en Vergote sluiten bij elkaar aan, beschrijven beiden vanuit een
ander perspectief eenzelfde veronderstelde relatie met ‘God’ of ‘de Ander’.
Beiden geven een bevestigend antwoord op de vraag die door de twijfelaarin-ons wordt opgeroepen: ben ik echt door God aangesproken? Veldhuis’
manier van geloven sluit naadloos aan bij de manier die hij afkeurt – de
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liefde van God is niet te bewijzen. Ook Vergote zegt wat geloof volgens hem
niet is, terwijl zijn eigen geloof feitelijk daarop neerkomt. Zijn geloof veronderstelt het bestaan van ‘de Ander’, een ‘verbond’ en een ‘woord’. Beiden
volgen een onmogelijke redenering, want ze keuren af wat ze zelf onuitgesproken ook doen.
Theologen maakten vroeger onderscheid tussen fides quae en fides qua,
geloof als voor waar houden en geloof als vertrouwen. De termen staan voor
verschillende manieren of aspecten van religieus zijn, zeg dogmatisch en
gevoelsmatig. Dit neemt niet weg dat wie gevoelsmatig gelooft, de inhoud
van het geloof soms expliciet maar vaak juist impliciet ook voor waar houdt.
Toch is het wel van belang dat gelovigen zelf andere accenten leggen.
Geloof dat het voor waar houden accentueert, is van een heel ander slag dan
het geloof dat het gevoel benadrukt, zoals Veldhuis en Vergote doen. Hoewel zij zijn wat ze bestrijden, zijn ze toch ook anders dan gelovigen die er
rond voor uitkomen dat geloven voor hen voor waar houden is (fides quae).
Ze benadrukken de gevoelsmatige aspecten, en de beleving van een veronderstelde relatie staat centraal (fides qua), en dit geeft aan hun religiositeit
een andere kleur. Zo relativeren zij de geloofsinhoud wel enigszins.
Hier kan het antropologische onderscheid tussen emic en etic verhelderend zijn.5 Emic is het insider-perspectief, etic het perspectief van de buitenstaander. De insider kan geloof als vertrouwen of wat dan ook bestempelen,
terwijl de buitenstaander er toch ook geloven in de zin van voor waar houden in kan ontdekken. Met dit onderscheid wordt duidelijker dat Veldhuis
en Vergote dan wel hun reserves uitdrukken over geloof als voor waar houden (emic), maar zelf toch ook op deze manier geloven (etic).
Als uit onderzoek blijkt dat één op de zes predikanten zegt niet te geloven
dat God bestaat, dan moeten we ons dus afvragen of ze misschien ondertussen niet toch stiekem gelovig zijn.6 Sommigen gaan heel ver in hun poging
geloof als voor waar houden te ontkennen, terwijl ze deze geloofshouding
stiekem toch volhouden. Neem de minimalistische dominee Klaas Hendrikse, die zichzelf zelfs atheïst noemt, iemand die niet in God gelooft.
,,Onder theologen is het geen nieuws dat God niet bestaat,” schrijft hij.7
,,Zij zijn het er wel ongeveer over eens dat ‘bestaan’ op God niet van toepassing is. God bestaat niet zoals een stoel bestaat. Het wordt er meestal niet
bij gezegd, maar dat is feitelijk een atheïstisch standpunt,” meent hij. Er zit
echter een dubbele bodem in zijn verhaal, want hij schrijft ook: ,,Je kunt
beter niet zeggen dat God bestaat, maar dat God gebeurt.” Hendrikse gebruikt een wisseltruc: hij geeft geloof in bestaan op, maar neemt er geloof in
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gebeuren voor in de plaats. Maar God gebeurt dan toch ook niet zoals een
overtrekkende regenbui gebeurt? Was dat wel zo, dan zou hij ook bestaan!
Ook gelooft de minimalistische Hendrikse net als zijn hiervoor besproken
collega’s dat zijn God allerlei kenmerken niet zou kúnnen hebben – God
beschermt bijvoorbeeld niet, en ‘God gaat niet uit zichzelf op pad’, gelooft
deze theoloog.
Er zijn ook niet-christelijke theologen die met vernuftige manoeuvres
het geloofsprobleem proberen te bagatelliseren. Zo schreef de Amerikaanse
zenleraar Steve Hagen een boek over religiositeit zonder geloof – niet omdat hij werkelijk niet zou geloven, maar omdat het tegenwoordig sexyer is
te zeggen dat je niet gelooft dan te bekennen dat je het wel doet.8 Geloven
doe je maar in de wetenschap, zegt Hagen. Wetenschappelijke hypotheses
zijn geloofwaardig totdat ze ontkracht worden. Maar ‘religieuze hypotheses’
zijn helemaal niet verifieerbaar, dus ook geen geloof waard. ,,Wil religie
optimaal functioneren dan doet ze er beter aan zich niet langer in te laten
met geloof.”9 Religie is volgens hen namelijk geen zaak van geloof maar
van waarheid: religie zonder besef dat je gelooft, maar met het geloof dat
je de waarheid in pacht hebt. Ook hier wordt het geloofsprobleem dus wel
expliciet gethematiseerd, maar alleen in een poging het op een oneigenlijke
manier onschadelijk te maken.
Een verwante strategie is het je beroepen op het nut van een geloof ter
rechtvaardiging ervan. Zo wordt er soms gesteld dat niet zo relevant is of een
geloof echt waar is, als het werkt is dat voldoende. In zo’n geval overrules de
ervaring het verstand. Verderop wordt hier nog uitgebreid op ingegaan.10
Gelovigen die dit soort strategieën gebruiken draaien er maar liever omheen. Ze proberen het aspect van het voor waar houden op allerlei listige
manieren te verdonkeremanen, maar het blijft er altijd inzitten. Ze gebruiken het woord ‘geloof ’ vaak breder, namelijk voor de houding van een religieus persoon. De waarheidsaanspraak in de geloofshouding wordt onder
andere betekenissen van het woord ‘geloof ’ geschoven en zo onzichtbaar
gemaakt. Zulke gelovigen zijn vaak onprecies en slordig over de houding die
ze innemen tegenover hun geloofsvoorstellingen – niet zozeer omdat ze het
onbelangrijk zouden vinden, maar vooral omdat er een tegenstrijdigheid in
hun visie op geloof zit die maar beter niet aan de oppervlakte kan komen.
Ze beweren dat ze het voor waar houden niet belangrijk vinden, terwijl ze
het onder geen beding zullen opgeven. Ze impliceren geloof in de waarheid,
maar spreken dat bij voorkeur niet uit.
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II Impliciet geloof
Theoloog Veldhuis en godsdienstpsycholoog Vergote thematiseren het geloof wel, maar benadrukken andere aspecten dan het voor waar houden.
Daar distantiëren ze zich van terwijl ze zelf toch ook geloven in de zin van
voor waar houden. Een stap verder gaat de strategie die het geloven en de
status ervan helemaal niet thematiseert. Dat het waar is, wordt hier als vanzelfsprekend aangenomen. Ook in het werk van hedendaagse christelijke
auteurs zie je deze strategie terug. Bij de zogenaamde mystagogie van Tjeu
van den Berk bijvoorbeeld ontbreekt reflectie op de status van de geloofsvoorstellingen waarmee hij werkt bijna geheel.11
Dat bijt volgens hem met religiositeit. Doordat de Rooms-Katholieke
Kerk geloofsvoorstellingen tot dogma verhief waarvan de letterlijke waarheid beaamd moest worden, ging volgens Van den Berk de symboolwaarde
verloren, en juist die maakt een religieuze beleving mogelijk. Mensen gingen
zich erdoor afvragen of religieuze beelden waar of onwaar zijn, en dat heeft
de symbolen krachteloos gemaakt. Ook de minimalistische strategie heeft
volgens hem op een dergelijke wijze een averechtse uitwerking gehad.12 Het
geloofsprobleem groeide er alleen maar door.
De Belgische filosoof Paul Moyaert heeft hier vanuit een postmodern
klinkend maar Rome beter gezind perspectief een soortgelijke versie van
ontwikkeld. Hij stelt: ,,De kerk van Rome moet de Waarheid afschermen
door haar te onttrekken aan theologische en filosofische discussies.”13 Reflectie doet het geloof wegsmelten, dus is uit den boze. ‘Daarom moet je het
ritueel van de kerk uitvoeren zoals het hoort, en dan werkt het!’ Ritueel en
symbool moeten niet gereduceerd worden tot wat nog begrijpelijk wordt
geacht voor hedendaagse gelovigen. Daarmee verliezen ze hun werking.
Ook Van den Berk beveelt als remedie daartegen de impliciete strategie
aan. Voortbouwend op de theoloog Karl Rahner is ‘mystagogie’ nodig, het ervaringsgericht begeleiden van mensen, om zo hun bewustzijn voor symbolen
te wekken opdat ‘het mysterie’ kan worden ervaren. Impliciet maakt Van den
Berk grote metafysische claims. In zijn latere boek Het numineuze heeft hij
het over ‘een intuïtief, instinctief inzicht in de werkelijkheid’ en ‘gevoelszekerheid’ die toegang geeft tot het ‘numineuze’, een hogere werkelijkheid die de
beroemde theoloog Rudolf Otto als de kern van de religieuze ervaring zag.14
De ‘expliciet impliciete benadering’ heeft oude papieren, en beroemde
denkers ondersteunden haar. Augustinus nam kennis van God met ‘het oog
van zijn ziel’, Pascal had het over ‘redenen van het hart’, en Schleiermacher
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stelde dat religie ‘een eigen domein in het gemoed toebehoort’.15
Een niet-bereflecteerde impliciete strategie kom je tegen in veel newageliteratuur. Het statusprobleem wordt dan helemaal genegeerd en het betoog
beperkt zich tot stellingen zoals: ,,Het Licht is in ieder mens aanwezig en
kan door ieder ontdekt worden, als we maar de moeite nemen om naar
binnen te keren en bewust in en uit te ademen vanuit ons kosmisch oog
en de schaal van ons bekken.”16 Sommige auteurs gaan heel ver en bouwen metafysische stelsels rondom een andere wereld en onze relatie daarmee
zonder een spoor van bewust geloof. De feiten zouden dan toegankelijk zijn
door beschreven meditatiemethodes te volgen. Op die manier kan in contact worden getreden met andere dimensies, die voor het normale dagelijkse
verstand ontoegankelijk blijven. Ervaring is hier de lakmoesproef om de
waarheid van de gepresenteerde beelden te beoordelen. Dit zonder de erkenning dat niet alleen die andere werkelijkheden een kwestie zijn van geloof,
maar ook de waarheid van de ervaringen zelf. ,,Het kosmisch oog is die plek
in ons van waaruit we zijn verbonden met ons ware wezen.” Het middel
om dat te ervaren is ademmeditatie. ,,Wanneer we vanuit het kosmisch oog
ademen worden we genezend doorstraald. Dan ervaren we onszelf als één
met de kosmische energie, met God.”17
Tegenwoordig kunnen velen echter niet anders dan vaststellen dat ook
zulke religieuze ‘ervaringskennis’ berust op geloof en dus helemaal geen kennis in de gebruikelijke zin is. Zij zien dat sommigen er met hun ‘intuïtieve
weten’ de vreemdste geloven op na houden. En al heeft Van den Berk gelijk
dat mensen soms dingen weten al voordat ze erover hebben geredeneerd, en
dat dit een belangrijke kant is van bijvoorbeeld mensenkennis, het is geen
aanwijzing dat mensen ook in staat zijn kennis te hebben van wat hij het
‘numineuze’ noemt. Het hart vermag veel, maar zoveel waarschijnlijk ook
weer niet – tenminste daarvan kun je niet uitgaan zonder een geloofsuitspraak te doen.
Impliciet geloof is geloof waarbij het reflecteren over de status van de
religieuze beelden afwezig is, laat de godsdiensthistoricus William Sessions
zien in een typologie van de verschillende vormen van geloof. Sessions onderscheidt een aantal typen van geloof waarbij de gelovigen zich er niet van
bewust zijn dát ze geloven.18 Zoals het vooral in het Oosten gecultiveerde
‘devotiemodel’, dat geloof ziet als nuttig, maar zeker niet essentieel. ,,Iemand
kan ook simpelweg gedragsregels in acht houden volgens een vertrouwde
goeroe zonder ooit tot uitspraken te komen over de weg, de methoden en
het doel en de valkuilen.”19 Geloof is hier meer iets voor beginners, een

112

strategieën

soort richtingaanwijzer. Gevorderden hebben het helemaal niet meer nodig. Ook in het ‘vertrouwensmodel’, dat in de christelijke traditie altijd een
belangrijke plaats heeft ingenomen, ,,kan geloof nuttig zijn bij het bouwen
van een toestand van vertrouwen,” schrijft Sessions, ,,maar het moet uiteindelijk toch worden geëlimineerd of getranscendeerd, wil men in de praktijk
zo’n bewustzijnstoestand bereiken”.20 Het moderne ‘houdingmodel’ wordt
gecultiveerd onder de aanhangers van totalitaire ideologieën, waarbij het
zelfstandig overwegen van de leer als zwakte of gevaarlijk wordt gezien –
‘Waarom is één en één twee?’ ‘Omdat u het zegt, commandant.’ Dit model
is het meest succesvol als het een kijk op de wereld biedt die geen vragen
oproept. Het geeft de aanhangers het gevoel van zekerheid en vertrouwen
in de gang der dingen. Het werkt optimaal als existentiële vragen worden
afgestopt nog voordat zij de emoties gaan bepalen. Veel participanten aan
het wereldbeeld ‘belijden dit niet, of zijn niet bij machte dat te doen’. ,,Als
ze geconfronteerd worden met de verwoorde veronderstellingen zouden ze
ze misschien niet eens openlijk willen geloven.”21
Wellicht was het meeste traditioneel-religieuze geloof altijd impliciet.
Vooral in het Oosten. In India, schrijft Frits Staal, kun je eigenlijk helemaal niet van gelovigen spreken. In plaats van orthodoxie heb je daar orthopraxie. Het belangrijkste is wat je doet, niet wat je denkt, gelooft of zegt.22
In de vijftigdelige Sacred Books of the East, een beroemde Engelse vertaling
van rond het begin van de twintigste eeuw van heilige teksten uit Azië onder redactie van de oriëntalist Max Müller, komen de woorden ‘geloof ’ en
‘geloven’ maar twintig keer voor.23 Dit betekent natuurlijk niet dat ze in het
Oosten niet geloven, alleen dat ze dat meestal niet expliciet doen, en dat ze
voor zover dit lukt ook geen geloofsprobleem hebben.
In plaats van het ideaal van orthopraxie gold in het christendom het ideaal van de orthodoxie, de ware leer. Expliciet geloof is dan ook altijd veel
belangrijker geweest in de christelijke traditie. De woorden ‘geloof ’ en ‘geloven’ komen in de Bijbel meer dan driehonderd keer voor, vooral in het
Nieuwe Testament.24
Volgens Gauchet is het de nadruk op orthodoxie geweest die het christendom uiteindelijk de das om heeft gedaan. God kwam daardoor steeds verder
van ons af te staan. Orthodoxie impliceert namelijk een zekere reflexiviteit.
Men moest immers de eigen intellectuele en morele vermogens gebruiken
om te bepalen wat recht in de leer was en wat niet. Zo kwam de mens
onbedoeld centraal te staan in plaats van God.25 Het je eigen maken van
geloofsinhouden gaat bovendien al gauw samen met persoonlijk evalueren.
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Dan houd je de geloofsinhoud tegen het licht van de eigen ervaring, en dat
kan gevaarlijk zijn. Door het logisch nadenken te bevorderen zaaide het
christendom zelf twijfel aan zijn eigen geloofsvoorstellingen. Orthopraxie is
daarom veiliger voor de stabiliteit van de samenleving, en voor de stabiliteit
van de levensbeschouwing van een individu.
Volgens durkheimiaanse sociologen als Luckmann en Gauchet was impliciet geloof de oervorm van religiositeit door de tijden en culturen heen.26
De gelovigen waren zich oorspronkelijk niet bewust van het feit dat zij geloofden. Ze beseften niet dat hun geloofsvoorstellingen een andere status
hadden dan die van tastbaarder feiten, hadden niet door dat ze onkenbare
zaken voor waar hielden. In deze ideale situatie zou je religie in haar beste
vorm vinden. De wereld is dan nog als een betoverde tuin, en de godenwereld, even reëel als de alledaagse wereld, onontwarbaar daarmee vervlochten.
Waarschijnlijk heeft er nooit echt zo’n toestand bestaan waarin de mensen voor de volle honderd procent impliciet gelovend in een betoverde tuin
leefden. Goden zijn nu eenmaal toch heel anders dan mensen en dieren
van vlees en bloed. Het idee van de betoverde tuin sluit aan bij negentiende-eeuwse antropologen zoals Levi Bruhl, die stelden dat de primitieve
mens nog in concreet contact stond met zijn (geprojecteerde) goden. Deze
primitieve mensen zouden namelijk geen splitsing hebben gekend tussen
subject en object, waardoor hun binnenwereld tegelijk ook buiten hen was.
Een kritische bespreking van dit achterhaalde beeld is te vinden bij Jan van
Baal.27 De door Gauchet en anderen geschetste oersituatie is eerder een mythologisch beeld dan een wetenschappelijk bewezen feit.
Ook in een totalitaire dictatuur is het impliciet houden van geloof een
gebrekkig instrument, waarmee niet allen onder controle te krijgen zijn.
De vraag naar de status van het geloof wordt hier getaboeëerd. ,,Expliciet
geloof kan zelfs als schadelijk voor de continuïteit van een bepaalde houding
worden gezien,” zegt Sessions, ,,doordat het de aandacht en energie van de
te ervaren wereld wegtrekt en richt op de voorstellingen over die wereld.
Daarmee vervangt het in prioriteit de houding door het geloof.”28
Non-reflexieve geloofsstrategieën hebben het tegenwoordig moeilijk. Iedereen heeft kunnen zien waar al te vanzelfsprekend non-reflexief geloof
toe kan leiden. Fascisme en communisme waren voor de gangmakers ervan
weliswaar hoogreflexief, maar ze propageerden het tegenovergestelde. En ze
brachten er onderdrukking mee in de ergst denkbare vormen. Het is voor
velen een zaak van intellectuele integriteit om non-reflexiviteit te willen
voorkomen, ook in onschuldiger gedaanten. We leven in een cultuur waarin
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reflexieve twijfel een deugd is. Het is niet gemakkelijk om nog zonder reflectie te leven, en om zonder reflectie nog religieus te zijn, helemaal voor wie
niet meer als vanzelfsprekend in een religieuze traditie is opgegroeid. Ook
de op impliciet geloof aandringende goeroe uit de jaren zestig heeft aan aantrekkingskracht ingeboet – iedereen is zijn eigen meester, is nu het parool.
Impliciet geloof hoort bij een vorm van religiositeit die vroeger ook in
het Westen heel algemeen was. Maar geloven is er te problematisch voor
geworden. Wie de statusvraag niet op een voor het verstand onbevredigende
manier op een zijspoor wil zetten, heeft aan impliciet geloof eigenlijk geen
begaanbaar pad. Vroeger kon iets symbolisch als ‘het hart’ een antwoord
geven op vragen naar de status en ze verder de kop in drukken. Maar dat is
tegenwoordig minder gemakkelijk. Het verstand kan het gevoel, de ervaring
of redenen van het hart altijd relativeren en zelfs ontmaskeren – en al kan
ook andersom het gevoel het belang van het verstand relativeren, dat doet
dan niets af aan de geldigheid van de bevindingen van het verstand.
Verder maakt de hoeveelheid informatie die we gepresenteerd krijgen –
internet, tv, boeken – het moeilijk non-reflexief te blijven. We moeten kiezen en dus oordelen, ook over de statusvraag. Het is voor de meeste mensen
die zich met religie bezighouden bijna onmogelijk geworden niet op zijn
minst af en toe te reflecteren over de status. Vaak zie je dat een vleugje wetenschap wordt toegevoegd om de smaak van een verder impliciet geloof te
verbeteren.

III Het betere weten
We komen tegenwoordig niet gemakkelijk meer onder de statusvraag uit.
In plaats van het problematische van het geloof te bagatelliseren of het te
verzwijgen, is er de ‘strategie van het betere weten’. Deze stelt de vraag naar
de status van geloofsvoorstellingen wel, maar beantwoordt hem met de stelling dat het hier om (bijna) bewezen wetenschappelijke kennis gaat, niet om
geloof. Het geloofsprobleem wordt hier opgelost door de geloofsvoorstellingen van een zogenaamd wetenschappelijke legitimatie te voorzien.
Veel newagegelovigen beroepen zich op de nieuwste wetenschappelijke
ontwikkelingen, die het gelijk van hun geloof ‘bijna’ of al helemaal zouden
bewijzen, en proberen zo een rijk repertoire aan religieuze belevingen tot
leven te brengen. Een heel genre aan literatuur presenteert geloofsvoorstellingen alsof ze wetenschappelijk serieus kunnen worden genomen of zelfs
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bewezen zijn. In veel newageboeken en cursussen en ook onder evangelische
christenen zie je deze strategie.29
,,Het leven, zeggen Russische wetenschappers, absorbeert en genereert
constant onzichtbare energie. Ze noemen deze energie ‘bioplasma’ en ze
claimen dat het gezondheid, levenskracht en zelfs de emotionele toestand
van levende dingen onthult. Twee prominente wetenschappers…” En zo
gaat het maar door in het Amerikaanse newageboek The Great Escape uit
1974.30 Wie de gebruiksaanwijzing volgt kan voor nog geen tien dollar een
‘Kirlian-camera’ bouwen, om ‘aura’s’ te fotograferen. Dit boek uit de counter culture toont dat de plausibiliteit komt van achter het IJzeren Gordijn,
een ontoegankelijk gebied waar Russische wetenschappers een grotere kennis hebben dan de eigen Amerikaanse. De geloofsvoorstellingen worden er
minder falsifieerbaar door, minder gemakkelijk uit te sluiten en dus ook
mogelijker. De geloofwaardigheid wordt zo als het ware verankerd achter
een onbereikbare horizon, onvatbaar gemaakt voor controle.
In Aura’s lezen voor beginners klinkt een heel ander geluid, misschien ook
vanwege de zesentwintig jaar die ertussen ligt. Dit boek volgt een ‘tweesporenbeleid’. Enerzijds maakt het melding van de scepsis van de wetenschap,
maar anderzijds laat het de wetenschap het bestaan van aura’s ‘bewijzen’.
Over Kirlian-fotografie zegt het boek: ,,Kirlians foto’s zijn adembenemend
mooi… maar de opwinding verflauwde al snel toen wetenschappers erop
wezen dat de foto’s niets anders waren dan ‘coronaontlading’. Of dit werkelijk zo is, weet nog niemand… Hoe het ook zij, zowel wetenschappers als
parapsychologen zeggen nu dat we allemaal omgeven zijn door energiestromen die onzichtbaar zijn voor de meeste mensen. Wetenschappers kunnen
nu zelfs aura’s op videobanden bekijken en maken melding van een ‘dun,
pulserend veld rond het menselijk lichaam’.”31 De lezer krijgt een innerlijk
tegenstrijdige argumentatie voorgeschoteld, maar dat is kennelijk geen probleem. Zo wordt geprobeerd van verschillende walletjes te snoepen. Dan is
er altijd wel iets bij wat iemand aanspreekt, en het geheel aan ‘bewijs’ krijgt
al gauw iets genuanceerds en overtuigends.32
Dat zo nadrukkelijk wordt geprobeerd het reguliere wetenschappelijke
standpunt te verdisconteren kan samenhangen met de opkomst van internet. Even ‘aura’ intypen en je ziet de gelovige en kritische waarderingen van
aura’s en Kirlian-fotografie keurig onder elkaar staan. Dat vraagt van de gelovigen een subtielere aanpak. Zo komt Aura’s lezen voor beginners tegemoet
aan scepsis en de behoefte zich te verhouden tot reguliere wetenschap, maar
ook aan de religieuze behoefte aan het bestaan van aura’s.
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Er is ook een militantere houding, die niet zozeer parasiteert op de status
van de wetenschap, maar haar aanvalt om haar vermeende eenzijdigheid. Zo
predikt Rupert Sheldrake de revolutie: gezamenlijk moet het lukken om de
dictatuur van het wetenschappelijk establishment omver te werpen, zegt hij.
Dit is behalve een wetenschappelijke nu ook een politieke kwestie geworden, meent hij.33 Hij wil de wetenschap democratiseren en promoot daartoe
eenvoudige, door iedereen uit te voeren experimenten.34 “De wetenschap zit
gevangen in een donker, dogmatisch materialisme. Wie ervan uit zou gaan
dat telepathie bestaat, verliest zijn baan. Men mag alleen bewijzen wat al
geloofd wordt. De hogepriesters van de staatskerk der wetenschap houden
nieuwe ideeën buiten de deur.”35
Sheldrake is van de theorie van de ‘morfogenetische velden’, een soort
wereldomvattende aura’s. Zo’n veld werkt als een tv-zender en het brein als
een tv-toestel, legt hij uit. Het bevat informatie. Door ‘morfische resonantie’
kan iedereen met zijn veld communiceren. Ook tussen de velden kan communicatie plaatsvinden, zelfs onafhankelijk van tijd en plaats. Als nu maar
genoeg gewone mensen hiermee gaan experimenteren, zal via de werking
van de velden ook de wetenschap vroeg of laat haar paradigma moeten veranderen, aldus de morfogenetici.36
Sheldrake heeft binnen het wetenschappelijk vertoog weinig invloed,
maar de minimale en indirecte wetenschappelijke erkenning die hij krijgt,
doet haar werk bij zijn fans.37 De presentatie van geloofsvoorstellingen als
wetenschappelijke feiten biedt uitkomst voor een publiek met een geloofsprobleem, dat minder gemakkelijk uit de voeten kan met geloven dan met
weten. Voor niet-wetenschappelijk geschoolden kan de legitimatie van geloofsvoorstellingen met wetenschap een krachtig middel zijn. Andere newage-auteurs bouwen voort op Sheldrakes morfogenetische velden, die zij vervolgens als ‘wetenschappelijk bewezen’ presenteren. Deze strategie is vaak ingebed in een alternatieve visie op het leven die stelt dat het heersende wereldbeeld ernstig tekortschiet. De terugkeer van religie zal dit manco verhelpen.
Religie kan eerdaags opleven omdat ze dan wetenschappelijk verantwoord is,
dankzij de harde bewijzen die zo ze niet al gegeven zijn, binnenkort geleverd
zullen worden, en dan zullen doordringen tot in de hoogste ivoren torens
van de zich er tot de laatste snik tegen verzettende wetenschap. Sommigen
werken deze visie maatschappijkritisch uit. Zo zijn er dwarsverbanden tussen
wetenschapskritische ‘newagewetenschappers’ en conspiracy-fans, die geloven
dat wetenschappers en politici belangrijke kennis over telepathie, ufo’s en
andere werelden voor de buitenwacht geheim houden.38
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Sceptici noemen de door Sheldrake en anderen gepresenteerde claims
pseudowetenschappelijk. Zij zouden ermee getuigen van een dogmatisch
geloofssysteem, vooral zoeken naar bevestiging, zich beroepen op ondeugdelijk bewijsmateriaal, en onwaarschijnlijke en onlogische uitspraken doen.
Het is echter niet zo gemakkelijk om op basis hiervan pseudo van echt te
onderscheiden. Ook wetenschap zelf is immers moeilijk te definiëren, liet
bijvoorbeeld de filosoof Paul Feyerabend in zijn Against Method zien.39 Een
nieuwe theorie komt volgens hem vaak tot stand doordat wetenschappers
hun eigen vermoedens en vooroordelen volgen en zich in het beginstadium
vooral richten op ondersteunende feiten, zonder zich te laten remmen door
kritiek. Misschien is er geen wetenschapper die helemaal aan de bovengenoemde criteria voor pseudo ontsnapt, zeker in de ogen van zijn critici.
In feite is het onmogelijk een soort bovenwetenschappelijke en transhistorische norm voor wetenschap te verzinnen die standhoudt, en dit maant
tot bescheidenheid.40 Het is dus oppassen met de term ‘pseudowetenschap’,
die maar al te gemakkelijk ideologisch is te misbruiken om tegenstanders
onschadelijk te maken. Veel theorieën zijn omstreden, en die zouden door
critici neerbuigend als pseudowetenschappelijk kunnen worden afgedaan.
Zeker generaties later. Sigmund Freuds hypothese van ‘het projectiemechanisme’ is achterhaald, maar wie haar pseudowetenschappelijk noemt heeft
wel erg duidelijk een ideologische agenda.41 Freud was, zeker in zijn tijd,
iemand die zich verstond met zijn vakgenoten en wiens invloed binnen de
wetenschap groot was.
Al halen exacte wetenschappers bijna collectief de neus voor hen op, toch
kunnen ook newage-auteurs als Rupert Sheldrake en Fritjof Capra naar
mijn mening beter geen pseudowetenschappers worden genoemd.42 Wie
aan een wetenschappelijk debat mee wil doen, moet zich ertoe verhouden,
aansluiten bij dat wat algemeen wordt aanvaard, of het bestrijden en een
alternatief presenteren dat pretendeert op zijn minst hetzelfde te kunnen
verklaren.43 Beiden hebben weliswaar een sterk ideologische en religieuze
agenda, proberen het bestaan van religieuze voorstellingen te legitimeren
met niet-geaccepteerde, door hen wetenschappelijk genoemde ‘bewijzen’.
Maar ze proberen het debat desondanks wetenschappelijk te voeren, en omdat dit tot op zekere hoogte in de samenleving weerklank vindt, is hun werk
naar mijn idee niet pseudowetenschappelijk te noemen. Beter is het daarom
auteurs in dit genre ‘rand-’ of ‘newagewetenschappers’ te noemen.44
Godsdiensthistoricus Wouter Hanegraaff noemt nog een reden waarom
het begrip ‘pseudowetenschap’ niet in een godsdienstwetenschappelijk be-
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toog zou mogen worden gebruikt. Wetenschappers moeten zich geen oordeel
aanmatigen over de waar- of onwaarheid van geloofsuitspraken, aldus de in
de godsdienstwetenschappen algemeen aanvaarde regel van het methodologisch agnosticisme.45 Door een religieus verschijnsel als pseudowetenschappelijk te bestempelen, zouden wij dit volgens Hanegraaff toch doen. Om dit
te voorkomen noemt hij newagewetenschap een ‘natuurfilosofie’ en daarmee
een geloofssysteem waarover de godsdienstwetenschapper niet kan en mag
oordelen.46 Hanegraaff wringt zich hier onnodig in bochten. Impliciet diskwalificeert hij newagewetenschap zo immers ook, beoordeelt hij haar voorstellingen als niet-wetenschappelijk waar en erkent hij haar pretenties niet.
Ik laat me liever inspireren door Olav Hammers definitie van ‘scientisme’,
als het ‘positioneren van de eigen claims in relatie tot welke wetenschappelijke discipline ook, zonder haar methoden over te nemen en zonder eruit
voortvloeiende acceptatie door de mainstream van de wetenschappelijke
gemeenschap’.47 Ik gebruik de term newagewetenschap voor die theorieën
die zich proberen te verhouden tot de reguliere wetenschap. Maar dat doen
niet alle religieuze theorieën die aanspraak maken op wetenschappelijkheid.
Het etiket ‘wetenschap’ dient vaak alleen om de meest fantastische claims
gewicht te geven. Hammer noemt dat een ‘cargo cult-benadering van wetenschap’.48 Atlantis, ufo’s en aura’s zijn helemaal niet onlangs door briljante
Amerikaanse of Russische wetenschappers bewezen. Ik denk dat dit genre
best ‘pseudowetenschap’ mag heten, omdat het op geen enkele manier verband houdt met een academisch vertoog, en de term ‘wetenschap’ duidelijk
alleen gebruikt om legitimiteit bij een naïef publiek te winnen.49 Waarom
zouden knollen verkocht als citroenen geen ‘pseudocitroenen’ mogen heten?
Wie pseudowetenschap alleen maar ziet als slordig en vooringenomen
gefantaseer door mensen met onterechte wetenschappelijke pretenties, of
als geslepen demagogie om naïeve mensen te misleiden, doet onvoldoende recht aan de religieuze dimensie ervan. Pseudocitroenen kunnen goede
knollen zijn. Als geloofssysteem kan een theorie over Atlantis of aura’s een
eigen publiek trekken dat zich erdoor aangesproken weet, en dat zich met
behulp ervan wellicht een religieuze beleving kan verschaffen.50
De ‘newagewetenschappelijke’ strategie helpt met een scala aan theorieën
een breed scala aan religieuze belevingen mogelijk te maken. Het accepteren
van het bestaan van aura’s plaveit de weg naar allerhande religieuze noties
en belevingen die ermee verbonden kunnen worden. De verschillende kleuren en vormen staan voor psychische en existentiële toestanden. Buiten de
bewuste persoon om is er essentiële informatie over hem opgeslagen in een
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onzichtbaar gebied, waartoe volgens bepaalde, rituele methoden toegang
kan worden verkregen. Het bestaan van zo’n gebied geeft ook een antwoord
op zinvragen zoals waarom iemand ziek wordt.51 En wekt de suggestie van
het bestaan van een energetisch lichaam, een geest onafhankelijk van het
lichaam, en van een leven na de dood, niet alleen van de mens zelf maar ook
van tal van andere entiteiten waarmee door channeling contact kan worden
onderhouden. Aura’s bevestigen dan het bestaan van een onsterfelijke zielenkern.52
Al deze zaken winnen aan plausibiliteit voor wie het ‘bewijs’ voor het
bestaan van aura’s omarmt. Spirituele mensen zien in dit alles bij elkaar betrekken een teken van goed want holistisch bezig zijn.53 Hammer ziet hierin
ook pogingen tot syncretisme, het mengen van de verschillende religieuze
en niet-religieuze stelsels met elkaar.54 Dankzij de pseudowetenschappelijke
en newagewetenschappelijke strategieën is men kennelijk in staat een repertoire aan religieus ritueel in stand te houden dat rijk is aan vorm, creativiteit
en fantasie, waarmee een religieuze beleving is op te roepen. De zekerheid
dat bijvoorbeeld aura’s bestaan, nodigt uit die te beschouwen als antwoorden op zinvragen, ze een plaats te geven in religieuze rituelen, en daagt uit
tot gebruik ervan in het dagelijks leven. Iets dergelijks is ook te zeggen over
chakra’s, morfogenetische velden, bijna-doodervaringen enzovoort. Wie het
bestaan ervan aanneemt, kan gemakkelijk een wereldbeeld samenstellen dat
het leven plaatst in een soort ‘betoverde tuin’, waarin nog intensief contact
wordt beleefd tussen de gewone en een bovennatuurlijke wereld, sterker
nog, waarin het onderscheid tussen gewoon en bovennatuurlijk zijn betekenis heeft verloren.
Het probleem ermee is dat dit haaks staat op het min of meer algemeen
geaccepteerde, op de Verlichting gebaseerde wereldbeeld. Wie gelooft dat
dit niet zo is, houdt zichzelf voor de gek. Voor veel (post)moderne, enigszins
hoger opgeleide mensen biedt het ‘betere weten’ geen intellectueel bevredigende oplossing voor het geloofsprobleem. Het pronkt met de veren van de
moderniteit, maar beweegt zich in de marge van de culturele hoofdstroom.
Het probleem met deze strategie is dat zij het discours van de Verlichting
niet serieus neemt maar wel op het imago ervan probeert mee te liften. Zij
leeft dankzij de naïviteit van de gelovigen. Voor de meeste mensen heeft dit
geen aantrekkingskracht: in zulk als ‘gezweef ’ ontmaskerd geloof trappen
ze niet. Velen zien newage- en vooral pseudowetenschap als een belediging
van het gezond verstand en als een onmogelijkheid voor ieder die zich beschouwt als een intelligent individu dat kritisch in de wereld staat.
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Het is echter niet gemakkelijk om oordeelkundig te kijken naar wetenschap en de grenzen daarvan. Dit geldt ook voor wetenschappelijk geschoolden waar het andere disciplines dan de eigen betreft. ,,Wat we zien, mogen
we niet meer geloven. Moderne natuurkundige inzichten dwingen ons wetmatigheden te aanvaarden die onlogisch lijken. Kan een ei dat kapotvalt
soms weer heel worden?” schrijft Trouw naar aanleiding van het verschijnen
van een boek van de Amerikaanse natuurkundige Greene.55 ,,Brian Greene
betoogt dat er geen enkele natuurkundige wet is die zegt dat we niet terug
kunnen in de tijd.” Beoordeel dit maar eens als niet-natuurkundige. Wie
Greenes boek leest, zal overigens kennisnemen van de nuances van zijn stelling, maar de meeste mensen lezen zijn boek niet, snuffelen alleen oppervlakkig aan zulke ideeën, bijvoorbeeld door de kop van een recensie te lezen.
Vermoedelijk zullen grovere vormen van pseudowetenschap bij gebrek
aan doorbraken steeds lastiger vol te houden zijn. Kennisname van de vernietigende kritiek die op de verschillende als wetenschap verpakte geloofsvoorstellingen wordt geleverd, is dodelijk voor het geloof erin. Tegelijkertijd vormen aanhangers via het internet hun eigen subculturen, waarin het
bestaan van buitenissigheden krachtig wordt volgehouden. Zulke virtuele
gemeenschappen zijn echter marginaal.
Pseudowetenschap kan eigenlijk alleen zo non-reflexief mogelijk worden
volgehouden. De erkenning dat het gaat om niet-falsifieerbaar geloof in
plaats van zo goed als zekere feiten, zou al een aanslag betekenen. Reflexieve
omgang met newage- en pseudowetenschap is voor wie erin gelooft geen
optie omdat daarmee de ontluisterende feiten duidelijk zouden worden. Al
is het precies dit wat gelovigen de buitenwacht vaak kwalijk nemen: dat ze
zich onvoldoende hebben verdiept in de zee aan alternatieve informatie.
Veel newagers die met pseudo- of newagewetenschappelijke ‘bewijzen’
schermen, stellen tegelijkertijd dat ze niet ‘op verstandelijk niveau willen
blijven steken’. En inderdaad zou een reflexieve houding hen kunnen afhouden van de beleving die ze zoeken. Reflectie op de status van de voorstellingen zou immers de basis waarop hun geloof steunt ondergraven. Het
‘betere weten’ als strategie om nog te kunnen geloven, is een strategie die
voor velen alleen dient als legitimatie om verder niet met de status van de
beelden waarin men impliciet gelooft bezig te hoeven zijn. Er is echter nog
een strategie die het geloofsprobleem wil oplossen met een mix van toegegeven, pseudowetenschappelijk en impliciet geloof.
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IV Eerst geloven, dan zien
De ‘eerst geloven, dan zien’-strategie erkent dat het niet aantrekkelijk is om
jezelf willens en wetens een rad voor ogen te draaien, iets te geloven wat te
onzeker is om waar te zijn. Toch is er een goede reden om dat wel te doen, zegt
deze strategie. Bij de ‘eerst geloven, dan zien’-strategie is geloof iets dat proefondervindelijk ontdekt en ontwikkeld moet worden. Dat de geloofsvoorstellingen waar zijn, zal voor degene die de methode serieus toepast vanzelf blijken. Er is namelijk een spirituele wet die je proefondervindelijk kunt testen
en die maakt dat wat je gelooft waar wordt, luidt de gedachtegang. Geloven is
zo bezien een middel om waar te maken wat nu nog niet waar is. En het biedt
zo een manier om met het geloofsprobleem om te gaan. Twijfel is bij deze
strategie funest. Alleen aan wie zeker weet, openbaart zich de spirituele wet.
Het geloof in de suggestieve kracht van het geloof om de werkelijkheid te
veranderen kwam op aan het eind van de negentiende eeuw, bij de Franse
apotheker Emile Coué. Het recept voor een goed leven was volgens hem
het dagelijks herhalen van deze simpele zin: ‘Iedere dag, in alle opzichten,
gaat het mij beter en beter’, want ,,wat wij denken, wordt waar voor ons”.56
In Nederland werd Coué door Herman de Cock uitgewerkt.57 Gerard Reve
was hierdoor geïnspireerd geraakt door de ‘werkwijze Koewee’: ,,Ik voel me
goed. Ik voel me nog steeds goed. Ik voel me beter. O, wat voel ik me al
beter. Ik ben al weer beter dan daarnet.”58
Na de Tweede Wereldoorlog maakte Norman Vincent Peale naam met
een soortgelijk idee, maar dan christelijk.59 De kracht van positief denken
heette zijn bestseller, die zich beroept op de aan Jezus toegeschreven uitspraak dat ‘alle dingen mogelijk zijn voor wie gelooft’.60 Geloof is hier een
kracht die kan worden gebruikt. Hoe sterker het geloof, hoe groter de kracht
om de werkelijkheid in overeenstemming ermee vorm te geven.
In de jaren zestig en zeventig droegen newage-auteurs als Jane Roberts
en haar ‘channel’ Seth een soortgelijke boodschap uit.61 Van Roberts’ in
het Nederlands vertaalde boeken zijn er zo’n 45.000 verkocht. Ze was de
inspirator van een hele rij auteurs die verkondigen dat gezondheid, ziekte
en de hele werkelijkheid tussen je oren zitten en ook tussen de oren beïnvloed kunnen worden. In Nederland paste bijvoorbeeld John Kalses newagecentrum Piramide in Utrecht Roberts’ gedachtegoed toe.62 Cursussen
boden een van gene zijde geïnspireerde religieuze zoektocht naar het ware
zelf waarvan werd verondersteld dat als je iets ‘op een diep niveau van het
zelf ’ wilt, het ook daadwerkelijk gebeurt.
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Veel van dit soort uitwerkingen zijn al snel lach- en zorgwekkend in hun
consequenties. Daar waar het geloof in absurdum wordt volgehouden, vind
je weglopende en rebellerende sympathisanten en negatieve publiciteit.
‘Orenmaffia’-auteurs zoals Louise Hay kregen er in Nederland van langs van
Karin Spaink.63 Emile Ratelband, de tsjakka-goeroe die de maakbaarheid
van je leven predikte door een vast geloof in je almachtige zelf, kreeg de
lachers achter zich aan toen zijn leven instortte. John Kalse, die onderwees
dat ,,door je bewustzijn van geld te verruimen ook de geldstroom ruimer
wordt”, veroorzaakte hilariteit in de media. “Bedenk vijf dingen die je graag
wilt hebben. Tastbare zaken, die je achteraf kunt controleren. Dus niet een
gevoel van eenheid, maar een nieuwe vriendin of computer. Als je er echt in
gelooft, krijg je het ook werkelijk.”
‘Creëer je eigen werkelijkheid’ was de basis van de training die John Kalse
en zijn vriendin Rebecca in 1993 zouden geven in de Algarve in Portugal.64
Het werd een ramp. Het vliegtuig van Kalse, die zijn groep had willen onderwijzen dat je altijd je eigen werkelijkheid creëert, stortte in Faro neer.
Vijf cursisten waren op slag dood, vijf zwaargewond. Terwijl Kalse het brandende vliegtuig probeerde te verlaten, werd hij overvallen door twijfel aan
zijn vermogen om zijn eigen werkelijkheid te creëren. ,,Ik voelde me volkomen ontredderd. Ik dacht: Oh John! Jarenlang heb je de mensen geleerd
dat ze hun eigen werkelijkheid creëren. Waren al je verhalen gebaseerd op
drijfzand?”
Hij heeft er veel van geleerd, verzekerde Kalse achteraf. ,,Vroeger legde ik
het accent op de horizontale lijn: je ego creëert de gewenste werkelijkheid.
Nu ben ik meer gericht op de verticale lijn: je hogere zelf, dat deel dat je
maar ten dele kent en dat zijn oorsprong vindt in de andere wereld, schept
mee aan de werkelijkheid die je nodig hebt. Dit inzicht was de hogere zin
van het ongeluk.” Kalse viel dus niet van zijn geloof, maar paste het aan
zodat hij overeind kon houden wat hij beschouwde als zijn kerngeloof.
Het ‘eerst geloven, dan zien’ is door verschillende verwante stromingen
tot parool gemaakt. Zoals door de spiegelogie. ,,Als je iets gelooft, dan heeft
dat zijn uitwerking. Gebruik dus geloof als spel,” zegt Willem de Ridder, die
deze variant in Nederland heeft geïntroduceerd. ,,Eigenlijk is het leven een
soort pizzeria, waarin je de allerlekkerste pizza kunt bestellen,” schrijft De
Ridder in zijn Handboek Spiegelogie.65 De Ridder legt uit hoe de kosmische
pizzeria volgens hem werkt. ,,Mijn vrouw Clary had een bitter slechte relatie
met haar vader. Toch zei ze hardop in onze fanclub dat ze zielsveel van hem
hield en dat er geen vuiltje aan de lucht was. De eerste keer dat ze het deed,
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schreeuwde alles in haar ‘kletskoek’ en ‘vuile leugenaar’. Maar het ongelofelijke gebeurde. De twee verbroederden. Haar vader is niet lang daarna in
haar armen gestorven. Zoiets kun je toch niet verzinnen, dit gaat voorbij
elk begrip.”66 Anderen ‘bestelden’ met succes een mooi huis, een fijne relatie
of een goede baan, aldus De Ridder. ,,Hoe meer je op de goede uitkomst
vertrouwt, hoe gemakkelijker je wensen worden vervuld.”
Hoe wijdverbreid de ‘eerst geloven, dan zien-strategie’ beoefend wordt,
is de vraag, maar toch is ze aandacht waard. Want cultureel gezien is dit
gedachtegoed beslist niet marginaal. Verschillende boeken die het uitdragen
werden bestsellers, zoals De Celestijnse belofte en The Secret.
De opkomst van ‘creëer je eigen werkelijkheid’-theorieën lijkt verbonden met het opgekomen individualisme. Het individu is zich steeds meer
centraal gaan stellen in zijn wereld. Het is almaar hogere eisen gaan stellen aan het leven, dat in hoge mate als maakbaar wordt gezien. De poging
je eigen werkelijkheid te creëren is het summum van een individualistisch
maakbaarheidsideaal. Zij past bij de instelling dat alles voorhanden is, bereikbaar, mits je je inzet, en sluit aan bij het ‘consumentisme’, dat ons in
reclames toeroept dat je alles zou moeten krijgen wat je wilt. Ook werkt het
tegenwoordig gangbare pragmatisme de populariteit van deze methode in
de hand. Religieuze beelden worden dan gebruikt omdat ze werken, niet
omdat ze waar zijn – al zijn ze dat wel, geloven de beoefenaars van de ‘eerst
geloven, dan zien’-strategie.67
Ook is deze strategie een reactie op het toenemende onvermogen te geloven in religieuze beelden. Op deze manier is geloof tenminste experimenteel, is the proof of the pudding in the eating. Onderliggend is natuurlijk wel
het voor waar te houden geloof dat wat je gelooft waar wordt. Maar dit
blijft deels impliciet. De poging te geloven is voldoende om de werking te
kunnen beoordelen. Een geloofsvoorstelling als iets wat niet te bewijzen
valt, wordt zo in de beleving omgevormd tot een testbare hypothese. De
motivatie om nog te geloven verschuift ermee, van geloof omwille van de
waarheid naar geloof vanwege de werkzaamheid. Maar tegelijkertijd wordt
daarin paradoxalerwijs een absoluut geloof gevraagd, want anders werkt het
niet. Alleen wie de methode tot in de finesses toepast, zal zeker slagen. Dat
‘klopt’ altijd: als je niet kreeg wat je geloofde, geloofde je kennelijk niet hard
genoeg. De onzekerheid en de twijfel zijn dus levensgroot maar niet toegestaan. Daarom wordt de energie gericht op het creëren van een gevoel van
zekerheid en een houding van vertrouwen, op het kweken van een impliciet
geloof, om alsjeblieft die twijfel maar te vergeten.
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John Kalse en Rebecca Smits gingen ervoor, maar een harde landing
kwam. In 2005 zijn Kalse en Smits kort na elkaar overleden, betrekkelijk
jong nog, ondanks zeer intensief positief denken. De leerlingen vielen niet
van hun geloof. ,,Aards gezien stierven zij beiden aan kanker. Spiritueel gezien was het hun tijd om te gaan en hun werk vanaf de hogere dimensies
voort te zetten,” aldus de nieuwsbrief van de inmiddels opgeheven piramideschool.
Deze volharding komt op buitenstaanders schrijnend over. Voor degenen die niet meer kunnen geloven maar wel religieuze verlangens hebben is
ook deze strategie niet erg bruikbaar. De bijna onvermijdelijke confrontatie
met de harde werkelijkheid maakt het moeilijk haar al te serieus te nemen.
Want de werkelijkheid is toch anders en weerbarstiger dan dit geloof doet
voorkomen. Bovendien presenteert het de verwezenlijking van een droom,
bijvoorbeeld die felbegeerde baan, als bewijs van de stelling, wat het in feite
niet is. De vervulling van een wens kan immers ook altijd toeval zijn, of
gewoon het resultaat van hard werken. En het niet uitkomen van een wens
hoeft niet te worden veroorzaakt door een gebrek aan geloof. Dit gegeven
zet velen aan tot bescheidenheid en stimuleert het relativeringsvermogen dat
deze strategie juist wil uitschakelen. Toch zijn de in dit hoofdstuk besproken
strategieën onderdeel van de sociale ontwikkeling waarin wordt geprobeerd
het geloofsprobleem op te lossen en een vorm van religiositeit te ontwikkelen waarbij je niet hoeft te geloven.

5 AGELOVIGHEID
,,Het geloof bestaat uit geloven wat het verstand niet gelooft.” Voltaire (1694-1778)1

I Elke strategie vraagt haar offer
Alle besproken strategieën proberen op de een of andere manier geloof in
de waarheid van geloofsvoorstellingen mogelijk te maken, of die voorstellingen nu wetenschappelijk of buitenwetenschappelijk, intuïtief te weten of
gevoelsmatig te vertrouwen worden genoemd, of dit nu cursief, tussen aanhalingstekens, met een hoofdletter of helemaal niet geschreven wordt. Ze
vragen allemaal geloof in de waarheid van de voorstellingen en zijn daarom
voor veel mensen tegenwoordig onacceptabel.
Desalniettemin slaagt de minimalistische strategie er nog het best in om
te geloven zonder het verstand te verloochenen. Want een minimalist gelooft bijvoorbeeld dat God ‘liefde’ is, of ‘in beweging brengt’, zaken die
niet per se strijdig zijn met wetenschappelijke kennis. De set voorstellingen
en rituelen die volgens deze strategie geloofwaardig zijn is echter nog maar
klein en qua metafysische inhoud betrekkelijk leeg. Dat nodigt niet uit tot
een rijk, dat wil zeggen uitbundig en gevarieerd religieus leven en dito beleving. Het scala aan belevingen dat door minimalisten serieus wordt genomen en wordt nagestreefd is klein. Al hoeft het niet per se, minimalisme
loopt gemakkelijk uit op religieuze armoede.
Onder armoede versta ik hier het onvermogen een repertoire te onderhouden dat in staat stelt intensere religieuze emoties, ervaringen en stemmingen
te wekken. Het is aan te nemen dat het vermogen daartoe afhankelijk is van
de hoeveelheid, variatie en expressiviteit van rituelen en metafysisch uitgewerkte voorstellingen.2 ‘Maximalistische’ religies bieden een veelheid aan
voorstellingen en rituelen en voor zover mensen daarin gesocialiseerd zijn en
ze praktiseren, mogen deze religies geacht worden te slagen in het zingeven
en het bieden van een scala aan religieuze belevingen, ware het niet dat ze
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veel geloof in veel metafysisch geladen geloofsvoorstellingen vragen.
Nu is het niet altijd zo dat uitbundigheid van rituelen en voorstellingen
belevingsrijkdom betekent en soberheid armoede. Wellicht zijn er uitzonderingen die de regel bevestigen, is het mogelijk dat er mensen zijn die bijna
niets aan religie doen, die weinig gedachten aan religieuze zaken vuilmaken
en niets aan ritueel doen, maar die toch tot de ervaringsrijken gerekend
zouden kunnen worden. Het is een oud bevindelijk-religieus leerstuk dat
iemand door God is uitverkoren zonder dat hij daar zelf vanwege gedrag of
geloof op maar de kleinste manier debet aan is. Het is echter de vraag of dit
behalve als leerstuk ook in werkelijkheid voorkomt.
Over het algemeen zal de regel dat uitbundigheid van rituelen en voorstellingen belevingsrijkdom geeft wel opgaan. Wie er een ruim repertoire
aan geloofsvoorstellingen op na houdt, veel aan ritueel doet, kortom tijd en
energie in zijn religieuze leven stopt, zal er waarschijnlijk meer aan beleven
dan iemand wiens praktijk minimaal is en die nauwelijks nog gelooft en wat
hij gelooft liefst vaag houdt. God is voor die laatste geen levende realiteit.
Het idee dat hij gebeden hoort of ingrijpt, spreekt niet aan, en zo’n God is
dus minder belangrijk in het leven van alledag.
Strategieën die een uitbundiger verzameling geloofsvoorstellingen in ere
houden, zoals de impliciet gelovige en de pseudowetenschappelijke, bieden
waarschijnlijk gemakkelijker een rijk religieus leven. Het probleem ermee
is echter dat ze voor veel mensen tegenwoordig ongeloofwaardig zijn. Deze
strategieën proberen min of meer stiekem te laten geloven, maar dat is voor
velen tegenwoordig niet gemakkelijk vol te houden. En al trekken sommige
modieuze varianten kortstondig een miljoenenpubliek, de strategie wordt
daar niet beter of aanvaardbaarder door.
Met strategieën zoals de impliciet gelovige en de pseudowetenschappelijke, en ook de traditionele gelovige, cultiveren gelovigen geloofsvoorstellingen die wetenschappelijk gezien grotendeels ongeloofwaardig zijn. Het
aanhangen van zulke ongeloofwaardigheden vraagt een intellectueel offer.3
En dat willen minimalisten niet graag brengen – als ze het al konden. Dat
er hooggeleerden zijn die ondanks hun vergaande geloof toch niet het idee
hebben iets voor waar te houden dat ze niet kunnen weten, laat staan een
intellectueel offer te brengen, laat zien dat de bereidheid te geloven waarschijnlijk geen kwestie is van intelligentie.4 Desalniettemin is de vaststelling
wél een offer te brengen als je er verdergaande metafysische geloofsvoorstellingen op na zou houden volstrekt legitiem, voor de hand liggend en
terecht.
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Voor de duidelijkheid: niet-minimalistische geloofsreligie hoeft niet per
se afgeschreven te worden op grond van de ongeloofwaardigheid ervan. Wie
erin gelooft zal wellicht niet eens het idee hebben een intellectueel offer te
brengen. Weliswaar is het geloof in de zin van voor waar houden ook voor
veel gelovigen enigszins problematisch, maar dat is, zoals veel van hen zelf
zeggen, maar een deel van hun religieuze leven. De beleving is voor hen van
veel groter belang. ‘Maximalisme’ biedt hun een rijkdom aan ervaring en gevoelens en voldoet daarom voor hen. Voor veel gelovigen zelf is het geloven
daarom, als het al een probleem is, maar een beperkt probleem.
Het probleem met de minimalistische strategie is dat die impliciet vraagt
om een gevoelsoffer. Veel intellectualistisch ingestelde minimalisten zullen
weliswaar helemaal niet het idee hebben een offer te brengen, maar het varen van een minimalistische koers betekent wel dat je van allerlei ervaringen
verstoken zult blijven. Opgeofferd wordt de waardering en cultivering van
de meer uitgesproken religieuze gevoelens en beleving – zoals dat God tegen
je spreekt, dat er een bedoeling ligt achter toevallige gebeurtenissen, dat je
vorige levens hebt gehad of dat Jezus voor jouw zonden gestorven is. Allerlei
symbolen, riten en geloofsvoorstellingen, kortom religieuze beelden, laat de
minimalist wegens ongeloofwaardigheid links liggen, zodat de beleving niet
gekoesterd en versterkt kan worden. Omdat bij minimalisten het inzicht
heerst dat dit koesteren behalve in minimale vorm niet meer kan en mag of
mogelijk is op een voor het verstand acceptabele manier, neigen zij naar het
brengen van het gevoelsoffer.
Een gevoelsoffer bevredigt het verstand echter niet per se. Het verstand
hoeft dan ook helemaal geen gevoelsoffers te vragen. Tenminste, als het
klopt dat het ook mogelijk is om zonder geloof, dus zonder het verstand te
kwellen, welbeschouwd ongeloofwaardige religieuze beelden te cultiveren
en daar iets religieus aan te beleven.
Natuurlijk is het ook een kwestie van persoonlijkheid en smaak om religiositeit al dan niet te cultiveren. Sommigen laat een dergelijke beleving volstrekt koud, maar de meeste mensen zijn er waarschijnlijk niet ongevoelig
voor. Wie geen religieus leven wil cultiveren, religie afdoet als oninteressant
en niet stilstaat bij levensvragen zal waarschijnlijk weinig religieus beleven.
Ook prima. Een rijk en creatief leven kan heel goed samengaan met een
blinde vlek voor religiositeit.
Toch is dat misschien wel een beetje jammer. Zoals het ook niet erg is
maar best jammer als iemand de waarde van moderne kunst niet kan zien,
of überhaupt van kunst. Zo iemand is op kunstzinnig gebied arm. Religi-

128

strategieën

euze beleving kan het leven waardevoller maken, het meer diepgang geven,
helpen om op een levensbeschouwelijke manier in het leven te staan.
Onze cultuur vraagt tegenwoordig ook om cultivering van een religieus
of in ieder geval levensbeschouwelijk perspectief. Zo is er de imperatief je
‘ware zelf ’ te zoeken en wordt het verlangen aangemoedigd om zinvragen
te stellen, en daarmee levensbeschouwelijk of wellicht zelfs religieus te zijn.5
Het probleem is dat dit verlangen al gauw stuit op de grens die het geloofsprobleem trekt. Alle bij de vervulling van dit verlangen betrokken metafysisch geladen religieuze beelden zijn immers ongeloofwaardig geworden, en
de besproken strategieën onbevredigend. We zouden dus aan de ene kant
religieus willen of zelfs moeten zijn, terwijl we aan de andere kant niet meer
kunnen en mogen geloven. We zouden het gevoel moeten nastreven in de
kern een waar zelf te hebben, maar geloven moeten we daar niet meer in.
We willen zowel ons gevoel als ons verstand niet opofferen, maar velen hebben wel een religieus verlangen en zouden graag iets religieus willen beleven.
Om een uitweg uit dit dilemma te vinden moeten we ons afvragen of het
wellicht mogelijk is religieus te zijn zonder óf je gevoel óf je verstand in te
leveren. Als het mogelijk is religieuze belevingen te hebben zonder te geloven,
dan zijn beide pijnlijke offers onnodig. Of het theoretisch kan of niet zullen
we hieronder bespreken. Vervolgens komt in deel III de vraag aan bod wat onder religie te verstaan. In deel IV en V worden allerlei pogingen onder de loep
genomen van mensen die zonder geloof toch religieuze beleving proberen te
wekken.

II Geen geloof, geen religieuze beleving?
De besproken strategieën bieden geen bevredigende omgang met het geloofsprobleem, maar als we zouden willen onderzoeken of er misschien nog
een alternatieve strategie bestaat, eentje die niet uitgaat van geloof, maar die
wel religiositeit mogelijk maakt, dan gaan gelijk de vingers de lucht in: dat
kan niet. Zoals we zagen hebben veel theologen en gelovige wetenschappers
tegenwoordig de neiging het voor waar houden als aspect van geloof wat te
verdoezelen.6 Onder sociale wetenschappers leeft de schroom om geloof te
thematiseren veel minder, sterker nog, volgens de meesten van hen is geloof
een vast bestanddeel van religie en kan religiositeit helemaal niet zonder.
Daar zijn ze altijd als vanzelfsprekend van uitgegaan, en dat is niet vreemd
gezien het feit dat het geloofsprobleem in andere culturen niet en in de onze
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pas vrij recent is gaan opspelen. Geloofsreligie was altijd en overal de norm.
Al waren veel aanhangers van de traditionele religies zich niet bewust van
het feit dat ze geloofden, de etic kijkende wetenschappers konden het er wel
in herkennen.7 Geloof is volgens hen een voorwaarde voor een religieuze
beleving. Het klinkt logisch en het wordt dan ook nog steeds door de meeste
specialisten aangenomen. Geloof is een onvervreemdbaar aspect van religie,
sterker nog, het voor waar houden van religieuze voorstellingen is volgens
veel sociologen de kern. Definities van religie stellen geloof dan ook steevast
voor als een van de belangrijkste kenmerken ervan.
Zo had Emile Durkheim het over ‘een gemeenschappelijk systeem van
geloofspunten’.8 Dat systeem wordt collectief voor absoluut waar gehouden, en dus ook door de individuele leden. Geïnspireerd door hem ziet
Luckmann in religie de verering van de projectie van de sociale orde in een
‘sacrale kosmos’, de collectief voor waar gehouden bovenwereld zoals traditionele religies die hebben.9 Religie vormt zo het gebinte van de samenleving.
Projecteren is iets waarvan de mensen zich niet bewust zijn, benadrukt hij.
Zodra ze zouden inzien dat ze projecteren, zou dat het einde van hun projectie en daarmee van hun geloof en dus van hun religiositeit betekenen.
Geloof is zo gezien vereiste voor religiositeit.
In deze studie zijn we echter niet geïnteresseerd in religie als een functie
die de samenleving zou constitueren of integreren. In het Westen en helemaal in Nederland heeft traditionele religie die functies meestal niet meer,
en we zouden het woord religie te zeer oprekken om verschijnselen die wel
deze functies hebben religie te noemen. Sociologen die dat wel doen, zien
overal religie: in voetbal, popmuziek, nazisme, communisme, consumentisme, noem maar op. Hoewel in deze zaken wellicht soms iets religieus zou
kunnen zitten, kun je niet zover gaan ze religieus te noemen vanwege een
bepaalde functie, zoals integratie van het individu in de groep, de verschaffing van gevoelens van zekerheid of angstreductie, zoals Robert Coles en
Meerten ter Borg deden bij voetbal.10
Hier kijken we naar religiositeit, naar individueel religieus gedrag en religieuze beleving, waarvan we ons zullen afvragen of daar geloof voor nodig is of niet. Functionalistische sociologen zien individuele religiositeit in
het licht van het geloof als maatschappelijke functie en zien in geloof een
noodzaak. Ligt dit niet zo duidelijk, dan spreken ze enigszins denigrerend
over een ‘sociaal onzichtbaar verschijnsel’. Luckmann noemt de individueel
gecultiveerde thema’s als zelfrealisatie en mobiliteit, die volgens hem in de
plaats kwamen van de traditionele religiositeit. Deze thema’s hebben vol-
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gens hem alleen betrekking op de privésfeer en veronderstellen geen vast
geloof. Hij noemt dit ‘invisible religion’, een verschijnsel dat verder weinig
op traditionele religie lijkt en daar hier dan ook niet voor doorgaat.
Ook andere sociologische scholen hebben weinig ruimte voor de hypothese dat religie zonder geloof mogelijk is. Voor Weber was het vanzelfsprekend dat aanhangers van religies voorstellingen voor waar houden.11
Volgens Luhmann reduceert religie met haar verklaringen voor de grond
van het bestaan de complexiteit van het leven, en dit impliceert geloof in de
waarheid van deze reducties.12 Geloof zou ‘ontologische geborgenheid’ geven, stelt Giddens, cognitieve ‘vaste zekerheid’.13 Dankzij geloof staat het leven in een zinvol verband, wat angstreducerend werkt. Ook Bauman denkt
volgens deze lijn: omdat zowel religieus als seculier geloven tegenwoordig
moeilijk is, ontbreekt een stabiele, vertrouwenwekkende wereld.14
Geen geloof, dan ook geen religie, klinkt het dus uit de meeste definities
van religie. Of ze veronderstellen het impliciet. Volgens Milton Yinger gaat
het in religie om iets dat mensen als ‘geheel anders’ ervaren en dat van ‘ultiem belang’ (ultimate concern) is voor hun heil. Dit moet vanzelfsprekend
gepaard gaan met geloof in de waarheid van de religieuze voorstellingen,
anders kan het belang niet ultiem groot zijn. ,,Religie kan dan ook worden
gedefinieerd als een systeem van geloofsvoorstellingen en praktijken dat een
groep mensen gebruikt in het gevecht met de ultieme problemen van het
leven.”15 Ook Meredith McGuire ziet geloof als onvervreemdbaar deel van
religie.16 Van Harskamp spreekt zich niet uit over de definitie van religiositeit en dus ook niet over de noodzaak van geloof, om ‘een te snelle inkadering van het begrip te vermijden’.17 Heelas ziet religie als toewijding aan een
externe transcendente waarheid, terwijl spiritualiteit de grond van waarheid
in een verondersteld diepste wezen van het subject zou leggen – beide zijn
voor hem ook geloof dus.18
Ook antropologen gaan uit van geloof als noodzaak voor religie. Edward
Tylor definieerde religie als ‘geloof in onzichtbare wezens’ (spiritual beings).19
Clifford Geertz definieert religie als een systeem van ‘opvattingen met een
aura van feitelijkheid omgeven’,20 terwijl Jan van Baal religie definieert als
‘alle expliciete en impliciete noties en ideeën die als waar worden geaccepteerd en die relateren aan een niet empirisch verifieerbare werkelijkheid’.21
Wie dus wil onderzoeken of religiositeit zonder geloof voorkomt of mogelijk is, stuit op een theoretisch probleem: het kan volgens de meeste wetenschappers per definitie niet. Mensen zonder im- of expliciet geloof kunnen volgens het gros van de religie-theorieën niet religieus zijn.
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Soms klinkt er een tegengeluid. Zo schrijft de godsdienstwetenschapper
Jacques Waardenburg dat het eigenlijk een theologische stelling is dat religie
op geloof zou berusten en verkeert het religiebegrip in de sociale wetenschappen mede daardoor in een crisis.22 Voor hem ‘is geloof slechts één
element dat religie tot stand kan brengen’.23 Dat er geloofd zou moeten worden om te kunnen beleven is inderdaad niet zomaar als een noodzakelijke
wet te beschouwen.
Als er tegenwoordig mensen zijn die wel religieuze belevingen zoeken –
en wie weet nog vinden ook – zonder dat ze nog geloven, dan zouden de
meeste sociale wetenschappers daar waarschijnlijk geen oog voor hebben,
want het zou niet in hun theoretisch kader passen. Geloof en religie zijn volgens hen zo nauw met elkaar verbonden dat het ondenkbaar is dat iemand
die niet gelooft iets religieus kan ervaren. Maar hoe sterk is de gedachtegang
die tot deze afwijzing leidt eigenlijk?
De filosoof Rudiger Safranski stelt polemisch dat religiositeit gepaard
moet gaan met geloof in de waarheid van de religieuze voorstellingen, omdat
ongeloof voor religie is wat kennis van de bijsluiter is voor het placebomedicijn: vernietigend voor de werking.24 ,,God kan slechts een antropologische
functie vervullen zolang hij niet vanuit deze functie begrepen wordt. Voor
de morele en antropologische God betekent Verlichting evenzeer het einde
als voor een placebo, een schijnmedicijn, dat alleen werkt zolang de patiënt
niet doorheeft dat alleen zijn geloof erin ervoor zorgt dat het effect heeft.”
Op het eerste gezicht misschien een pakkend argument, maar bij betere beschouwing smelt het weg. Het zal misschien gelden voor veel christenen die
ongelovig zijn geworden, in de zin dat zij zijn gaan geloven dat de vroeger
voor waar gehouden zaken níét waar zijn, en die daarom hun religie hebben
moeten loslaten. Maar geldt het ook voor agelovigen, voor wie zowel geloof
als ongeloof een onmogelijkheid is, maar die wel openstaan voor historische, esthetische, levensbeschouwelijke en wellicht ook religieuze beleving
van beelden die traditioneel religieus waren?
Cruciaal bij de beschouwing van Safranski’s stelling is natuurlijk de vraag
wat precies de werking van religie zou zijn. Anders dan Safranski zie ik het
bieden van zekerheid liever als een effect dat religie kán, maar zeker niet
hoeft te hebben. Zoals we nog zullen zien zijn er genoeg voorbeelden van
religieuze belevingen die het leven van degenen wie het overkomt ontregelen. Religiositeit om jezelf van zekerheidsgevoelens te voorzien is vanuit het
perspectief van veel moderne theologen zelfs een goedkope vorm van religiositeit, en het is twijfelachtig of deze vorm wel mensen nog aanspreekt. Zou
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hedendaagse religiositeit hier werkelijk aan moeten voldoen, dan zou er nog
maar een kleine rol voor zijn weggelegd.
Tot wat voor vreemde kronkels de traditionele, van geloof uitgaande definities kunnen leiden, is te zien bij Stoffels. Hij stelt dat ‘een wonder berust
op geloof ’, en ,,het geloof construeert de ervaring”.25 Een wonder kán bij
hem per definitie niet plaatsvinden zonder geloof. Maar een definitie die
uitsluit wat juist onderzocht moet worden is niet erg bruikbaar.
Stoffels maakt er toch een heel punt van. Hij wil laten zien dat het beleven van wonderen afhankelijk is van iemands geloof, dat de werkelijkheid
soms zo door geloof in een wonder wordt gevormd dat de gelovige inderdaad een wonder beleeft. Misschien is de verklaring van een wonder uit het
geloof van degene die het meemaakt wel een minimalistisch geïnspireerde
strategie om het wonder op een voor de verlichte geest verantwoorde wijze
te duiden en het toch in zijn waarde te laten. Maar deze verklaring spreekt
die van de gelovigen zelf wel erg tegen. Is immers niet kenmerkend voor een
wonder dat de persoon wie het overkomt iets meemaakt dat van buiten lijkt
te komen? Zo iemand accepteert geen verklaring die het wonder herleidt tot
het geloof erin. Zo’n wonder is een placebo-wonder. Voor een wonder dat
van buiten lijkt te komen kan niet per definitie geloof nodig zijn. Kunnen
we voordat we onze toevlucht nemen tot een redenering die de beleving van
degene die een wonder meemaakt tegenspreekt, niet beter zoeken naar een
verklaring die zijn beleving begrijpelijk maakt én het wonder in zijn waarde
laat?
Wie echt ongelovig is, wordt niet gelovig door een wonder, wist
Dostojevski al. Hij zal eerder zijn zintuigen wantrouwen dan een wonder
als feit erkennen, en zo iemand zal dus waarschijnlijk nooit iets meemaken
wat hij een wonder noemt. Stoffels heeft deze redenering echter ten onrechte omgedraaid. Dat de sceptische ongelovige geen wonder meemaakt,
betekent nog niet dat geloof voorwaarde is voor een wonder. Je kunt evengoed redeneren dat ook de ongelovige, degene die gelooft dat wonderen
niet bestaan, wonderen kan meemaken maar dat dan niet doorheeft of ze
wegverklaart. Beide stellingen zijn te gewaagd. Wie fanatiek ongelovig is, en
wie geen enkele affiniteit heeft met religieuze zaken, zal wellicht geen wonderen beleven, maar een positief geloof in wonderen eisen, gaat te ver. Wie
agelovig over wonderen denkt, kan wel degelijk een wonder beleven – zoals
ik in de Sinaï.
Dat beleving verdwijnt wanneer geloof in de waarheid van religieuze
beelden afwezig is, lijkt misschien logisch. Wie niet gelooft dat God zijn
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gebeden kan verhoren, bidt niet, stelde Jan van Baal volgens deze schijnbaar ijzeren logica. Zo iemand zal als hij toch zou bidden er dus ook wel
niets religieus aan beleven, lijkt verondersteld te worden. Maar is dit wel zo
vanzelfsprekend? Wie het beeld van een god afstotelijk vindt, spreekt hem
natuurlijk niet aan, wie het beeld van zijn ingrijpen afkeurt, zal iets dergelijks niet ervaren. Ook bij bidden is het echter problematisch om er ‘per definitie’ van uit te gaan dat dat gepaard gaat met geloof. Niet alleen omdat er
genoeg aanwijzingen zijn om aan te nemen dat er veel mensen zijn die niet
geloven en toch bidden, zoals we in hoofdstuk II par. IV zullen zien, maar
ook omdat mensen best kunnen bidden zonder daarbij het geloof te hebben
dat God (of wat dan ook) hun gebed verhoort. Bidden als het in gedachte
of met rituele handeling zenden van intenties is iets wat ook om esthetische,
morele of functionele redenen kan worden gedaan. Niet omdat er geloof is
in een goddelijk oor, maar om redenen die zijn terug te voeren tot kwesties
van smaak.

III Een kwestie van smaak
Wie geen geloof hecht aan het bestaan van bepaalde metafysische zaken en
ook niet gelooft dat zulke zaken juist níét bestaan, ontbeert alle geloof en
is dus agelovig. Zo iemand matigt zich er geen oordeel over aan, zal niet
beweren dat de ene geloofsvoorstelling waar is en de andere onwaar. Hij zal
niet zeggen dat het idee van een God die de mensen vasthoudt wel geloofwaardig is en het idee van voorbestemming niet. Of andersom. Want zulke
uitspraken kunnen niet meer zijn dan geloofsuitspraken. Dus atomen als
ruimteschepen zijn in principe even geloofwaardig of bizar als de kruisdood
van Jezus.26 Alleen hun cultureel gevormde smaak doet mensen lachen om
het eerste en deed onze voorouders huilen om het tweede.
Afwezigheid van geloof maakt als het goed is bescheiden en tolerant. Zonder geloof kun je niet hoog van de toren blazen met ‘ultieme waarheden’
zoals die dat God wel of niet bestaat. Over de waarheid of onwaarheid van
onkenbare zaken is zonder geloof niet te oordelen, en we weten tegenwoordig hoe ongeloofwaardig geloof eigenlijk is. Hoe belangrijk de vraag naar de
status in principe ook is – het is net als met de antwoorden op zinvragen: de
onbeantwoordbaarheid ervan maakt ze niet minder belangrijk, integendeel.
Alle voorstellingen die gebruikt worden zijn bij gebrek aan een mogelijkheid
tot verificatie uiteindelijk willekeurig, een kwestie van subjectieve waarde,
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van persoonlijke smaak en daarmee van cultuur. Hoe waar de ene wellicht
ook is en hoe vals de andere, elke maatstaf om dat te bepalen ontbreekt.
Niet elke geloofsvoorstelling is even waardevol. Sommige geloven zijn
wel erg bizar, zoals het geloof dat de wereld zal vergaan op 15 mei 2027. Een
positieve bijdrage aan iemands leven zal dat waarschijnlijk niet hebben. Vagere voorstellingen zijn met minder problemen te gebruiken, bijvoorbeeld
de optie dat God doet wat het beste voor ons is, al stuit dit soms tegen de
borst. Doorgeredeneerd verworden de meeste voorstellingen tot absurditeiten: als alle narigheid een les is van hogerhand, wat moesten de Joden dan
leren van de Holocaust?
Wel kunnen sommige geloofsvoorstellingen ongeloofwaardiger zijn dan
andere, want het ene geloof kan een groter probleem met de feiten hebben
dan het andere, dat daar vrijwel immuun voor is. Het geloof dat Jezus lijfelijk
volgende week terugkeert is bijvoorbeeld hachelijker dan het geloof dat hij
onzichtbaar allang onder ons is. Veel van de tegenwoordig gangbare religieuze voorstellingen valt onder de noemer ‘niet door feiten te weerleggen’. De
meeste geloofsvoorstellingen zijn even geloof- of ongeloofwaardig, want het
is niet mogelijk ze wetenschappelijk te bewijzen of te weerleggen. Principieel
kleeft ongeloofwaardigheid ze allemaal dus evenzeer aan.
Wetenschappelijke verklaringen voor religieuze belevingen ontzenuwen
deze meestal niet. Dan blijft er ruimte voor religieuze verklaringen die de
beleving in ere houden. Maar ze maken zulke verklaringen wel minder geloofwaardig. Dus als ik beleef en geloof dat ik een ufo uit de zesde dimensie
in mijn achtertuin heb zien landen, dan is er reden genoeg te twijfelen aan
mijn verstand en deze beleving te verklaren uit psychische omstandigheden.
De betrokken ‘beelden van transcendentie’ zijn van mijzelf. Maar daarmee
is niet uit te sluiten dat ik een beleving heb gehad van iets dat vanwege de
onmogelijkheid het te vatten ‘transcendent’ genoemd zou moeten worden,
en uiteindelijk, hoe onwaarschijnlijk ook, is zelfs niet uit te sluiten dat er
werkelijk een ufo met buitenaardse wezens in mijn tuin is geland.27 Maar
dat is dan wel een kwestie van geloof.
Mijn beleving is ondanks de plausibele psychologische verklaringen die
ervoor zijn te geven waarschijnlijk niet minder gewenst. Het is wat dat betreft net als bij romantische liefde: al is zij geheel te verklaren uit cultureel
vormgegeven gedrag dat voortkomt uit biologische en psychische factoren,
we verlangen er daarom niet minder naar, en we willen ons gedrag ondanks
ontnuchterende wetenschappelijke inzichten niet veranderen. Dat zou gezien het blijvende verlangen dom zijn.
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Minimalisten en atheïsten daarentegen reageren op een heel arsenaal van
religieuze beelden met ongeloof, en dat verhindert dat ze er iets religieus
aan zouden kunnen beleven. Ongeloof is te vergelijken met het kijken naar
een speelfilm terwijl je voortdurend denkt en roept dat het onwaar is. Zo’n
houding van ongeloof maakt zowel de beleving van een film als een religieuze beleving onmogelijk. Zij frustreert het vermogen je in te leven in de
uitgebeelde wereld, die in het geval van film weliswaar fictie is, maar tegelijkertijd belangrijke kanten van het leven in beeld kan brengen, kanten die
maar al te reëel zijn. Bij religieuze verbeelding is niet goed uit te maken of er
alleen fictie in het spel is of dat er meer meespeelt. Je kunt de werking van de
ongelovige houding in een religieuze context vergelijken met het ongelovig
spelen van een spel. Daarin wordt geprobeerd een fictieve werkelijkheid te
scheppen waarbinnen de beleving van zinvolheid optreedt. Maar wie op ongelovige basis speelt zal eerder de spelregels bekritiseren en het willekeurige
en onzinnige ervan ervaren. Het kan natuurlijk, maar wie geïnteresseerd is
in de beleving van het spel, zou zichzelf zo in de wielen rijden. Vanuit dit
perspectief lijkt de aanval van minimalisten en atheïsten op ongeloofwaardige zaken even koddig als een aanval op Harry Potter omdat hij niet echt
bestaat, pardon, zou bestaan.
Gelovigen zullen het spreken over religieuze praktijk in termen van spel
wellicht ongepast vinden. Hierover en over de begrenzing van het spreken
over reli-spel komen we nog te spreken.28 Hier moet alleen opgemerkt dat
voor agelovigen die iets religieus trachten te beleven de benaming als spel
geen diskwalificatie inhoudt, maar juist heel accuraat is.
Niet dat elke film en elk spel even goed of leuk is. Sommige films en spelen zijn ronduit slecht of ongepast. Zo is het ook met de rol die geloofsvoorstellingen en andere religieuze beelden nog te spelen zouden kunnen hebben
in ons leven. Of God al dan niet bestaat is tegenwoordig voor steeds meer
mensen geen kwestie van geloof- of ongeloofwaardigheid meer. Niet dat het
onbelangrijk is of religieuze voorstellingen waar zijn of niet, integendeel,
maar het is, bij gebrek aan de mogelijkheid op die vraag een antwoord te
vinden, geen breekpunt meer voor het al dan niet hooghouden van eventuele religieuze voorstellingen en rituelen. Metafysische uitspraken kunnen
voor velen geen legitimering meer vinden in waarheid, maar alleen nog in
bruikbaarheid, schoonheid en moraliteit. Het gaat erom of ze nuttig, mooi
of goed zijn. Door ze langs de lat met praktische, esthetische of ethische
criteria te leggen is te beoordelen of ze smaakvol zijn of niet.
Zo gezien zouden religieuze voorstellingen niet per se voor waar gehou-
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den hoeven te worden om religieuze belevingen te kunnen bemiddelen. Ze
verdienen erkenning als kwesties van smaak. Smaak in letterlijke zin is een
zintuig. Op andere gebieden over smaak praten is metaforisch. Het is de
vraag tot hoever de metafoor zinvol kan worden opgerekt. Esthetische zaken worden algemeen als smaakkwestie gezien en dat vraagt dus geen uitweiding, moraal en bruikbaarheid gelden minder als kwestie van smaak.29
In de praktijk is het je inlaten met religieuze beelden die volgens anderen
verwerpelijke kanten hebben een persoonlijke keuze die ook sterk sociaal
en cultureel ingegeven kan zijn. Zonder een relativistische positie te willen kiezen, beschouw ik de beoordeling van religieuze voorstellingen vanuit
het perspectief van esthetiek, ethiek en pragmatisme als smaakkwestie, als
voorwerp van subjectieve en intersubjectieve beoordeling. Dit zonder ervan
uit te gaan dat ethische stellingnamen willekeurig zijn, en zonder uit te
sluiten dat er naast de subjectieve beoordeling een objectieve werkelijkheid
is waarin de ethiek gegrondvest is en die haar een absoluut karakter geeft.
Het voor waar houden van een antwoord op de vraag naar de grond van
de ethiek is een kwestie van geloof. Zowel het relativistische als het absolutistische antwoord zou bestaan uit minder of meer metafysisch geladen
beelden van transcendentie en zou dus een geloofskwestie zijn. Zonder geloof zijn beide antwoorden echter niet waardeloos, integendeel. Ze kunnen
afhankelijk van de context schoonheid hebben, goed uitwerken, en inspireren. En hierover is debat mogelijk. Als ik hier dus stel dat religieuze beelden
een kwestie zijn van smaak, dan spreek ik daarmee geen oordeel uit over
deze beelden. En neem ik geen stelling in over de grond van de moraal.
Religieuze beelden vallen pas echt in de smaak als je ze kunt gebruiken,
als ze je bevallen, als je het idee hebt dat ze bij je passen, als ze je iets te zeggen hebben, als ze je zinvolheids- of andere gewaardeerde gevoelens geven,
als ze je kunnen helpen het leven zus of zo te zien, als je je daarbij prettiger
of beter voelt, als ze je perspectief op de samenleving en het leven kunnen
verdiepen.
Het idee dat religieuze beelden smaakkwesties zijn wordt niet gedeeld
door de enkele intellectuelen die zich ook afvragen of er andere manieren
zijn van omgang met religieuze beelden dan de gelovige. De filosoof Burms,
die zich ook verzet tegen het voor waar houden van geloofsvoorstellingen,
wil zover niet gaan. Zoals we zagen verzet hij zich tegen het waarderen van
geloofsvoorstellingen als ‘buitenwetenschappelijk’.30 Iets wat wetenschappelijk gezien onzin is, is dat ‘buitenwetenschappelijk’ ook, stelt hij. Burms
vindt dat religieuze voorstellingen volgens andere criteria moeten worden
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beoordeeld dan dat van (binnen- of buitenwetenschappelijke) waarheid. Als
alternatief voor ‘waarheid’ presenteert Burms ‘traditie’ als rechtvaardiging
voor de keuze van te cultiveren geloofsvoorstellingen.31 Maar wat is er dan
zo exclusief aan een traditie dat je geen andere zou moeten volgen of dat je
geen eigen pad zou moeten willen banen? Daar geeft Burms geen antwoord
op.
Ook de zich niet gelovig noemende schrijver Marcel Möring vindt dat
iedereen zich bij zijn eigen traditie en gemeenschap moet houden, en dus
geen smaakcriterium zou mogen gebruiken. ,,Ik ben ervan overtuigd dat
een mens er goed aan doet eerst zijn persoonlijke achtergrond volledig te
onderzoeken, alvorens hij betere oplossingen zoekt in exotischer varianten.
Daarom is het dat ik zo’n afkeer heb van het moderne geloven, die steeds
weer opkomende nieuwe vormen van spiritualiteit: new age, scientology, de
celestijnse belofte, zweten in de zweethut, neuro-linguïstisch programmeren
en de Groningse variant van het boeddhisme.”32
Het lijstje klinkt wel erg subjectief. Bovendien: waarom deze niet, en andere, die toevallig binnen een traditie vallen, wel? Wat is traditie anders dan
in de loop der tijden gevormde collectieve en individuele smaak? Burms en
Möring veronderstellen dat iedereen nog een traditie en een gemeenschap
heeft, en dat is iets dat steeds minder klopt. Möring meent bovendien dat
religiositeit eigenlijk niet op individuele basis kan bestaan.33 Dat geldt ook
voor theologe Desiree Berendsen, die het criterium voor geloof verschuift
van waarheid naar ‘de gemeenschap’.34
Wellicht kan zowel traditie als gemeenschap nuttig zijn bij het oproepen
van religieuze belevingen en het in stand houden van een religieuze praktijk.
Maar ze uitroepen tot criteria voor het aanvaarden van religieuze voorstellingen gaat te ver. Het in ere houden van een traditie en de gemeenschap
waaruit je stamt is een kwestie van smaak.
Dat traditie of gemeenschap per se nodig is, is een geliefd idee onder
sociologen. In de breedste zin zal dit kloppen: zonder traditie en gemeenschap is uiteindelijk elk menselijk leven onmogelijk. Maar dat je om iets
religieus te kunnen beleven, een traditie zou moeten omarmen en in het
bezit zou moeten zijn van een lidmaatschapskaart, is onwaarschijnlijk. Ter
weerlegging is het vooralsnog voldoende erop te wijzen dat er allerlei posttraditionele, individuele religiositeit bestaat, waarvan we in dit boek nog tal
van voorbeelden zullen tegenkomen.
Een religieus beeld kan in de smaak vallen, het kan iets te zeggen hebben,
je bezighouden. Maar waarom zou je erin geloven, bewust als je je bent van
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de culturele ontstaansgrond en het subjectieve smaakoordeel dat eraan ten
grondslag ligt? Ook zonder geloof kan bijvoorbeeld het beeld ‘God’ mooi,
goed of bruikbaar zijn, bijvoorbeeld omdat het een zinvolheidsperspectief
biedt. God verwijst dan mogelijk naar een objectief bestaande doch min of
meer ontoegankelijke werkelijkheid, maar ook naar een subjectieve ervaring van een culturele creatie. Waarbij dus niet de claim wordt gemaakt die
gelovigen plachten te maken, namelijk dat wat ze ervaren of op gezag van
boeken of andere autoriteiten aannemen, objectief is of naar iets objectiefs
verwijst, of dat daarop gehoopt of vertrouwd kan worden. Ten overvloede:
ook kan zonder te geloven niet worden geclaimd dat een ervaring zeker alleen maar subjectief is en zeker niet naar iets objectiefs kan verwijzen. Voor
wie een agelovig perspectief heeft blijft dat open.
Wie smaaakcriteria voor het gebruik van religieuze beelden serieus neemt,
laat zich niet per se beperken door een kleine door traditie en gemeenschap
bepaalde verzameling van voorstellingen die nog voor waar kunnen worden
gehouden omdat er geen duidelijke tegenspraak is met de bevindingen van
de wetenschap, zoals minimalisten doen. Die voorstellingen hebben voor
velen nog maar weinig zeggingskracht, zetten nauwelijks aan tot ritueel handelen en stimuleren de beleving weinig. Ook zal hij de vraag naar de status
van religieuze beelden niet willen uitschakelen, geen impliciet gelovige willen zijn. Evenmin laat hij zich door de pseudowetenschappelijke strategie
verleiden op grond van oneigenlijke argumenten de meest bizarre voorstellingen voor waar aan te nemen. Bizar zijn ze gezien de waarheidsclaim, esthetisch zou zo’n beeld misschien wel zijn bekoring kunnen hebben.
Als geloofsvoorstellingen kwesties van smaak zijn, en geloof niet noodzakelijk is voor het krijgen van een religieuze beleving, kan de erkenning
hiervan dan misschien de weg openen naar een postgelovige religiositeit die
ruimte biedt voor de beleving? Zodat toch ook het religieuze perspectief dat
de goden de koeien en de paarden hebben geschapen in ere te houden is?35
Voordat hier een antwoord op mogelijk is, is het belangrijk uit te maken wat
precies te verstaan onder religiositeit.

DEEL III

WAT IS RELIGIOSITEIT?
Ook als geloof geen rol speelt

6 TRANSCENDENTIE
,,Als men niet kan kennen, als er niets te kennen valt, vanwaar dan
het verlangen om te kennen?” Eugène Ionesco (1909-1994)1

I Het huis van God
Is het nog mogelijk religieus te zijn, of zelfs maar levensbeschouwelijk naar
het leven te kijken? We moeten het ons serieus afvragen, in deze ongelovige
tijd waarin welbeschouwd alle religieuze geloofsvoorstellingen dubieus zijn
geworden en zelfs het stellen van uiteindelijke zinvragen door velen voor
onmogelijk en zinloos wordt gehouden. Moeten we ons neerleggen bij onze
nietigheid en tevreden zijn met onze sterfelijkheid? Moeten we zeggen dat
het genoeg is zo en alleen nog moreel hoogstaande mensen proberen te zijn,
met oog voor schoonheid, maar zonder wellicht illusoir verlangen naar goddelijkheid en diepere zin?
De meeste van de in het vorige deel besproken strategieën vragen om ontkenning van het probleem van de ongeloofwaardigheid dat tegenwoordig
al het religieuze geloof aankleeft. Wie dat doorheeft, kan er geen gebruik
van maken. Alleen de minimalistische strategie neemt het geloofsprobleem
serieus. Maar tegelijk schiet ze hopeloos tekort. Veel minimalisten doen denigrerend over metafysische beelden en verdergaande religieuze ervaringen
– en zijn godsdiensten daar niet sinds mensenheugenis de leveranciers van?
Ze vinden voorstellingen en ervaringen die botsen met de wetenschap afkeurenswaardig. Omdat ze deze niet kunnen beoordelen als smaakkwestie,
maar volgens het criterium of ze waar zijn of niet, vallen alle wat verdergaande voorstellingen en ervaringen af, hoe zingevend die misschien wel
kunnen zijn.
Met een minimalistische strategie is verdergaand religieus verlangen
moeilijk nog te vervullen. Zoals verlangen naar een authentiek zelf dat een
voor de persoon nog verborgen goddelijke bestemming heeft, of dat eeuwig
is. Het verlangen naar een waar zelf in wat voor vorm dan ook is zoals we
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hebben gezien vervlochten met de tegenwoordige cultuur.2 De zoektocht
naar het ware zelf is een belangrijke uiting van religieus verlangen. En ondanks dat we in een tijd leven waarin ongeloof in religieuze voorstellingen
hoogtij viert, hebben velen wel een religieus verlangen naar een of ander,
lichter of zwaarder metafysisch gevuld waar zelf. En zij moeten daar iets
mee, het verlangen wil vervuld worden.
Het is de vraag of dit ook kan lukken op agelovige basis. Als het klopt
dat religiositeit niet per se met geloof gepaard hoeft te gaan, dan zou er
een veelbelovende strategie kunnen bestaan om het geloofsprobleem op te
lossen en eventueel religieus verlangen te vervullen. Of en hoe dat tegenwoordig gebeurt, is een belangrijke vraag – sociologisch, psychologisch, theologisch en gezien de existentiële consequenties ook voor velen persoonlijk.
Sociologisch en psychologisch, omdat het een nieuw onderzoeksgebied zou
blootleggen. Theologisch, want een nieuwe vorm van theologie die niet op
zoek is naar houvast en waarheid maar naar smaakontwikkeling, beleving
en bruikbaarheid zou dan mogelijk worden. En natuurlijk existentieel, want
waar ondanks de afwezigheid van geloof toch in zekere mate religieuze verlangens kunnen worden vervuld, kijkt men anders tegen het leven aan dan
waar dit niet het geval is, en is men wellicht gelukkiger.
Voor een scherp zicht op de vraag naar de mogelijkheid moet eerst een
religiebegrip worden ontwikkeld dat geen geloof veronderstelt maar dat wel
dicht bij de kenmerken van traditionele religiositeit blijft. Het moet een
begrip zijn dat oog geeft voor de mogelijkheid dat men ook op agelovige
basis behoorlijk ver gaan kan met het een rol laten spelen van metafysische
geloofsvoorstellingen, dat men ook zo ‘maximalistisch’ kan zijn. Het moet
de mogelijkheid openhouden, of zelfs tonen, dat wat agelovigen daaraan
kunnen beleven overeenkomt met wat gelovigen beleven. Want als het begrippenkader deze mogelijkheid al per definitie uitsluit, kan er van zoiets
natuurlijk geen sprake zijn, terwijl het kader dat deze mogelijkheid wel
openhoudt, op zulke eventuele verschijnselen wel zicht kan geven.3
De hamvraag is hierbij dus: wanneer kunnen we van religiositeit spreken? Daarover gaat dit deel. Als geloof een tekortschietend criterium is, is
het nodig andere maatstaven te zoeken. Ik vind ze in de preoccupatie met
‘transcendentie’ (H. 6) en ‘intentionaliteit’ (H. 7). Transcendentie en intentionaliteit zijn een instrumentarium om de wereld af te zoeken naar vormen
van religiositeit, mét maar vooral ook zónder geloof.
Alleen in samenspel en bij voldoende mate van intensiteit geven zij belevingen waarvan het zinvol is die religieus te noemen, wellicht zijn ze het een
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beetje.4 Toch is het belangrijk ook de minder intense vormen in de gaten
te houden. Deze zijn tegenwoordig sterk vertegenwoordigd. Velen houden
zich in deze onttraditionaliseerde tijd ook bezig met beelden en praktijken
waarin transcendentie en intentionaliteit een rol spelen zonder zover te gaan
dat we hier van religiositeit zouden kunnen spreken. Wellicht kunnen de
beide aspecten belangrijker en sterker worden, en zo getuigen van het ontstaan van het verschijnsel religiositeit. Minder expliciete vormen geven inzicht in de manier waarop hedendaagse mensen levensbeschouwelijk bezig
zijn. Waarom blijven mensen zich bijvoorbeeld uiteindelijke zinvragen stellen, ook al zijn de antwoorden niet meer geloofwaardig? Dat komt, zullen
we hieronder zien, doordat zulk gevraag een manier is om je te confronteren
met ‘transcendentie’. Het aspect van de intentionaliteit blijft hierbij meestal
impliciet, maar is welbeschouwd toch nooit helemaal afwezig. Wordt het
explicieter, dan wordt het zinvol te zeggen dat de beleving religieuze vormen
aanneemt.
Dit wordt explicieter als agelovigen erin slagen metafysisch ingevulde geloofsvoorstellingen oftewel ‘beelden van transcendentie’ naar believen aan te
wenden, deze te zien als kwesties van smaak en te cultiveren om de beleving.
Dit kan voor gelovigen dan wel ontluisterend lijken en dus onmogelijk zijn,
maar voor agelovigen biedt dit juist mogelijkheden. Zoals je ook zonder
geloof een muziekstuk of schilderij kunt veroveren door je erin te verdiepen,
zo kun je je ook religieuze beelden eigen maken, zodat ze gaan aanspreken.
Wie religieuze beelden niet gelooft, maar ze ook niet als ongeloofwaardig
van de hand wijst, kan ze gebruiken als bronnen van religiositeit. In religieuze tradities zit veel knowhow, en hier is uit te putten, ook door hedendaagse
agelovigen. Het scala aan interessante en wellicht werkzame religieuze voorstellingen en rituelen is groot voor wie met een agelovige blik op zoek gaat
naar vormen om religieus te zijn.5
In deel IV en V zullen we zien hoe mensen die niet gelovig zijn en toch
naar religieuze beleving verlangen, tegenwoordig naar wegen zoeken om die
beleving te cultiveren. Als je goed kijkt kun je religiositeit zonder geloof
overal zien opduiken, van impliciet, vaag en subtiel tot expliciet en intens.
Hier zijn belangrijke ontwikkelingen te zien. Zo bieden traditionele religies
inspiratie om op een agelovige maar religieuze manier met een eigentijds
thema zoals de jacht naar het ware zelf om te gaan. Velen houden meerdere
tot op zekere hoogte gecultiveerde beelden in ere. Zo kan volgens sommige
religieuze tradities het ware zelf zich door verschillende levens heen ontwikkelen. We zullen zien dat zo’n vergaand, sterk metafysisch gekleurd religieus
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beeld ook agelovigen kan inspireren op een manier die religieus moet worden genoemd.
Agelovigen kunnen niet alleen vage maar ook intense religieuze belevingen krijgen. Mij overkwam dat spontaan op de Sinaï. Zulk onvermogen te
geloven verhindert bij mij het onbevangen streven naar vervulling van religieus verlangen. Het is echter de vraag of deze hindernis onoverkoombaar
is, of eerder een cultureel gegeven, dat in de toekomst de mensen wellicht
helemaal niet meer in de weg zal zitten. Tijd voor een experiment: zou ik
wellicht iets religieus kunnen beleven als ik daar moeite voor zou doen?
Bijvoorbeeld door te proberen te kijken door de ogen van onze traditioneel
religieuze voorouders om zo iets religieus te beleven?
Om dat uit te zoeken, beklim ik op een regenachtige dag in november de
‘schorpioenenberg’ van Vézelay, in Frankrijk, waarop de duizend jaar oude
Maria Magdalenakerk staat. Het land ligt er aan het eind van de herfst verstild bij. Ik loop over oude pelgrimpaden door bossen en weiden en steeds
duikt van achter een heuvel het middeleeuwse, ommuurde stadje op, met
zijn kloosterkerk met kathedraal-allure.6 Door de eeuwen heen hebben pelgrims het bijna precies zo gezien. Ze hadden er steevast al een stevige reis
opzitten voordat de kerk op de heuveltop opdoemde. Vaak hadden ze er
weken naartoe geleefd en hun ontvankelijkheid voor een religieuze ervaring
was dus groot.
Deze plek in midden-Frankrijk wordt sinds mensenheugenis als heilig
beschouwd en ik kom er vaak en graag. Op de top hebben mensen altijd
het gevoel gehad dat ze dichter bij een hun wereld transcenderende, hogere
orde waren dan elders. Hier was het gemakkelijker contact te leggen met
goden of met God, en dus was de plek extra geschikt voor religieuze rituelen. Mogelijk hadden Kelten er drieduizend jaar geleden al een tempel.7 De
geschiedenis hiervan is onbekend, evenals het wanneer en hoe van het einde
ervan. Omstreeks 880 zijn de monniken van het klooster dat beneden aan
de rivier lag omhoog getrokken, uit angst voor de Vikingen. Zij bouwden
hun abdijkerk op de plek van de vroegere tempel.
Mijn dagelijkse tocht naar boven is als een kleine pelgrimage – wat mij
betreft een mooi religieus beeld. Weer of geen weer, ik maak deze wandeling omhoog naar het doel, de eeuwenoude heilige plek. Zo probeer ik iets
van de door de tijden heen beleefde heiligheid van deze plaats voor mezelf
tot leven te wekken. De wandeling naar boven wordt dan van een gewone
klim een symbolische handeling, of ritueel. In de regen is het niet moeilijk
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naar je aankomst en verblijf in de kerk te verlangen. Het verlangen van een
pelgrim naar zijn reisdoel is anders dan dat van de wandelaar naar een café.
Het reisdoel is voor mij een plek met een religieus geheim, een geheim dat
mijn gelovige voorgangers nog kenden en dat ik probeer te herontdekken.
Het is harder gaan regenen en ik ben blij dat ik binnen ben. Na een pittige klim heb je extra het gevoel van aankomst, en wie is aangekomen, hoeft
niet meteen weer weg. Hij verblijft, voelt zich thuis, probeert dat althans.
En mij lukt het steeds beter: mijn verblijf wordt steeds uitgebreider. Het
begon met een half uurtje, maar tegenwoordig kan het gemakkelijk oplopen
tot een uur of drie.
Het is koud en donker binnen. Soms schrijdt er haastig een non of monnik door een zijgang, maar verder ligt de kerk er verlaten bij. Niets dat
afleidt, er is alleen de oude kerk boordevol symboliek en ik. Ik loop rond,
ga hier en daar zitten, kijk. Naar uit steen gehakte beelden van figuren –
bijbelse profeten, apostelen en engelen en andere mythologische wezens.
Naar geometrische symbolen en getallensymboliek, die de werkelijkheid en
grootheid van God uitbeelden. De bogen, beelden en details op stenen zijn
de getuigenis van het religieuze leven van middeleeuwers. Voor hen waren
het boodschappen van God.
Al kijkend naar de religieuze architectuur en het beeldhouwwerk, luisterend naar het gezang van de monniken en de nonnen tijdens hun missen,
de naar hemelse sferen verwijzende wierook opsnuivend, en ook de geur
van naar vergankelijkheid verwijzend vocht, kom ik gemakkelijk in een niet
goed te benoemen sfeer, de sfeer van mysterie. Het dwingt tot het tonen
van respect, door te zwijgen en langzaam te lopen in plaats van kletsend
rond te wandelen. Als er dan zinvragen opkomen is dat geen uiting meer
van een geloofsprobleem, maar een ontvankelijkheid-vergrotende manier
om een levensbeschouwelijke of misschien zelfs religieuze beleving op gang
te helpen brengen. Maar allereerst is er de beleving dat er iets ontglipt, een
zeker transcendentiebesef.
Niet dat dat per se smaakt naar meer. Want wie door deze verzameling
van ongeloofwaardigheden ronddoolt wordt licht bevangen door het gevoel
dat al die beelden niet uitdrukken wat ze beoogden uit te drukken: een
goddelijke werkelijkheid. Het is allemaal mensenwerk geweest, vrucht van
menselijke fantasie. Prachtig, maar niet van God.
Maar tegelijkertijd besef ik dat de twaalfde-eeuwers geloofden in deze
kathedrale kerk in Vézelay een goddelijk geheim ontcijferd en toegankelijk
gemaakt te hebben. En al zijn de beelden hun geloofwaardigheid kwijt, de
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sfeer van dat geheim hangt er nog steeds. Want het geheim is er in principe
nog, even groot als het vroeger was. We weten wel veel meer dan vroeger,
maar waar het God betreft is het besef juist gegroeid dat we veel minder
weten dan vroegere generaties dachten te weten. Hun beelden zijn menselijke hersenspinsels gebleken. Meer dan vroeger is er het bewustzijn dat het
begrip tekortschiet als het om uiteindelijke vragen gaat. We stuiten op een
geheim dat niet helemaal te ontcijferen is. Ook in dit huis van God ontglipt
me iets, en ik vraag me af: is Hij weg of is Hij misschien ook nu nog thuis?

II Transcendentiebesef
Het besef dat je iets ontglipt, sterker nog, het besef van een fundamenteel
niet-weten en niet kúnnen weten, is tegenwoordig waarschijnlijk veel groter
dan in de Middeleeuwen, de tijd van de kathedralenbouwers. Volgens Van
Baal is het bewustzijn van wat hij ‘het gat in ons denken’ noemt een betrekkelijk nieuwe karaktertrek in onze cultuur.8 Waarschijnlijk hadden vroegere
generaties, die nog op een min of meer onproblematische manier konden
geloven, er veel minder oog voor.
Toch is het besef dat het leven niet te bevatten is waarschijnlijk zo oud
als de mensheid. Dat bewustzijn van ‘het gat’ kom je in veel religieuze tradities tegen. In de joodse, christelijke en islamitische tradities gaat men er
algemeen van uit dat God veel groter is dan het begrip van de gelovige sterveling. Het besef van het onbevattelijke en het tekortschieten van elk beeld
ligt ten grondslag aan het beeldenverbod dat verschillende religies kenden
of kennen. Vroeger waren er ook mensen met een diep godsgeloof en een
levendige ervaring van Gods bestaan, die beseften dat God zo groot was dat
hun begrip van hem zeer tekortschoot – wellicht is precies dat kenmerkend
aan grote theologen. Maar het formuleren en levend houden van dit gegeven was vaak een aangelegenheid van fijnproevers, bijvoorbeeld van mystici
zoals Dionysius de Aereopagiet en Meister Eckhart – enkelingen die juist
tegenwoordig populair zijn.9 Ook bij iemand als de kerkvader Augustinus,
die bekendstaat om zijn uit graniet gehouwen geloofsstelligheden, is het
begrip van onbenoembaarheid van en onzekerheid over het karakter van de
goddelijke werkelijkheid terug te vinden.10
Voor zover het ‘gat’ werd opgemerkt, diende het vaak ter bevestiging van
de noodzaak tot berusting en godsvertrouwen. Het ‘gat in ons denken’ werd
over het algemeen met geloofsvoorstellingen gedempt, aldus Van Baal.11
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Vroeger was het dichten van dit gat waarschijnlijk bittere noodzaak en het
verstandigste wat mensen konden doen. Het perspectief van de machteloosheid waarmee men tegenover de meeste ziekten en een vroege dood
stond, schreeuwde om beelden die het gat konden dichten. Dit gebeurde
in geloof, dus was het besef van onwetendheid meestal niet zo radicaal als
tegenwoordig. Moderne mensen leven met de mogelijkheid dat God misschien bestaat, en misschien niet meer dan een eigen fictie is. Wie deze
mogelijkheden openlaat, accentueert het bestaan van het gat in zijn denken.
Het besef van dit gat wordt tegenwoordig door velen heel waardevol gevonden. Nu geloof in religieuze leerstellingen en in optimistische vooruitgangsfilosofieën zoals het positivisme, het kapitalisme en het atheïstische
marxisme een zware klap heeft gehad, is het laat- of postmoderne denken
opgekomen, waarin de mens bescheidener is over zijn kunnen en meer oog
heeft voor zijn begrenzing, helemaal op religieus gebied. Dat werkt ook
door in de hedendaagse theologie, waar onbenoembaarheid een belangrijk
onderwerp is – zie de terechte kritiek van minimalisten op allerlei geloofswaarheden. Onkenbaarheid is een thema dat tegenwoordig breed in kerken leeft. Het besef dat religieuze beelden – geloofsvoorstellingen, verhalen,
symbolen, rituelen – iets proberen weer te geven wat eigenlijk niet is uit te
beelden, is tegenwoordig juist bij minimalistische theologen en dito gelovigen levensgroot.
Het besef is veel breder. ‘Het gat’ is een inzicht in iedere fundamentele
wetenschappelijke theorievorming, zegt Van Baal. ,,We komen allemaal bij
het punt waar de grond van onze filosofie afbrokkelt en we alleen staan aan
de rand van een schaduwloos gat gevuld met niets.”12
Het door reflexieve twijfel ingegeven verlangen naar verbetering heeft
de ons bekende wereld weliswaar vergroot, maar daarmee ook de grenzen
van het niet-weten. We willen verbeteren, problemen oplossen, meer kennis
opdoen, maar al doende zitten we vroeg of laat aan ons plafond, komen we
bij de grenzen van ons begrip. We staan aan de rand van een gapend gat, en
daarvan zijn we ons tegenwoordig maar al te zeer bewust.
Het besef van het niet-weten wordt ook met het toenemende belang van
persoonlijke authenticiteit breed erkend. De unieke persoon weet dat hij
maar tot op zekere diepte in zichzelf kan kijken en dat hij ook in die diepte
uiteindelijk in een bodemloos mysterie kijkt – of hij nu gelovig is of niet.
,,Ik weet nu dat God mij riep om Hem te blijven zoeken. Om op zoek te
blijven naar het mysterie in mijzelf,” schrijft een gelovige op internet.13 ,,Ik
ben een persoonlijkheid geworden,” zegt een vrouw in een interview, ,,een
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persoonlijkheid die oog heeft voor het mysterieuze, het Ganz Andere, in
zichzelf en in anderen.”14
Het besef van een aanlokkelijk niet-weten wordt ons tegenwoordig met
de paplepel ingegoten. De meer dan vijftig kinderboeken van Paul Biegel
zijn doortrokken van het menselijke onvermogen om het bestaan te doorgronden, zegt hij. ,,Mijn boeken drukken uit hoe weinig ik van het leven
begrijp. Dat begint al bij de versmelting van de zaadcel met de eicel. Dat
moet een ongelooflijke ervaring zijn: volledig opgaan in een ander – wat we
zoeken in seks, denk ik. Wat vervolgens uit die bevruchting voortkomt, is
een speling van het lot; Mozart of een kampbeul, Einstein of de bakker om
de hoek. Mijn personages zijn bezield door een gedrevenheid die zij niet
kunnen verklaren. Daar kun je een filosofie aan wijden of een godsdienst,
maar die verklaren niets…”15
In De wereld van Sofie, een inleiding in de filosofie in romanvorm, doordringt Jostein Gaarder de lezer van het mysterieuze karakter van het bestaan,
en van ons verstandelijk tekort. ,,Veel mensen vinden de wereld net zo onbegrijpelijk als een goochelaar die plotseling een konijn te voorschijn tovert
uit een hoge hoed, die zojuist nog helemaal leeg was. Wat het konijn betreft,
weten we dat de goochelaar ons voor de gek houdt. We willen juist graag
uitzoeken hóé hij dat klaar heeft gespeeld. Als we het over de wereld hebben,
ligt de zaak anders. We weten dat de wereld geen bedrog en onzin is, want
we lopen op deze aarde rond en zijn zelf een deel van de wereld. Eigenlijk
zijn wij het witte konijn dat uit de hoed te voorschijn wordt getoverd. Het
enige verschil tussen ons en het witte konijn is dat het konijn niet beseft dat
het deel uitmaakt van een goocheltruc. Dat geldt niet voor ons. Wij hebben
het gevoel dat we aan iets raadselachtigs meedoen, en we willen graag ontdekken hoe alles in zijn werk gaat.”16 Of we willen dat juist niet ontdekken,
om meer te kunnen genieten van de verwondering.
De begrensdheid van het weten werd voor denkers pas écht een probleem
in de Verlichting, speciaal met de achttiende-eeuwse filosoof Kant. Kant
stelde zich ten doel de grens te trekken tussen het kenbare en het onkenbare. Hij noemde het verstand ‘een eiland in het midden van een wijde en
stormachtige oceaan’. In zijn Kritiek van de zuivere rede heeft hij de kustlijn
in kaart gebracht, de grenzen van het verstand. Over de oceaan, zei hij, kunnen we geen zekere kennis verwerven. Ook het antwoord op de vraag naar
de uiteindelijke zin bevond zich ergens op die oceaan, aldus Kant. ,,Het is
de eigenlijke verblijfplaats van de schijn, waar vele nevelbanken en talrijke
wegsmeltende ijsbergen nieuwe streken voorspiegelen, die de op ontdekking
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beluste zeevaarder voortdurend met ijdele hoop begoochelen en hem aldus
tot avonturen verleiden die hij niet kan opgeven, maar die hij ook nooit tot
een goed einde kan brengen.”17
Het bewustzijn van onze cognitieve beperking is breed in onze cultuur
doorgedrongen, en ook het ermee samenhangende besef van de penibele
status van de beelden die men maakt van dat wat voor ons transcendent is.
De dichter Rutger Kopland verwoordt het zo: ,,Hoe vaak al waren mijn gedichten niet pogingen iets te zeggen over ‘het onzichtbare’, ‘het onkenbare’,
‘het ontelbare’, ‘het einde’, ‘het voorbije’, ‘het verdwenene’, enz. enz…” En
hoe tot mislukken gedoemd is dit altijd geweest, stelt hij ontnuchterd vast.
,,Want de enige verborgen zin der dingen is dat ze geen enkele verborgen
zin hebben. Het is vreemder dan alles wat vreemd is.”18 Kopland probeert
de tijdgeest te vangen: ,,Juist naar de staat van ‘niet begrijpen’, het besef dat
de dingen niet beter begrepen worden door ze te bezielen met onze eigen
projecties, juist naar dát besef wordt verlangd.”19
Veel mensen – gelovig of niet – hebben het idee dat iets ze ontglipt, dat
er buiten hun horizon iets is dat onbenoembaar is. Dit besef van een fundamenteel tekortschietend begripsvermogen noem ik transcendentiebesef.
De term transcendentie is ernstig besmet, en je kunt je daarom afvragen
of hij nog wel bruikbaar is. Vroeger had je het beeld van een transcendente,
andere wereld van het blijvende, algemene, noodzakelijke en ware – alles
wat in onze verwarrende wereld van opinies en tegenstrijdigheden welbeschouwd niet voorhanden is.20 In deze zin is het woord door Plato gebruikt
en via Augustinus in de christelijke theologie terechtgekomen. De transcendente wereld was de wereld van God, en in religie ging het om transcenderen, om het overschrijden van de grenzen tussen de gewone en de andere
wereld. Deze manier van over transcendentie praten is voor velen ongeloofwaardig geworden.
In het hedendaagse taalgebruik staat transcenderen voor ontstijgen van
beperkingen, voor het overschrijden van grenzen. Dan transcendeert twee
één, de groep het individu, het nieuwe het oude. Op een dergelijke manier
gebruikt bijvoorbeeld Ter Borg de term – ‘De regels van het sociale verkeer
worden steeds getranscendeerd.’21 Hij heeft het dan niet zoals vroeger in het
traditioneel religieuze discours over een onzichtbaar gebied maar over een
tastbare activiteit. Elke verwijzing naar traditionele religiositeit en metafysica is geschrapt. Weliswaar is deze wijze van gebruik best mogelijk, maar
dan betekent transcendentie niet meer dan ‘overstijging’. De traditioneel
filosofisch en religieus gebruikte term transcendentie heeft specifieker be-
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trekking op religie en levensbeschouwing, en doet meer recht hieraan. Ook
tegenwoordig is de term nog te gebruiken op een manier die dicht bij de
traditionele betekenis blijft, en dit kan op een verantwoorde manier, dus
zonder geloof in metafysische aannames.
Gebruikelijk is dat niet. Naast het gebruik van het woord transcendentie
als equivalent voor overstijging is het nog steeds gewoon de term te gebruiken met daarin verborgen een geloof. Het woord wordt ook nog vaak gebruikt alsof het een plek of zaak is – het ‘transcendente’ als bijna equivalent
aan de godenwereld. En zoals we in het vorige hoofdstuk zagen menen sommigen daar heel wat van te weten. Neem de omschrijving op Wikipedia, de
populaire internet-encyclopedie: ,,Door het transcenderen wordt men zich
van het transcendente bewust, komt men tot de ervaring ervan en tot het
besef dat de uiterlijke wereld zoals deze zich aan ons voordoet niet de enige
waarheid is, maar dat er een diepere aan ten grondslag ligt, die tevens de
basis vormt van het eigenste zelf.”22
Ongeveer hetzelfde maar dan erudieter wordt door de filosoof Otto
Duintjer gezegd. Hij probeert afstand te nemen van de traditionele opvatting van transcendentie. Want metafysische voorstellingen zoals die van een
transcendente waarheid zijn ongeloofwaardig geworden, of, zoals hij het
voor de gelovigen op het eerste gezicht minder confronterend zegt: ‘haar
geldigheidsbereik is nauwer omgrensd dan traditioneel wordt aangenomen’.23
Dat klinkt alsof het geloofsprobleem wordt verdisconteerd, maar nee,
even later heeft Duintjer het over de ‘spirituele ervaring van transcendentie’,
oftewel ‘een bewustzijnstoestand die uitvoert buiten onze gevestigde ervaringswereld’.24 Hij denkt dat hij ‘achterwaarts tredend’ kan uitkomen ‘voor
de ingang’ naar een omvattende dimensie, ‘vóór alle kaders waarbinnen wij
ons gewoonlijk begeven’.25 Hiertoe is een ‘bewustzijn vereist dat voorafgaat
niet alleen aan de zintuiglijke waarneming, maar ook aan het redenerend
denken’, van ‘de kern die aan alle gepraat vooraf gaat’. ,,Het buiten alle
kaders treden wordt hoogstens ervaren bij wijze van tijdelijke ontheffing. Je
kunt wel leren daar min of meer mee in contact te blijven, zodat het motiverende achtergrond en inspirerende krachtbron kan worden voor ons gedrag
binnen kaders. ‘Transcendentie’ reikt verder dan het denken ooit komen
kan, want ons verbindingspunt met die dimensie ligt net vóór ons denken.”26 Toch kunnen wij volgens Duintjer ‘leren met deze dimensie contact
te krijgen’.27 Je moet het zélf ervaren; ,,‘transcendentie’ betekent namelijk in
contact komen met ons oorspronkelijke ‘zelf ”’.28
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Is Duintjers pretentie over het ‘buitenkaderlijke’ te kunnen spreken niet
al te groot? Anders gesteld: ,,Kan iemand die altijd al in hechtenis zat iets
anders dan boeventaal spreken?”29 Volgens Duintjer doet hij niet meer dan
spreken over een grens. Wel is volgens hem de ervaring mogelijk van wat er
is achter die grens, een ervaring met een niet-zintuiglijk karakter. Hierover
heb ik echter mijn twijfels. Niet alleen vanwege de twijfel of zonder taal wel
ervaring mogelijk is – wat voor ervaring dan ook.30 Hoe dit filosofische probleem precies in elkaar steekt, kan hier buiten beschouwing blijven. In ieder
geval is ook het bestaan van niet-zintuiglijke ervaringen twijfelachtig. Mogelijk zijn gerapporteerde niet-zintuiglijke ervaringen van transcendentie
helemaal geen ervaringen van transcendentie, maar religieuze of levensbeschouwelijke interpretaties van niet onderkende zintuiglijke indrukken. Ervaringen die worden opgeroepen en gekleurd door een of meerdere beelden
van transcendentie. De ervaring van transcendentie is een geloofskwestie.
Neem het verslag van de filosoof Jan Bor die eens door een museum liep
en bleef staan bij Mondriaans Compositie met rood, geel en blauw. Hij
kreeg het gevoel erdoor opgezogen te worden, schrijft hij. 31 ,,Het ritme van
de lijnen, vlakken en kleuren, de perfecte harmonie van het geheel, deden
me mezelf een ogenblik vergeten, alsof ik werd uitgetild boven de gefragmenteerde wereld van alledag… De afstand tussen mezelf en het schilderij
viel weg, alsof ik getrokken werd binnen de wereld die het tot uitdrukking brengt. Of, in filosofischer jargon, de tegenstelling tussen waarnemend
subject en het waargenomen object werd in deze ervaring overbrugd. …
Losgemaakt van ruimte en tijd, in het volle hier en nu, verschijnt de wereld
inderdaad op andere wijze.”
Volgens Bor kunnen we ‘de werkelijkheid zo op een directe wijze tegemoet treden’, kunnen we de wereld soms even zonder interpreteren waarnemen. Door naar Mondriaans schilderij te kijken, maar volgens hem ook
’s zomers op een bankje in het park of in de stilte van de nacht, of tijdens
het beoefenen van meditatie. Wat we volgens Bor dan ‘zien’ is ‘leeg’. ,,Ja, dit
‘objectloze’ is het mysterieuze want onuitsprekelijke van de dingen.”
Het is echter de vraag of je je eigenlijk wel bewust kunt worden van ‘het
transcendente’. Logischer is het ervan uit te gaan dat transcendentie helemaal
niet te ervaren is. Want zou dit wel kunnen, dan zou transcendentie haar
belangrijkste eigenschap verliezen, namelijk haar onkenbaarheid. Er bestaat
alleen zoiets als besef van transcendentie, anders gezegd, van het feit dat sommige zaken onkenbaar en onervaarbaar zijn. De ervaring van een grondslag (Wikipedia), van het ‘buitenkaderlijke’ (Duintjer) of van objectloosheid
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(Bor) is in werkelijkheid een ervaring die is geïnterpreteerd op basis van een
beeld van transcendentie, en dat is iets anders dan een ervaring van transcendentie zelf. Transcendentie kan niet worden opgevat als plek of zaak. Wie zo
praat, zegt meer dan hij kan weten, maakt een beeld van transcendentie, en
als hij erin gelooft, doet hij een – problematische – geloofsuitspraak.
Dat Bor en anderen iets bijzonders hebben ervaren staat buiten kijf. Er
zijn veel getuigenissen te vinden in het genre van de ‘religieuze-bekentenissenliteratuur’.32 Maar het blijft de vraag wat er tijdens zo’n ervaring eigenlijk
gebeurt. Ook hier is een ontnuchterend scenario denkbaar: niet verbinding
met het objectloze, het Al of God, maar een fysiologische staat van disfunctioneren die onder bepaalde culturele omstandigheden hoge waardering geniet. Of positief uitgedrukt: een beleving die verwijst naar iets wat boven de
mens lijkt uit te stijgen, hem lijkt te transcenderen, en die door de betrokkene meestal zeer wordt gewaardeerd.
De vraag naar de uiteindelijke zin van het leven, een diepere wereld waaraan de onze ten grondslag ligt, of de status van de beleving van een ongeïnterpreteerde werkelijkheid waar het waarnemende ik mee samenvalt,
refereert aan zaken die wellicht irreëel zijn, mogelijk verwoordingen zijn
op basis van verkeerde vraagstellingen en fantasie. Wie zich hiervan bewust
is heeft een transcendentiebesef. Dat neemt niet weg dat zulke vragen volkomen legitiem zijn, interessant kunnen zijn en van goede smaak kunnen
getuigen. Maar daarbij moet dan wel bedacht worden dat zulke vragen wel
al een beeld van transcendentie veronderstellen.
Geloof in het bestaan van een te ervaren transcendente werkelijkheid, en
blindheid voor de rol van beelden van transcendentie vinden we ook terug
in de godsdienstwetenschap. Volgens antropoloog Matthijs van de Port doet
de wetenschap er goed aan plaats in te ruimen voor ‘het Geheel Andere,
de werkelijkheidsdimensies waar de mystici naar reikten’.33 Niet om deze
dimensies vervolgens in te lijven door er beelden van te maken, maar om
transcendentiebesef te wekken. Van de Port meent dat religiositeit bestaat
uit pogingen om uit de ons beperkende wereld van de voorstellingen te breken. En daarin ziet hij een parallel tussen de extase van de zestiende-eeuwse
Spaanse non Teresa van Avila en het tegenwoordige comazuipen in een boerenkeet in West-Friesland.
Inderdaad speelt het streven om te ontsnappen aan de beperkende wereld in de huidige tijd een rol. Maar dat voorstellingen in dit transcenderen
werkelijk geen rol zouden spelen is naar mijn mening een naïeve gedachte.
Precies in de verschillen in de betekenis ligt het verschil tussen de ervaring
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van de mysticus en van comazuiper. Zonder voorstellingen geen religieuze
beleving. De belevingen van een Teresa van Avila waren doordrenkt met
beelden van transcendentie. Zelfs om de beleving te krijgen dat je uit het
zelf gesponnen web van religieuze beelden kunt ontsnappen, zijn beelden
nodig. Transcendentie zelf, hier opgevat zonder van een geloof uit te gaan,
is volstrekt ontoegankelijk en onkenbaar. Wie wel toegang claimt, doet dat
op basis van geloof. Misschien dat de beelden ervan en de ermee verbonden
belevingen naar iets reëels verwijzen, maar dit kan alleen op basis van geloof
worden beweerd. Wie agelovig een religieuze beleving heeft, zal zoiets niet
kunnen zeggen.
Er zijn twee soorten beelden van transcendentie te onderscheiden: beelden die een metafysische invulling geven aan iets verondersteld transcendents, en beelden die de grens van het kenbare aanduiden en daarmee geen
beroep doen op metafysische voorstellingen van datgene wat aan gene zijde
van de grens zou liggen.34 De eerste soort verbeeldt transcendentie zelf. In
de metafysische invullingen wordt traditioneel geloofd, door sommigen zo
sterk dat de voorstellingen zo reëel en waar voor hen zijn, dat ze er wellicht
nauwelijks transcendentiebesef bij hebben. De tweede soort tekent speciaal
de grens waarachter het transcendent is. Met deze beelden wordt vooral
transcendentiebesef opgewekt – het besef van begrensdheid, ontoegankelijkheid en onkenbaarheid. En ze verwijzen zo indirect naar de andere kant
van de medaille: het bestaan van onbegrensdheid, van oneindigheid achter
onze horizon. Dit alles vaak zonder dat ergens in geloofd wordt.
Het besef van transcendentie is tegenwoordig groot, bij sommigen misschien ook wel al te groot. Veel mensen, zoals minimalisten inclusief agnosten en ietsisten, zijn zich er zelfs zozeer van bewust dat alle beelden van
transcendentie tekortschieten, dat ze er hun vingers niet meer aan willen
branden. Ze durven bijna alleen nog maar de beperktheid ervan te thematiseren. Ook de ongeloofwaardige metafysische beelden wekken zo bij hen
besef van transcendentie op. Ze zien het probleem van de tekortschietende
beelden en ze zien bovendien het probleem van het iets willen zeggen over
wat transcendent zou zijn – zou zijn, want niet alleen schieten de beelden
tekort in hun beschrijvend vermogen, dat waar ze naar zouden verwijzen
bestaat misschien of waarschijnlijk niet eens.
Het besef van transcendentie ligt in een oude kathedraal voor het oprapen. In Vézelay wordt dit besef gemakkelijk opgeroepen door de beelden die
vroeger nog collectief werden geloofd maar nu voor velen alleen nog stille
getuigen zijn van tekortschietend begripsvermogen. Ze herinneren aan de
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ontoereikendheid van religieuze voorstellingen, en wijzen op het bestaan
van een grens en een daarachter. Het geloofsprobleem is dus niet alleen een
blokkade om religieus te zijn, het kan een beeld van transcendentie worden in de tweede vorm, zonder beroep op een metafysische invulling. Het
bewustzijn van het geloofsprobleem kan zo een manier zijn om transcendentiebesef te vergroten, en dat is, zoals verderop zal blijken, een belangrijk
ingrediënt voor religiositeit zonder geloof.
In principe kan alles tot beeld van transcendentie worden, want aan alles zit als je erbij stilstaat wel een naar transcendentie verwijzende kant.
Die kan transcendentiebesef oproepen. Raditioneel riepen speciaal beelden
van transcendentie met een metafysische inhoud een religieuze beleving
op. Daarbij ervoeren de mensen contact met verbeelde krachten en wezens. Beelden van transcendentie zijn te beschouwen als het basismateriaal
waaruit mythen en rituelen in traditionele religies zijn opgebouwd. Water
verwijst naar het onbegrijpelijke tot leven brengen, maar kan ook verwijzen
naar de belofte van God dat hij iemand opneemt in zijn gemeenschap, zoals
bij de doop. Vuur kan naar vernietiging, naar transformatie van het een in
het ander verwijzen en zo bij menigeen transcendentiebesef triggeren. En
het kan een vaste plek hebben in een religieus wereldbeeld waarin het vuuroffer een rol speelt, zoals vroeger in het vedische hindoeïsme.
Nieuw leven, de zon, een reuzenboom, een tempel, een berg, rivier of
grot of een bepaald dier. Iedere plaats of tijd, ieder geluid of woord, iedere
handeling of gebaar kan transcendentie uitdrukken – bij zo’n beweging
spreken we van ritueel. Bij het ene beeld ligt de verwijzing naar transcendentie echter meer voor de hand dan bij het andere, maar dat is grotendeels
afhankelijk van cultuur. Toch zijn er beelden die aansprekender, sterker en
‘eeuwiger’ zijn dan andere – dit geldt bijvoorbeeld voor water, dat al millennia door uiteenlopende tradities als aansprekend beeld van transcendentie
wordt gebruikt. En er zijn minder toegankelijke, maar voor iemand persoonlijk mogelijk zeer waardevolle beelden – het is uiteindelijk een kwestie
van smaak. Religies leveren een groot repertoire aan gouwe ouwe, door de
eeuwen heen werkzaam gebleken beelden, die beogen te verwijzen naar een
werkelijkheid die de aanhangers aanspreekt.
Sinds het wegvallen van de geloofwaardigheid van de beelden ligt hun
religieuze waarde in hun verwijskracht naar iets wat onbenoembaar is gebleken. Hun inhoud is niet meer te geloven, maar over is de verwijzing naar
transcendentie. We kunnen het besef van transcendentie alleen wekken met
beelden, zoals met de beelden die afkomstig zijn van onze voorouders. Deze
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beelden zijn voor wie niet gelooft getuigen van een verdwenen geloof in een
hogere wereld. Die wereld is naar beneden gehaald en staat nu leeg.

III Existentiële leegte
Velen houden zich op het moment maar liever ver van metafysisch geladen
beelden van transcendentie zoals de traditionele christelijke ‘geloofsvoorstellingen’. Ze zoeken naar beelden die juist afwezigheid en leegheid uitbeelden.
Deze uitbeelding van transcendentie past beter bij onze cultuur, vinden ze,
en bij hun smaak. Kunstenaars hebben deze leegheid op allerlei manieren
uitgebeeld – en dat kan ook zonder in de fuik van niet-onderkend geloof in
beelden van transcendentie te zwemmen. Zo tonen de ‘kerker-tekeningen’
van de achttiende-eeuwse Italiaan Piranesi een escheriaanse, in zichzelf opgesloten wereld waarin zich oneindig veel kamers, zalen, gangen en trappen
lijken te bevinden. De personen in de kerkers gaan doelloos trappen op
en af. Boven hen zie je stenen gewelven, nergens een streepje blauw. Geen
dag, geen nacht, geen tijd. Een wereld die samenvalt met de grenzen van
een door mensen gebouwde, gigantische gevangenis. En die toch grenzeloos
groot is, zonder enige aanwijzing voor een buitenwereld. ,,Het gevoel te zijn
opgesloten is zo absoluut dat zelfs de gedachte aan ontsnapping onmogelijk
is,” zegt de Belgische socioloog Walter Weyns.35 Het is een gevoel dat past
bij onze cultuur, stelt hij. De wereld van voorloper Piranesi is volgens Weyns
een metafoor voor het leven in onze tijd: door het ontbreken van een bovenwereld kan ons bestaan leeg en afgesloten lijken. God is dood, alles wat er is,
is een in zichzelf besloten wereld, daarbuiten is niets.
Het uitbeelden van begrensdheid en leegte lijkt zo paradoxaal genoeg een
manier geworden om te proberen iets levensbeschouwelijks en soms misschien zelfs religieus uit te drukken. De dichter C.O. Jellema getuigt ervan
in zijn bekende gedicht over het leegstaande kerkje van Fransum. ,,Zo ben
je het mooist: dicht, van het uitblijvend antwoord de schrijn.”
Het uitbeelden van existentiële begrensdheid gebeurt op allerlei manieren. Een gasometer (gastank) van 117,5 meter hoog in het Ruhrgebied was
de locatie van de performance van kunstenaar Bill Viola. De gasometer
biedt het gevoel van begrensdheid, zegt de recensent Hans den Hartog Jager.36 ,,Hier is het leeg. Overzichtelijk. Een unieke sensatie: zelden verkeer
je in een ruimte die zo groot is, zo donker, maar waarvan de grenzen toch zo
duidelijk zichtbaar zijn. En die begrenzing biedt geen opluchting: het maakt

156

wat is religiositeit?

de duisternis alleen maar concreter.” Hier kijkt de toeschouwer niet meer
naar een tekening, zoals bij Piranesi, maar bevindt hij zich lijfelijk in de lege
ruimte. En dat heeft een grote impact. ,,In de gasometer kijk je niet langer
tegen het monster op, je zit er opgesloten in zijn buik.”
En ook hier weer komt de paradoxale sensatie van eindeloosheid opzetten. ,,Pas na een kwartiertje dwalen door het duister merkte ik dat er in de
gasometer een lift zit,” schrijft de recensent. ,,Die brengt de toeschouwers
naar de zevende en de tiende verdieping, respectievelijk op zo’n zeventig en
honderd meter hoogte. Het verblijven in die ruimte blijkt een ijselijke ervaring, zeker voor iemand met enig talent voor hoogtevrees. Op die hoogte,
bijna volledig door duisternis omsloten, is het besef van ruimte beangstigend. De sensatie dat je ieder moment kunt zweven, tuimelen in die lokkende duisternis.”
In de op het eerste gezicht volstrekt areligieuze ruimtes van Piranesi en
Viola lijkt volgens de twee recensenten toch iets religieus te worden opgeroepen, in ieder geval roepen beide ruimtes de vraag ernaar op. Piranesi
tekende binnenruimtes en dus afgeslotenheid, maar tegelijkertijd lijken die
ruimtes oneindig en is tijd er afwezig, schrijft Weyns. ,,Er is ronduit sprake
van een geflirt met het oneindige: zalen die onophoudelijk overgaan in telkens nieuwe, almaar kleiner ogende zalen, eindeloze zuilenrijen, surrealistische koepels.”37 Op een verborgen wijze is ‘het heilige’ volgens hem zo toch
in deze niet-religieuze wereld aanwezig. ,,Men is geneigd aan Piranesi’s voorstellingen metafysische of religieuze consequenties te verbinden, tot men
beseft dat het ontbreken ervan misschien een nog grotere uitdaging stelt aan
het menselijke verstand.”38
Viola maakt expliciet gebruik van de mengeling van leegte en religieuze
symboliek. Zo zie je op reusachtige videoschermen die op verschillende
hoogten in de gasometer hangen in slow motion een persoon in het water
afdalen en weer opstijgen – een ‘engel’. De recensent vraagt zich af in hoeverre wat je in de gasometer beleeft, lijkt op wat er in een oude kerk te beleven valt. ,,De oude kerkbouwers maakten altijd schaamteloos gebruik van
wat je het ‘effect van onafzienbaarheid’ zou kunnen noemen, het effect dat
de blik van de bezoeker, door tussenwanden, kapellen en kamers, de ruimte
niet volledig kan overzien. Daardoor krijgt hij het gevoel dat de ruimte zich
buiten zijn gezichtsveld tot in de oneindigheid uitstrekt.”
Dit is niet tegengesteld aan de eindigheidsbeleving zoals Viola en wellicht
ook Piranesi die probeerden te bieden. De recensent merkt in de gasometer
zelf ook de sensatie van zweven op in een lokkende duisternis – ook een
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effect van onafzienbaarheid. Het wordt versterkt door Viola’s opstijgende
en afdalende engel. Het effect van onafzienbaarheid is inderdaad maar een
effect, en wordt dus bijna onmiddellijk doorzien. Het is een illusie. In beide
gebouwen zijn zulke subjectieve sensaties te vinden die samenhangen met
de vormgeving van de ruimte. In beide gevallen is het mensenwerk dat belevingen wekt. Voor agelovigen is een middeleeuwse kathedraal in principe
hetzelfde als een reusachtige negentiende-eeuwse voormalige gashouder: een
ruimte die spectaculaire belevingseffecten kan geven.
Het accent dat tegenwoordig lijkt te liggen op eindigheid, begrensdheid
en leegte moet ons niet van de wijs brengen en tot de conclusie leiden dat
er tegenwoordig minder oog zou zijn voor oneindigheid. Eindigheid en oneindigheid staan theoretisch dan wel tegenover elkaar, maar ze liggen ook
dicht bij elkaar: het een kan het ander oproepen. Wie zich met eindigheid
confronteert roept ook besef van oneindigheid op, en andersom. Zelfs in de
kortste momenten kan oneindigheid worden beleefd. ,,Het gaat om het moment,” zegt Gerrit Jan Konijnenberg, die Nederlands kampioen skischansspringen was.39 ,,Op de schans volgt een afdaling van honderd meter, waarvan de helft als val in de lucht. Die val duurt maar drie seconden, maar het
lijkt een eeuwigheid.” We weten beter, maar het is alsof het oneindig lang
duurt – zo geeft deze ervaring een oneindigheidsillusie en ook het besef dat
iets als tijd eigenlijk niet goed te vatten is – transcendentiebesef dus.
De existentiële leegte in de gasometer wordt juist dankzij Viola’s religieuze toespelingen voelbaar. De illusie druipt ervan af en doet iets met de
bezoeker. Zoals in de kerk in Vézelay de werking van de ongeloofwaardig,
leeg geworden religieuze beelden kan overdonderen. De agelovige wandelt
tussen de ontmaskerde en ontzielde beelden. De in steen gevormde visioenen zijn vervlogen. De kerk als monument van een voorbij universum.
De gasometer is ook vanwege de leegte die is overgebleven na het ongeloofwaardig worden van het visioen waaruit het gebouw is geschapen,
onmiskenbaar een naar transcendentie verwijzende ruimte, een transcendentiebesef gevend beeld van transcendentie dus. De sensatie dringt zich bij
de bezoeker van de gasometer op dat je in zo’n groot gebouw gereduceerd
wordt tot een mug, zoals dat je ook in een imposante kathedraal kan overkomen. De gasometer kon de oorspronkelijke gebruikers euforisch maken
omdat dit de wereld transformerende gebouw hun eigen creatie en prestatie
was – het was ‘een kathedraal van het vooruitgangsgeloof ’. Was, want anno
Viola is het geloof in zijn enthousiaste, optimistische vorm verdwenen. Ook
de gasometer is ontmythologiseerd. De gasometer is een monument gewor-
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den van de vooruitgangsdroom die niet alleen de hele wereld zou openleggen – dat heeft hij gedaan – maar die ook alle geheimen wilde ontsluieren
– en die belofte is niet uitgekomen, integendeel. We worden tegenwoordig
geconfronteerd met de begrensdheid van het vooruitgangsgeloof – eindige
natuurlijke hulpbronnen, milieuvervuiling. Het streven naar grensverlegging heeft ook meer oog gegeven voor onze beperktheid. Wie zich uitgedaagd weet door grenzen, voelt het bestaan ervan des te beter aan. Dat is
waarom de begrenzing en de leegte van de gasometer aanspreekt.
De leegte heeft dus een dubbele bodem, en die wordt blootgelegd door
kunstenaars. Enerzijds kennen wij illusieloosheid en begrenzing, maar anderzijds hebben we een verhoogd besef van transcendentie. De ontoereikendheid en ongrijpbaarheid verwijzen naar een onuitsprekelijk niets dat
toch ook iets is, in ieder geval in ons bewustzijn. Het maakt ons bestaan
tot een mysterie, en gevoel daarvoor hebben wij graag. Er zijn tal van manieren om het op te roepen, met Duintjer en Bor door te mediteren, maar
ook door te kijken naar Piranesi’s werk, en door een bezoek te brengen aan
gasometer of kathedraal.
Ook de kerk van Vézelay is voor agelovigen een beeld van transcendentie
geworden dat leegte uitbeeldt. Dat neemt niet weg dat het er een groot
deel van het jaar druk en rumoerig is. In groepen gaan toeristen langs de
achthonderd jaar oude, met beelden versierde pilaren om uitleg over de
symboliek te krijgen. Anderen lopen kwebbelend rond op klinkende hakken of benen deze bezienswaardigheid zo snel mogelijk door, op weg naar
de volgende. De kerk van Magdalena heeft aan heiligheid ingeboet. Het in
steen uitgebeelde symbolische universum ligt er ook als het er druk is verlaten bij, zonder dat iemand erbij stilstaat, laat staan er een traan om laat. De
beelden waren voor de middeleeuwers boodschappen van God. Maar God
spreekt er niet meer door aan. De religieuze kracht is eruitgelekt. Over zijn
hun respectabele leeftijd en grote schoonheid, en de onoverbrugbare afstand
tussen ons en de voorbije wereld waaruit zij stammen maar waartoe wij geen
toegang hebben.
Is het door vroegere generaties beleefde gevoel van verblijf in een godshuis nog te krijgen, al is het een verre afschaduwing daarvan? Spreekt God
hier nog? De wind giert om het gebouw, hoog boven rammelen loszittende
glaasjes in het lood. Vleermuizen vliegen rakelings langs en maken een akelig snerpend geluid. Verder blijft het oorverdovend stil en verblindend duister in dit religieuze monument. Ook het ‘huis van God’ lijkt leeg te staan,
en het geeft zijn dubbele bodem niet gemakkelijk meer prijs.
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IV Levensbeschouwelijke beleving
Beelden die vroegere generaties nog aanspraken, zoals een kerk of gasometer, roepen tegenwoordig associaties met leegte op. Een leegte die zicht geeft
op de grens van ons begrip. Wellicht was de ervaring van leegte voor de
vroegere gelovige mens alleen iets afschrikwekkends. Pascal legt daar getuigenis van af. ,,Wanneer ik heel het zwijgende heelal aanschouw, en zie hoe
de mens zonder inzicht als een verdoolde in deze uithoek van het universum
aan zichzelf is overgelaten… dan bevangt me een gevoel van ontzetting.”40
Tegenwoordig kan de leegte behalve afschrikken kennelijk ook aantrekken:
de mensen staan ervoor in de rij.41
Ze willen zich graag confronteren met beelden van hun begrensdheid, die
tegelijk verwijzen naar iets onkenbaars en dus leegs dat daarachter ligt, met
beelden van transcendentie dus. Zo is daar ook het beeld van een konijn uit
de hoed van de goochelaar. En de condoleancekaart met een achter de horizon ondergaande zon of een herfstbos. Het zijn populaire beelden voor de
transcendente kant van de dood. De zon gaat onder maar verdwijnt niet, de
herfstbladeren vergaan maar vormen de mest voor nieuwe bladeren, die aan
dezelfde stam zullen groeien. Ze verwijzen naar het vermoeden dat er een
mysterie is, en daarmee naar hoop. Dit geeft aanleiding tot levensbeschouwelijke reflectie – zou wat geldt voor de zon of de bladeren ook opgaan voor
mensen? Een ‘levensbeschouwing’ kan aldus gedefinieerd worden als ‘een
verzameling van beelden van transcendentie’. Onder ‘levensbeschouwelijke
beleving’ en ‘levensbeschouwen’ verstaan we dan het door zulke beelden
opgewekte besef van transcendentie en het reflecteren daarop.
Op allerlei manieren zoeken velen dit soort transcendentiebesef en de
erdoor opgewekte levensbeschouwelijke reflectie, ook en misschien wel speciaal agelovigen. Op vakantie is er vaak meer ruimte voor. Om dit besef aan
te wakkeren wordt behalve het oude gotische kerkje ook de belendende begraafplaats aangedaan, namen en jaartallen bekeken, hier en daar een fototje aanschouwd. Met gemengde gevoelens: zo jong, zo levend, maar nu toch
zo dood. Heel dichtbij en tegelijk eindeloos ver weg. De
onrechtvaardigheid die sommigen op deze plaats heeft gebracht, het
onverwachte weggerukt worden, dat ook jou of de jouwen kan overkomen.
De opeenvolging van de generaties, de onbegrijpelijke en onvermijdelijke
dood, die ook de bezoeker uiteindelijk op een dergelijke plek zal doen
belanden, de zin en onzin van het leven, het onvoorstelbare en absurde
maar toch ook verlangde leven na de dood. Een begraafplaats maakt
bewust van de tijdelijkheid van het leven
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en van de eeuwigheid van de dood. De begraafplaats is de plek om even te
mijmeren over het onaangename lot – met een macaber plezier, dat wel.
Als het smeedijzeren hek weer knarsend dichtvalt, was dat weer zo’n mooi
hapsnap-moment dat de vakantie afwisselend en boeiend maakt.
Een begraafplaats biedt zo een beeld van transcendentie. De keuze en
vormgeving van zulke beelden is een kwestie van smaak. En dus ook van
(sub)cultureel bepaalde modes. Zoals we zagen ligt er tegenwoordig een
accent op leegte, geslotenheid en eindigheid. De beperking wordt sterker
gevoeld dan ooit en het besef ervan gezocht en op eigentijdse manieren voelbaar gemaakt. Zoals ook met bungeejumping, waarbij de beperking zowel
gevoeld als overschreden wordt. Je kunt ermee de confrontatie met je eigen
dood en de angst ervoor aangaan en zo een besef oproepen van transcendentie. Het gevoel van beperktheid en van de overschrijding ervan en dus de
sensatie van onbeperktheid gaan dan heel even en op een paradoxale manier
samen.
,,Op het moment dat je besluit een bungee jump te maken is er nog niets
aan de hand. Je weet dat het veilig is, en dat je dus niet bang hoeft te zijn,”
vertelt Mark Jakobs, over zijn ervaring als begeleider.42 ,,Maar zodra ze je in
het harnas hijsen, ga je je toch al wat ongemakkelijk voelen. En als je even
later in de kooi omhoog gaat, en de wereld onder je steeds kleiner wordt en
ver beneden je het vangnet ligt zo groot als een postzegel, breekt de paniek
los. Je maag speelt op, het lichaam schreeuwt ‘nee’! Als je toch het tegennatuurlijke doet, omdat je verstand zegt dat het kan, en als je ondanks je
doodsangst springt, dan gaat bij de meesten het licht uit. Pas als het elastiek
intrekt en je een stuk naar boven wordt getild, kom je weer bij bewustzijn.
Steevast hoor je dan een enorme schreeuw, omdat je toch niet dood bent, je
gelukkig nog leeft.”
De dood en het springen zijn in dit geval beelden van transcendentie
die vlak voor het valmoment een beleving op gang brengen dat je zo meteen doodgaat. Je weet dat het niet zo is, maar je krijgt er even een extreem
transcendentiebesef van. In het proces ernaartoe speelt het overwinnen van
angsten en de erkenning van een basale overlevingsdrang. Bij veel bungee
jumpers is er een kort maar hevig moment vlak na de sprong met het euforische en relativerende besef dat ze nog leven. Door jezelf een veilige ‘bijnadoodervaring’ voor te schotelen, confronteer je je met je eindigheid – en
met de oneindigheid van de dood.
De cultuur grossiert in zulke sociaal geconstrueerde belevingen. Zo was
daar de tentoonstelling ‘Bodies, the Exposition’.43 Deze expositie van opge-
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zette Chinese lijken trok in de eerste maand al ruim zestigduizend bezoekers. De aandacht voor de grens van het leven komt voort uit fascinatie.
,,Zelden een tentoonstelling gezien waar iedereen even ademloos loopt te
kijken,” schrijft een verslaggever van Het Parool.44 De confrontatie met de
dood staat ook centraal in de jaarcursus ‘leven alsof dit het laatste jaar van
je leven is’ door Annet Polman, waarbij deelnemers zich inleven in de eindigheid van hun leven. Dit zou stimulerend werken, ‘zowel praktisch als
emotioneel’.45 Bij Mediamatic in Amsterdam konden mensen ‘proefliggen’
in een doodskist. Ze kregen er een foto van mee naar huis.46 De dood wordt
hier gebruikt om het perspectief van waaruit men het leven beschouwt te
veranderen. Het is een poging het gegeven van transcendentie voelbaar te
maken en te verdisconteren.
Steeds zonder dat daar geloof aan te pas hoeft te komen. Het gaat hier om
beelden van een grens, zonder uitgebeelde inhoud van iets veronderstelds
achter die grens, zodat je er niet eens in kúnt geloven en er dus ook geen
ongeloofwaardigheid aan kleeft.
Terwijl ze wel een transcendentiebesef kunnen geven. Wie hier actief naar
op zoek gaat door te springen, een museum te bezoeken of een workshop
te volgen, zoekt een levensbeschouwelijke beleving. Zoals we zagen kunnen
beelden van transcendentie, zoals een begraafplaats, aanleiding geven tot
intellectuele bespiegeling, tot levensbeschouwen. De bungee jump- en de
andere belevingen boden daartoe aanleiding genoeg, maar die bespiegeling
zal lang niet altijd volgen.
Niet de bespiegeling maar de beleving staat centraal, al zijn de twee niet
scherp te onderscheiden en beïnvloeden ze elkaar. Ook het heelal kan een
beeld van transcendentie zijn dat zowel reflectie als beleving oproept, zagen
we bij Pascal. Al kijkend naar de heldere sterrenhemel krijgen veel mensen
het besef van de grootse oneindigheid van het universum. De afstanden en
tijdspannen gaan ons begrip ver te boven. Er zijn sterren te zien die zo ver
weg zijn dat ze al duizenden jaren geleden uitgedoofd zijn, terwijl hun licht
ons nu pas bereikt. Ze zullen oneindig lang blijven stralen – het mysterie
van het bestaan op de grootst mogelijke schaal. Zulke levensbeschouwelijke
gedachten gaan al omhoogkijkend door menigeen heen.
Het beeld van oneindigheid kan doen anticiperen, voelen en hopen dat
hoe klein de mens ook is, hij wellicht op de een of andere wezenlijke manier
met die oneindige sterren verbonden is, dat hij misschien zelf ook oneindig
is, in ieder geval in de vorm van ruimtestof en misschien wel meer…
Het heelal kan ook de eigen tijdelijkheid beklemtonen. De atheïstische
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classicus Henk Versnel bijvoorbeeld merkte op: ,,Als ik naar de nachtelijke
sterrenhemel kijk, komt er iets over me heen waardoor ik denk: binnenkort
ben ik er niet meer, zoals straks zelfs ook de sterren er niet meer zullen zijn.
Dat geeft een gevoel van opluchting.”47
De beleving van dode lichamen of de sterrenhemel als beelden van transcendentie nodigt uit tot levensbeschouwen – of iemand nu christelijk, atheistisch of niets is. Er komt, zoals Versnel zegt, ‘iets over hem heen’ dat hem
aanspreekt en dat de tijd extreem relativeert: alles gaat voorbij. En als alles
voorbijgaat, hoe erg is het dan dat ook ik voorbijga? Moet ik nog iets voordat ik voorbij ben? Op deze manier brengt het heelal als beeld van transcendentie mensen een levensbeschouwelijke reflectie, en dito beleving, die
steevast gekleurd wordt door een zeker transcendentiebesef.
Dit kan een onbedoeld bijeffect zijn van het kijken naar het heelal, maar
het kan ook een bewust nagestreefd doel zijn. Zo organiseerde de Sterrenwacht van Leiden in 2006 bijeenkomsten voor jonge kinderen om te zorgen
dat ze ‘een gevoel voor de omvang en schoonheid van het universum krijgen
door bewustwording van het heelal’. ,,Dat verbreedt hun blik en stimuleert
de ontwikkeling van hun wereldbeschouwing… [Want] elke beschaving
heeft naar de hemel gekeken, op zoek naar antwoorden op zijn diepste vragen.”48
Dat klopt, maar wij kijken tegenwoordig wel op een andere manier. Wellicht keek elke beschaving naar de hemel, maar wij kijken naar het heelal.
De oneindigheid boven ons stond in premoderne culturen vaak voor de
verblijfplaats van goden of God. En die goddelijke wereld stond in direct
verband met de onze. De sterren en planeten vertelden hoe we ervoor stonden en hoe het verder zou gaan. Dit was ook in christelijk Europa geen
marginaal idee maar tot het eind van de zeventiende eeuw de algemeen
geaccepteerde manier van denken, in wetenschap en kerk.49 En het leeft ook
tegenwoordig nog sterk in andere wereldreligies, zoals het hindoeïsme en de
islam. Deze religies ondersteunen het idee van oneindigheid van de mens
met het beeld van de oneindigheid van het heelal. Zoals dat centraal staat in
de astrologie.
Het moderne wereldbeeld en daarmee het heelal is anders. Het idee van
een God in de hemel boven ons wordt algemeen absurd gevonden. De
officiële kijk wordt bepaald door de wetenschap. Die onttovert enerzijds
het heelal – van bijvoorbeeld een micro-macro-kosmos-structuur moet zij
weinig hebben – maar biedt anderzijds spectaculaire uitzichten – zwarte
gaten, onzichtbare materie en parallelle universa – en kan zo een overdonde-
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rend besef geven van onbevattelijkheid, van transcendentie. Het heelal kan
heftige emoties oproepen. Oegema schreef: ,,We zitten opgesloten in een
spookachtig universum, verschrikkelijk mooi en verschrikkelijk krankzinnig. Ontstellend, in alle richtingen.”50 Al kijkend naar de sterren kan ook
de moderne mens zich nog eindig en oneindig klein voelen tegenover dit
oneindig grootse. Het heelal kan zo voor hem nog een pakkend beeld van
transcendentie zijn.
Wetenschap, vooral in haar gepopulariseerde vormen, is een aanbieder
van beelden van transcendentie die niet zozeer een geloof als wel een zeker
transcendentiebesef wekken. Vermoedelijk schuilt daarin een belangrijke
reden voor haar populariteit. De speurtocht naar buitenaards leven bijvoorbeeld brengt veel Nederlandse deelnemers op de been: bij het internetproject Search for Extraterrestrial Intelligence (seti) waren in 2001 84.334
Nederlanders aangemeld. Zij stellen hun computer beschikbaar voor rekenwerk op grond van gegevens van een telescoop in Puerto Rico, die mogelijke signalen van buitenaards leven verzamelt.51 Signalen van miljoenen
lichtjaren ver weg op je computer, en wie weet valt bij jou het kwartje en is
er contact.
Veel mensen hebben zo hun huis-tuin-en-keukenmaniertjes om een besef
op te roepen van transcendentie. Zo hoeft Bart Carpentier Alting alleen
maar naar een steen te kijken. In Happinez staat hij op de foto met een
grote steen in zijn handen.52 Hij zegt: ,,Ik voel dat de pure eenvoud van
die stoere steen me overrompelt en ontroert. De indrukwekkendste materie
benadrukt mijn eigen vergankelijkheid.” Alleen moet dat voor hem niet te
lang duren. Hij voegt er gelijk aan toe: ,,Maar daar sta ik niet al te vaak bij
stil.” Ook benadrukt hij dat hij een ‘man van de Verlichting’ is, een ‘kritisch
en rationeel denker’.
Er zijn vele hedendaagse manieren waarop mensen transcendentiebesef
zoeken. Sommigen hebben een hobby die ze minder of meer levensbeschouwelijk uitwerken. Zo kan genealogie transcendentiebesef geven. Deze hobby
is de laatste decennia populair geworden. Volgens een bekend handboek
komt dat door het belang dat mensen hechten aan levensvragen als ‘waar
kom ik vandaan?’ Op zoek naar je oorsprong word je geconfronteerd met de
tijdelijkheid van het menselijk leven. ,,Het ene geslacht gaat, het volgende
komt. Ze verdwijnen in de nevelen van het verleden.” De genealoog is een
avonturier, lezen we, die op zoek gaat en ontdekt dat ,,elk mensenleven zijn
hoogtijdagen en momenten kent, met rituelen en kleine monumenten, die
misschien gewoon in een schoenendoos te vinden zijn”.53
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Kunst is een andere manier om transcendentiebesef op te wekken. Dit
kan min of meer bewust worden nagestreefd. Bor overkwam het als verrassing, anderen gaan er speciaal voor zitten om juist dit besef te krijgen. Muziek leent zich er goed voor. ,,Bach geeft een gevoel van oneindigheid,” zegt
Bachspecialist Kees van Houten.54 En zeker de Matthäus Passion. ,,Zodra
het begint, krijg ik het gevoel dat ik in een trein stap die al rijdt en als ik
aan het eind weer uitstap, rijdt de trein nog door. Het geeft het gevoel dat
het al lang begonnen is, en nog eindeloos doorgaat.” Zo symboliseert Bachs
muziek eeuwigheid – precies dit soort uitbeeldingen is volgens dirigent Jaap
Hillen voor de veelal agelovige koorleden een belangrijke reden om mee te
zingen.55 Ook veel popmuziek biedt transcendentiebesef. ,,Herfst in Nieuwegein. In alles wacht vandaag de eeuwigheid,” zingt de Nederlandse zanger
Spinvis, om maar een voorbeeld te geven.
Het gegeven dat we bijna niets wezenlijks weten, loopt als een rode draad
door het werk van de Bredase kunstenaar Martin Riebeek. Daarom heeft
hij bij Houten zijn ‘landingsbaan voor buitenaardse culturen’ opgericht, op
twee rotondes aan weerszijden van de A27. Eén met een verkeerstoren, die
violet licht uitzendt als er geland mag worden, wit als dat vanwege de drukte
op de A27 niet mag. Riebeek wil ermee proberen de beleving op te wekken van, jawel, de kleinheid van de mensen in het immense heelal om ons
heen. En hij wil dat ,,de verwachting en de hoop blijven zolang er geen ufo
landt”.56
Ook de Arnhemse kunstenaar Rob Sweere stelt alles in het werk om
transcendentiebesef te cultiveren.57 Het gaat allemaal om de ondagelijkse
ervaring, stelt Sweere. In Drenthe is hij van zonsondergang tot zonsopgang
in een hunebed gaan liggen. ,,Dertig centimeter boven m’n hoofd hing een
gigantisch stenen blok. Die nacht verloor ik alle besef van tijd, voelde me in
contact met de vroegere bewoners van dit land.” Op verschillende manieren
experimenteert hij met aan vergankelijkheid gerelateerde thema’s. Zo nam
Sweere plaats onder een trap om de beperkingen van het lijf te voelen. Het
hoofd gevouwen langs de onderkant. Na een uur wat hij noemt ‘actie’ komt
het intense besef dat het lichaam een last is die gedragen moet worden. Uit
de ervaringen die hij oproept met zijn kunstprojecten vloeien levensvragen
voort – geen antwoorden. ,,Ik sta in de wereld. Ik weet niet wat ik er moet.
Ik zie mijn lichaam – een zak vol botten. Ben ik mijn lijf? Of is mijn lijf de
drager van mijn zelf?”

transcendentie

165

V Onstilbare zinvragen
Vragen genoeg. Wellicht lijken ze voor wie een geloofsprobleem heeft onzinnig, en dat zijn ze welbeschouwd ook in hun formulering en hun veronderstelde doel – een antwoord. Uiteindelijke zinvragen zijn onbeantwoordbaar,
tenminste, voor wie vanwege het geloofsprobleem geen geloofsvoorstellingen als antwoord accepteert. We vallen al stil bij de poging tot een precieze
vraagstelling te komen, zodat we zelfs maar zouden weten waar we het eigenlijk over willen hebben. We betrappen ons erop dat we ons verliezen in
vraagstellingen die ‘ik weet niet wat’ onder woorden zouden willen brengen.
Hoewel wie niet gelooft niet verder lijkt te komen met vragen naar de uiteindelijke zin, geven velen zich desondanks soms of vaak over aan zulk gevraag. Dit kan komen doordat de erkenning dat het vinden van antwoorden
onmogelijk is een zeker transcendentiebesef geeft. Dat wakkert het vragen
eerder aan dan dat dit het stopt.
Het ook op levensbeschouwelijk gebied hebben van een vragende houding is een waarde die tegenwoordig breed wordt gedeeld. Ondanks hun
onbeantwoordbaarheid zijn zinvragen in onze cultuur populair, zagen we in
hoofdstuk 2. Ze komen op omdat we door het maatschappelijke en culturele klimaat ertoe worden gedwongen ons ertoe te verhouden. Zo leidt de
imperatief authentiek te zijn tot de vraag naar de kern van het zelf. De zoektocht of vraag naar het ware zelf is een breed gedeelde inspanning. Dankzij
hoge opleidingen, een houding van reflexieve twijfel en onvermogen te geloven in de traditionele antwoorden zijn we tegenwoordig sterker dan vroeger
met zinvragen bezig, ondanks hun onbeantwoordbaarheid.
In ons levensbeschouwelijke bespiegelen speelt vragen stellen een belangrijke rol. Het geloof in de traditionele antwoorden is verdwenen, over bleef
alleen de vraag. Als het tegenzit, kunnen zinvragen opkomen, en ook als het
meezit. Ze kunnen opkomen omdat iets ons fascineert – de sterrenhemel,
de dood of onze voorouders. Of wanneer we ons vervelen, ons onvrij voelen
of onrecht zien. Zinvragen kunnen worden opgeroepen in alle denkbare
situaties. Ze roepen dus niet alleen transcendentiebesef op, ze zijn op hun
beurt ook een moderne reactie op het besef van transcendentie.
Behalve over het stellen van uiteindelijke zinvragen wordt ook wel gesproken over ‘zoeken’. Op levenbeschouwelijk gebied is zoeken zonder te
vinden tegenwoordig heel gangbaar. Wie claimt te hebben gevonden, wordt
bijna meewarig aangekeken. Zoals de vraag tegenwoordig vaak niet meer
voortkomt uit de verwachting dat er een antwoord is, zo komt ook zoeken
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niet meer voort uit het idee te kunnen vinden. Tegenwoordig geldt het adagium dat zoeken de voorkeur geniet boven vinden. Rutger Kopland heeft
dat mooi gezegd in de titel van een poëziebundel: Wie wat vindt heeft slecht
gezocht.58
Zoeken gebeurt door religieuze tradities heen, in boeken van ‘spirituele
leiders’, door te experimenteren met de verschillende religieuze methodes,
bijvoorbeeld op het gebied van orakelen of meditatie, of door zomaar wat
na te denken. Maar waarnaar men op zoek is, weet men vaak niet precies.
Elk antwoord op de vraag schiet tekort. En het levensbeschouwelijk zoeken
is daarom naast het vragen naar de uiteindelijke zin een tekortschietende
term.
Het tegenwoordige zoeken of naar uiteindelijke zin vragen is anders dan
dat van de vroegere traditionele gelovige. Die vroeg alleen in tijden van
zwakheid, wanneer hij twijfelde. En dan hoopte hij vroeg of laat een antwoord te vinden en weer te kunnen ophouden met vragen. Tegenwoordig
ligt dat bij de meeste mensen anders – ook bij veel kerkelijke christenen. ,,Ik
heb al die jaren geprobeerd mensen de weg te wijzen naar de zinvragen van
het leven.” Niet naar antwoorden? Nee, zegt Peter Hofland, predikant van
de gereformeerde kerk in Wezep, bij zijn 25-jarig jubileum. ,,Je geeft nooit
pasklare antwoorden.”59 Zoeken en zinvragen stellen zijn zowel binnen als
buiten de kerk voor moderne mensen strategieën om op levensbeschouwelijk en religieus gebied iets te beleven. Dit gaat op voor de hele westerse wereld. Zo zijn ook Amerikanen steeds meer aan het zoeken geraakt. Zoeken
past beter dan vinden bij het tempo en de rijkdom aan keuzemogelijkheden
van het moderne leven, denkt de socioloog Robert Wuthnow.60
Ook kunstenaars experimenteren met de omgang met zinvragen en zoeken daarbij naar manieren om beleving op te roepen. In het theaterstuk
Oraculos van Vargas tijdens het Holland Festival 2001 kreeg iedere bezoeker een tarotkaart waarmee hij door een labyrint van orakels moest lopen.
De bedoeling was ‘een antwoord te krijgen op een belangrijke levensvraag’,
stelde de aankondiging. Het ging daarbij om de beleving van het individu.
Hij moest geen antwoorden krijgen, maar vragen ontdekken, aldus Vargas.61
Er was geen voorgeschreven vraag, en al helemaal geen boodschap. Het theaterstuk heeft de vorm van een spel, zei de Colombiaanse kunstenaar.
Vragen ontdekken, maar wat hebben we daaraan, bijvoorbeeld bij de
vraag naar de uiteindelijke zin van vooruitgang? Waarom willen we onze
wereld verbeteren, steeds meer te weten komen, de grens van onze kennis
oprekken? We vallen stil. ,,Er zijn veel ondernemingen die eigenlijk niet
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echt weten waarom ze willen groeien. Heel veel groeiambities lijken voort
te komen uit een soort automatische reflex dat groot goed is en meer beter,”
constateert de directeur van een Nederlandse bank.62 De oude antwoorden
zijn weggevallen, en dus ook het antwoord op het waarom van ons volhardende streven naar vooruitgang.63 We weten tegenwoordig uiteindelijk niet
waarom we tot in het oneindige willen verbeteren, meer willen, onszelf willen overstijgen. Als we ons dat afvragen stamelen we wat, zitten we zonder
tekst. Dan kijken we tegen onze eigen begrenzing aan, waar we ons niet bij
kunnen neerleggen. In de vraag ligt dus een reden besloten. We willen verbeteren om het verbeteren, al kunnen we uiteindelijk niet precies uitleggen
waarom. We zien onszelf bezig en begrijpen onszelf niet – een besef dat niet
geruststelt maar juist aanzet tot rusteloos verder zoeken en vragen, naar…
tja, naar wat eigenlijk?
Waarom stellen we desondanks nog zinvragen? Wat is de zin van het vragen naar zin? Het kan psychologisch en sociologisch worden geduid, zoals
uit behoefte aan houvast.64 Maar een afdoende verklaring voor ons gevraag
biedt dit niet. Functies zoals ‘houvast’ zeggen bij niet-gelovigen eigenlijk
niets: hoe kan een vraag zonder antwoord houvast geven? Niet dus.
,,Ik stel me vragen als: wie ben ik, waar gaat het om, niet omdat ik religieus ben opgevoed – dat ben ik niet – en niet omdat ik iets dramatisch heb
meegemaakt,” vertelt de goochelaar Ger Copper. ,,Ik stond gewoon onder
de douche toen deze vragen zich plotseling onontkoombaar aan me opdrongen.”65 Houvast is in tal van zaken te vinden, maar niet in het stellen van
onbeantwoordbare zinvragen. Zinvragen stellen is een van de middelen om
transcendentiebesef te wekken. Mensen stellen ze tegenwoordig niet meer
zozeer omdat ze houvast nastreven, maar eerder om een tegenovergestelde
sensatie te wekken: dat ze uiteindelijk vreemden zijn in hun eigen leven,
niet weten waarom ze leven, daarover niks kunnen uitsluiten, maar ook niks
kunnen aannemen. Naar zin vragen geeft het besef een eindig wezen te zijn
in een ontglippend universum. Het kan zo, naast besef van tijdelijkheid,
ook de sensatie van oneindigheid achter onze horizon geven.
Tegenwoordig houden veel mensen er geen set als waar te beschouwen
beelden meer op na om een angstaanjagend besef van transcendentie te bezweren. Ze verhouden zich liever met ‘het gat in ons denken’ in de vorm
van een vraag. Dat vragen is een manier om zich juist bewust te worden van
het feit dát er zoiets als transcendentie is. Door het stellen van een zinvraag
beseffen ze de transcendentie van het antwoord. Al denkend stuiten ze op
de grens van het verstand en beseffen ze dat er voorbij die grens meer moet
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zijn. Wát, kunnen zij niet meer invullen, want elke wát is ongeloofwaardig
geworden. Maar wel willen zij het bewustzijn dát.
De beperktheid van het verstand brengt tot het besef dat er iets wezenlijks
buiten het begrip valt. Door levensvragen te stellen over het zelf, de zin van
het leven, de dood, over noem maar op, wrijven mensen zich hun beperktheid en hun verstandelijke begrenzing in en activeren ze hun transcendentiebesef. En daarmee het inzicht dat er misschien nog veel meer is. Het
vragen naar zin wordt dus primair opgeroepen door de menselijke conditie:
doordat we omgeven worden door transcendentie, doordat we een gat in
ons denken hebben, waarvan elke uitbeelding tekortschiet maar dat desondanks uiterst reëel is.
Het stellen van zinvragen is dus een manier om transcendentiebesef te
wekken. Maar waarom willen we dat? Volgens Doortje Kal, preventiewerker
in de sociale psychiatrie, kan transcendentiebesef zin geven: ,,Pas op het
moment dat het inzicht ontstaat dat we niet alles kunnen bevatten met ons
verstand, opent zich de mogelijkheid voor verwondering en zinbeleving.”
Voor Kal komt zinbeleving voort uit een zich aangesproken voelen door
‘het besef dat de eigen horizon van verstaan niet de hele werkelijkheid kan
omvatten’.66
Deze ervaring kan overdonderend zijn. Zoals bij een jongerenwerker die
op zoek was naar de zin van het leven en zich op een dag aangesproken wist.
,,Ik vroeg me af: wie ben ik? Het is een beetje een raar verhaal, maar in september vorig jaar kwam er in een moment rust over me. Alles was opeens
duidelijk, niet in de vorm van een antwoord, maar op een niveau dat de
woorden te boven gaat. Dat gevoel is de hele dag gebleven, en werkt nog
steeds door.”67
Bij het vragen naar zin kunnen we ons geraakt oftewel aangesproken voelen van achter de grens van het kenbare. Het antwoord spreekt ons aan
zonder dat we het kennen. Het antwoord op onze zinvragen zou immers, als
we ermee bekend waren, van ultiem belang zijn. Het heeft de potentie het
denken op zijn kop te zetten, gevoelens en gedrag compleet te herstructureren, het hele leven radicaal om te gooien. Wisten we bijvoorbeeld zeker dat
de door de katholieke kerk verwoorde leer van Jezus de ware is, dan zouden
we natuurlijk katholiek worden en ons tot het uiterste inspannen om als
zodanig te leven.
Door het besef van het belang van de antwoorden voor het leven en tegelijkertijd de transcendentie van diezelfde antwoorden, worden zinvragen
geactualiseerd en zien we ons gesteld voor een probleem. ‘Het antwoord’
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kan een zekere druk op ons uitoefenen, ons uitdagen. Er gaat een appèl van
uit, dat lijkt tenminste zo. We blijven daarom doorvragen. Want al vragend
blijkt iets raars: we voelen ons aangesproken, en dat hebben we graag, ook
al geloven we niet. Want wie zich aangesproken voelt, kan daar gemakkelijk
een gevoel van zin uit putten. Met de beleving aangesproken te worden,
licht het idee van een bedoeling even op, van een hoger plan, een intentie
van een intelligentie die boven jouw dagelijkse zelf en de dagelijkse wereld
uitstijgt. Wie zich aangesproken voelt krijgt de sensatie van zin, en alleen die
sensatie is al waardevol, hoe vluchtig die ook is, ook op agelovige basis.
Voor een agelovige is de sensatie van zin of onzin het enig mogelijke
‘antwoord’ op zinvragen. Het is een sensatie die subjectief is, geen enkele
zekerheid geeft. Het ‘antwoord’ is niet zozeer een verstandelijk inzicht maar
een min of meer vluchtige beleving, die vaak gepaard gaat met beelden van
transcendentie, zoals bedoeling, willekeur, noodzakelijke ontwikkeling of
karma, om enkele voorbeelden te noemen. Zonder daarin te geloven, maar
genoegen nemend met het hoogst haalbare, de subjectieve beleving. Want
waar of niet, het verlangen naar zinbeleving wil desondanks graag worden
vervuld. En ondanks de subjectieve status kan deze beleving een zeker effect hebben – bijvoorbeeld begrip geven voor de situatie, deze relativeren,
of een stimulans zijn tot herinterpretatie van de situatie waaruit de zinvraag
voortkomt en acceptatie ervan.
Wellicht wekken mensen ook transcendentiebesef om de beleving op te
roepen aangesproken te worden, zoals door een onbekend en onkenbaar
antwoord op een zinvraag. De zinvraag is dan welbeschouwd een beeld van
transcendentie, een beeld dat wijst op de grens van ons begrip en confronteert met het gegeven dat daar meer achter moet liggen. Zo’n beeld kan
daardoor ook het gevoel geven aangesproken te worden, door iets wat voorbij de grens van het kenbare ligt – in het geval van de zinvraag een onkenbaar antwoord.
Misschien wordt de beleving van aangesproken te worden bij sommigen ook wel opgeroepen in bijvoorbeeld hun streven naar vooruitgang. De
grondeloosheid van dit streven geeft hun een transcendentiebesef, en het
vooruitgaan zelf kan daarbij als een bevestiging worden opgevat van bijvoorbeeld het bestaan van een uiteindelijk doel, om maar een mogelijk beeld
van transcendentie te noemen dat de beleving kan wekken van wat ik in het
volgende hoofdstuk ‘intentionaliteit’ zal noemen.
Het je aangesproken voelen door iets dat wordt uitgebeeld met een beeld
van transcendentie zou eventueel ook ‘transcenderen’ kunnen worden ge-
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noemd. Het suggereert immers een grensoverschrijding tussen de gewone
en een veronderstelde transcendente werkelijkheid. Al zou de conclusie onterecht zijn dat er werkelijk zoiets als een overschrijding plaatsvindt. Dat is
al te veel gezegd. Daarom houden we het op de ‘beleving van intentionaliteit’.
Ook van beelden van de grens zelf waarachter het transcendent is, gaat
voor de moderne mens een aansprekend appel uit. Zo kunnen zinvragen,
vooruitgang, bungeejumping, een tentoonstelling van opgezette lijken, een
steen, muziekstuk en het heelal al een zekere beleving wekken van intentionaliteit, zonder dat een beroep hoeft te worden gedaan op metafysica.
Maar de metafysische beelden die religies hebben ontwikkeld, zoals een
oude kathedraal en de beelden die spelen in traditionele religieuze muziek,
kunnen dat nog veel beter. Religies wekken met hun metafysisch geladen
beelden van transcendentie vaak op heel concrete en sterke manieren deze
beleving op – bijvoorbeeld het converseren van goden en mensen. Voor gebruik van verdergaande metafysisch geladen beelden van transcendentie zijn
velen huiverig. Maar speciaal zulke beelden veronderstellen vaak expliciet
dat sterkere belevingen van intentionaliteit mogelijk zijn, en dat helpt bij
het genereren ervan.
Op agelovige basis komt zo’n intensere beleving soms wellicht spontaan,
maar ze wordt op het moment nog niet vaak heel expliciet methodisch gezocht. Het geloofsprobleem zorgt ervoor dat velen geen gebruik kunnen
maken van metafysisch gekleurde beelden van transcendentie en het er maar
bij laten zitten of niet veel verder gaan dan een voorzichtig verlangen naar
transcendentiebesef met behulp van verbeeldingen van de grens waarachter
transcendentie heerst, waarbij geen metafysisch geladen beelden nodig zijn.
Vanwege het geloofsprobleem is de ‘sociale productie’ van een meer religieuze invulling geblokkeerd.
Wel zie je allerlei agelovige pogingen om transcendentiebesef te wekken
en is vaak de beleving van een lichte mate van intentionaliteit te herkennen. Dit lijkt tegenwoordig zelfs enige populariteit te krijgen. Er lijkt ook
ontwikkeling in te zitten in de richting van een zelfbewuster en explicieter
experimenteren met religiositeit op agelovige basis. Pas als de intentionaliteitsbeleving sterker wordt, krijgt het zin om van religieuze beleving te
spreken.
Vragen naar bewijzen dat zinvragen en andere beelden van transcendentie écht worden gecultiveerd voor het besef van transcendentie, is welbeschouwd vragen naar kwantitatief bewijs: werkt het zo bij genoeg mensen

transcendentie

171

om van een sociaal verschijnsel te mogen spreken? Een kwantitatief sociologisch bewijs kan ik hier niet geven. Het zou een heel anders opgezet
onderzoek vergen, dat deze studie zou veronderstellen. Ik heb geprobeerd
aannemelijk te maken dat in de hier gegeven voorbeelden inderdaad transcendentiebesef en beleving van intentionaliteit een rol spelen. Al zou het
zelfs maar voor een paar procent van de Nederlandse bevolking in enige
mate opgaan, dan nog zou het een interessante en belangrijke observatie zijn
– het zullen er veel meer zijn. Verderop wordt wel een poging gedaan aan
te tonen dat het hier ook om een kwantitatief belangrijk verschijnsel gaat.68
Een nieuwe zienswijze moet niet zozeer kwantitatief bewezen worden, maar
moet vooral haar verklarend en ook inspirerend vermogen tonen. Allereerst
gaat het daarbij om het uitwerken van een visie op religiositeit die zicht geeft
op een ontwikkeling die velen van ons zo op de huid zit, dat die grotendeels
nog onzichtbaar is: het religieus zijn zonder geloof.
Dankzij deze visie lichten allerlei voorbeelden en aspecten op van religiositeit zonder geloof. Maar eerst is het nodig het aspect van intentionaliteit
uit te werken – een van de poten van een religiebegrip dat het zonder geloof
kan stellen. Voor inzicht in de verschillende aspecten van ‘intentionaliteit’
baseer ik me op een van de weinige Nederlandse sociale wetenschappers die
op het gebied van religie onconventionele theorieën durfde te ontwikkelen: Jan van Baal. Inderdaad, zonder kwantitatief sociologisch bewijs ervoor,
maar met eyeopener.

7 INTENTIONALITEIT
,,De ervaring van het universum niet als puur neutraal, maar als een
universum dat de mens op de een of andere manier aanspreekt, een
universum geladen met intenties die op hem betrekking hebben, is
een notie die de weg opent naar een heel nieuwe benadering van de
problemen van magie en religie.” Jan van Baal (1909-1992)1

I Het hemelse koor
Wie beelden van transcendentie kan bekijken als kwesties van smaak heeft
geen geloofsprobleem meer. Er is waarschijnlijk een groeiende groep mensen die zodoende ook metafysische beelden van transcendentie cultiveert,
agelovig, enkel en alleen voor de beleving.2 Zij hebben geen last meer van
de traditionele neiging metafysisch gekleurde beelden van transcendentie
te zien als ‘geloofsvoorstellingen’, er daarbij stilzwijgend van uitgaand dat
voorstellingen die niet geloofd worden geen religieuze beleving kunnen geven. Zij kunnen de beelden ook zonder te geloven hun werk laten doen,
zodat ze de beleving geven dat je aangesproken wordt – hier intentionaliteit
genoemd.
De beleving van intentionaliteit en het zelf aanspreken is te zien als het
hart van persoonlijke religiositeit, deze beleving als de uiteindelijke reden
om religieus te willen zijn, de vervulling van religieus verlangen. Samen met
de in het vorige hoofdstuk besproken beelden van transcendentie en transcendentiebesef biedt dit een bruikbaar gereedschap om religieuze beleving
op agelovige basis in beeld te krijgen.
Ik denk met de begrippen die ik hier introduceer een instrumentarium
te bieden dat zicht geeft op aspecten van de werkelijkheid die tot op heden
verborgen zijn gebleven en die juist in deze tijd waarin velen een geloofsprobleem hebben en desondanks religieus zouden willen zijn, van groot belang zijn. Deze kijk is verfrissend omdat niet het theologisch oordeel erin
verstopt zit dat geloof voorwaarde is voor religiositeit. De oude manieren
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om naar religie te kijken gaven immers geen zicht op het juist tegenwoordig
aan de dag tredende verlangen naar religiositeit zonder geloof.
Ongetwijfeld houdt deze manier van kijken blind voor andere aspecten
van religiositeit. Door religiositeit onder de noemer van beelden van transcendentie, transcendentiebesef en intentionaliteit te brengen, vallen andere
karakteristieken buiten beeld, zoals die onder de noemer van institutionalisering zijn te brengen. En die ook een belangrijke factor zijn in de processen
die we hier beschrijven – ontstaan er bijvoorbeeld organisaties en staan er
leiders op? Dat is hier nu even niet waar we de aandacht op vestigen. Zou
deze aanpak de werkelijkheid verminken en maar weinig zicht geven op tot
dan toe ongeziene kanten, dan zou de theorie met haar begrippen nutteloos
zijn. Ik denk dat dat niet het geval is. Het kiezen van een invalshoek beperkt
nu eenmaal, en daarin zit als het goed is de kracht. Allerlei grote verschillen in religiositeit worden weliswaar over het hoofd zien, maar daardoor
kunnen andere verrassende overeenkomsten worden uitgelicht. Een relatief
eenvoudig, incidenteel privéritueel gaat hier in dezelfde mal als een millennia oud, collectief en theologisch uitgewerkt ritueel als de eucharistie. Door
op deze manier te kijken naar religiositeit in haar uiteenlopende vormen
kunnen we de overeenkomsten zien. Zoals de steeds zichtbare beleving van
intentionaliteit, een concept dat ons toch heel dicht bij de traditionele opvattingen over religiositeit houdt.3
Het is bijna donker in de imposante dertiende-eeuwse kerk van Vézelay. De
wind raast rond het gebouw. Langzaam loop ik op en neer door de schemerige zijbeuken, de gangen aan weerskanten van het middenschip. In de verte
vormen de gewelfribben een geheel, maar terwijl ik vooruitloop ontvouwt
dat geheel zich als een harmonica, wat de suggestie geeft dat je door een
almaar uitdijende gang loopt. Het heeft iets onafzienbaars en eindeloos.
Lopen in deze zijbeuken kan zo een besef van transcendentie oproepen. Het
is niet te bevatten wat eindeloosheid is en toch word je er zo op een symbolische manier deel van. De alsof-ervaring verwijst naar een onbekend meer.
Al lopend cultiveer ik deze zijbeuk als een beeld van transcendentie, zoals
in het vorige hoofdstuk is beschreven – een beeld dat op een grens van ons
begrip duidt, zonder met metafysische voorstellingen invulling te geven aan
een verondersteld iets dat daarachter zou liggen.
De meeste traditionele religieuze beelden doen dat wel. Ook over zijbeuken hebben theologen in het verleden gespeculeerd. De linker beuk
was vrouwelijk, de rechter mannelijk.4 Dat zou God zo bepaald hebben.
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Middeleeuwers konden nog geloven in de verzameling metafysisch geladen
religieuze beelden die het gebouw rijk is, maar mij lukt dat niet meer. En
toch creëert het kerkgebouw met zijn vele pilaren, beelden, doorkijkjes, ‘eindeloze’ gangen en maar langzaam wegstervende galm een sfeer waarin soms
meer aan de hand lijkt te zijn dan dat een optisch effect een besef van transcendentie teweegbrengt.
Bijvoorbeeld wanneer ik stapje voor stapje naar voren loop, naar het
kaarsverlichte koor, de symbolische hemel. Ik loop weer terug. En weer naar
voren, enzovoort, tientallen keren. Al minstens achthonderd jaar maken
mensen deze gang naar het heilige der heiligen, het hart van het ‘huis van
God’. Ze moeten daar iets religieus aan hebben beleefd. Wat? Terwijl ik het
me afvraag, ontdek ik hoe als je nadert de hemel zich als het ware opent.
Wanneer je dichterbij komt, lijkt het koor namelijk hoogte te winnen, op
te stijgen zelfs, majesteitelijk en mysterieus. En al is dit niet meer dan een
optisch effect, toch bekruipt me het gevoel van een superieure aanwezigheid
en geeft het iets van een halleluja-gevoel. Tenminste, ik kan me levendig
voorstellen dat mijn middeleeuwse voorgangers zo’n gevoel al lopend naar
het koor konden krijgen. En als mensen dat toen konden, waarom zou het
dan tegenwoordig niet meer kunnen? Het hele gebouw is bedoeld als een
grote lofprijzing aan God, met het koor als hoogtepunt. Een fantastisch en
prachtig idee, uitgewerkt in een door een ver voorgeslacht verwezenlijkt
architectonisch hoogstandje. Wie dit beseft kan hieruit ook tegenwoordig
nog heel mooie belevingen putten. Belevingen die samenhangen met het
idee dat je je in het huis van God bevindt, waarin je hem aanspreekt en je
aangesproken wordt.
Terwijl de oneindigheidsbeleving in de zijbeuken uitgaat van een beeld
van transcendentie zonder metafysische invulling, gaat het beeld van het
koor als hemel een stuk verder. Hier wordt een beeld van transcendentie
metafysisch ingevuld met een God in de hemel. God is volgens dit beeld
niet ver weg, maar wordt op een raadselachtige manier tegenwoordig gesteld
in zijn huis, waardoor hij, zo ongrijpbaar als hij is, eventjes dichterbij lijkt te
komen.
Bij beelden zonder metafysische invulling ligt het accent meestal op
transcendentiebesef, en bij beelden mét die invulling op het je aangesproken voelen. Al is bij het eerste type het aspect van je aangesproken voelen
meestal niet helemaal afwezig. En bij het tweede type speelt als er geen
sprake is van geloof zeker ook besef van transcendentie mee.
Wie zich in een oude kathedraal inleeft, merkt dat de effecten van deze
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schepping van ‘sacrale ruimte’ ook zonder geloof imposant kunnen zijn.
De beleving van gelovigen zal weliswaar deels anders zijn, maar die van
agelovigen kan soms wellicht ook religieus genoemd worden. Iets religieus
beleven kan wel zonder geloof, maar zonder beelden van transcendentie is
zo’n beleving een onmogelijkheid. Wie, zoals veel minimalisten, het beeld
van een hemelse god die op een plek aanwezig kan zijn, afkeurt, zou er niks
aan beleven. Wie ‘God’ een belachelijk idee vindt, blijft verstoken van de
beleving die onderweg naar het koor kan opkomen. De hele oefening van
naar het koor lopen zou onzinnig worden. Hij zal al lopend in dit middeleeuwse beeld moeite hebben er transcendentiebesef door te krijgen en zal
zich waarschijnlijk niet aangesproken voelen. Precies hiervoor zijn religieuze
beelden nodig, en die kunnen we dus niet ongestraft afschaffen, als onwaar
bestempelen en daarmee ontheffen uit hun functie – het geven van een
religieuze beleving. Voor de beleving is het niet zo erg dat je niet gelooft in
beelden, maar is het cruciaal dat je de beelden tot leven brengt.
Wie zich inleeft in de beelden van een kathedraal, zoals die van het hemelse koor, en participeert door in gedachten mee te ‘hallelujaën’, stelt God
symbolisch present. In de loop naar het koor is de aanwezigheid van God
verondersteld en zodoende is het mogelijk te proberen de beleving van aanwezigheid van God tot leven te wekken. Lukt dat, dan voel je je aangesproken, beleef je intentionaliteit en staat het huis van God even niet leeg.
Gods huis is een groots, door een metafysisch stelsel geïnspireerd bouwwerk, dat de bovenwereld waarin hij huist en zijn verhouding met de wereld
van de mens uitbeeldt. In de verbeelding van de middeleeuwse kathedralenbouwers die in Vézelay hebben gewerkt, speelde de platonistische manier
van denken van kerkvader Augustinus een hoofdrol. Deze klassieke religieuze kijk op het bestaan leefde breed in de Middeleeuwen.
Voor de middeleeuwer was de kerk een zichtbare afspiegeling van de onzichtbare wereld. Augustinus stelde dat de zichtbare schoonheid verwijst
naar de goddelijke werkelijkheid, waarvan zij een geheimzinnige afstraling
en openbaring is. De middeleeuwer begreep dat. De symboliek kon zo begrip geven van de onzichtbare werkelijkheid. Dit is de sleutel tot het geheim
van de Magdalenakerk: het stenen gebouw is de aardse afbeelding van de
eeuwige tempel in het hemelse Jeruzalem.5
Een prachtig beeld. Niet om nog in te geloven, maar wel te mooi en te
waardevol om niet in ere te houden, ook op een levensbeschouwelijk en
religieus te noemen manier. Wie zich in deze beeldenwereld inleeft, kan
haar ervaren. Beleving komt op door in de kerk te vertoeven, je vertrouwd
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te maken met de symboliek en je in de verschillende betekenissen ervan in
te leven. Naast de ‘oneindige’ gewelfde gangen en de hemel zijn er nog tal
van andere interessante ‘inkijkjes’, beelden van transcendentie die tot leven
kunnen worden gewekt – zoals het timpaan boven de ingang, de crypte, het
beeldhouwwerk op de pilaren, en de lichtinval.6 Als je iets van Plato en de
neoplatonisten weet, loop je niet alleen fysiek een middeleeuws symbolisch
universum binnen, maar ook mentaal.
,,Willen we meeleven met de esthetische en godsdienstige gevoelens van
de Romaanse mens, dan moet deze uitzonderlijke plek niet alleen ons verstand, maar ook ons gevoelsleven bezielen,” staat in het in de kerk verkrijgbare gidsje.7 En inderdaad is niet alleen kennis maar ook verbeelding nodig
om het oude religieuze universum tot leven te wekken. Te veel nadruk op
denken kan de beleving frustreren. Je krijgt het gevoel er dan niet bij. Het
verstand dat alles afweegt – zoals geloof- of ongeloofwaardigheid of hoe het
precies werd gemaakt – kan ervan weerhouden om mee te gaan in de religieuze voorstellingswereld in bijvoorbeeld de abdijkerk van Vézelay.
Voor een religieuze beleving heb je niet veel hersens nodig, en ook voor
de variant die werkt zonder geloof geldt deze geruststelling. Door je lijfelijk
in een historische, religieuze omgeving zoals de kerk van Vézelay in te leven,
breng je deze vanzelf tot leven. Er lonkt iets in de omgang met deze kerk.
De rijke geschiedenis, de verschillende vormen van symboliek en alle andere
getuigenissen van religiositeit kunnen meehelpen om van het verblijf in de
kerk een religieuze beleving te maken.
De middeleeuwer geloofde in een communicatiekanaal met God terecht
te komen wanneer hij de volgens de goddelijke, dat wil zeggen neoplatonische, wetten van de sacrale geometrie vormgegeven kerk betrad en de
symboliek onderging. Hier wist hij zich zinvol onderdeel van een kosmisch
drama, waarin de mens iets te kiezen had. Koos hij goed, dan koos hij voor
contact met de wereld van God, en de kerk was dé plek om dat contact te
beleven en te intensiveren. Meer dan tegenwoordig voelde men Gods hand
in het dagelijks leven, maar in de kerk was dit nog veel sterker. En helemaal
belangrijk: de kerk was dé plek waar mensen die zich aangesproken voelden
zich tot God richtten in hun poging antwoord te geven. De kerk was als een
doorgeefluik, waar het goddelijke, aanwezig gesteld op tal van manieren,
iets van zich liet zien – dat is wat de middeleeuwers geloofden en er beleefden. De kerk zinderde van de intentionaliteit.
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II Intentionaliteit volgens Jan van Baal
Het begrip intentionaliteit heb ik van de antropoloog en oud-gouverneur
van Nieuw-Guinea Jan van Baal. Dankzij zijn verblijf daar leerde hij intentionaliteit zien als fundamenteel element van de primitieve religiositeit van de
oerwoudbewoners. En als kenmerkend voor het menselijk bestaan.
Religies geven met hun mythen en rituelen hun aanhangers de beleving
van dialoog met goden, geesten en andere metafysische figuren. De gelovigen kunnen zich door hen aangesproken voelen. De beleving van intentionaliteit heeft de vorm van een sensatie van bijvoorbeeld troost, leiding,
zinvolheid, bescherming, straf of les. Op hun beurt proberen degenen die
zich aangesproken voelen daarop te antwoorden. Mensen proberen door het
doen van rituelen hun intentie aan de goden duidelijk te maken. Waardenburg ziet hierin ‘het centrum van alle geleefde religie’. Het onderzoek naar
de menselijke intenties noemt hij ‘de wezenlijke taak van de godsdienstwetenschap’.8
Gelovigen hebben het gevoel persoonlijk aangesproken te worden. Het
is dan ook niet vreemd dat er de neiging is om de veronderstelde afzender
uit te beelden als een persoon. En hem ook aan te spreken, wat weer een
luisterend oor veronderstelt, dat hoort. Personificatie ligt dus latent besloten
in de wens of de beleving te worden aangesproken, en de wil te antwoorden.
Niet dat het altijd om uitgekristalliseerde persoonlijkheden hoeft te gaan,
het kan ook om enkele menselijke trekken gaan, zoals de beleving dat de
natuur overal ogen heeft die zich op je richten.9
Typerend aan zulke beelden van transcendentie is dat ze een minder of
meer uitgewerkte metafysische invulling geven van iets verondersteld transcendents, en dat daarin de mogelijkheid van contact wordt verondersteld.
Deze beelden hebben dan ook een veel grotere potentie om de beleving
uit te lokken dat je aangesproken wordt, dan niet-gepersonifieerde beelden
zonder een duidelijk metafysische lading.
Volgens Van Baal gaat het in religies om ,,zeer simpele mechanismen
die men kan samenvatten onder het hoofd personificatie”, die ‘een sfeer
scheppen die communicatie suggereert’.10 Al is communicatie formeel een
stelsel van vraag en antwoord, van impulsen met duidelijke en berekenbare
terugkoppeling, ,,al het water van de zee wast niet af dat de mens zich als
communicatiezoekend gedraagt”.11
De goden en geesten zijn volgens Van Baal vormgeving van de poging
van de mens tot ‘dialoog met zijn universum’. Van Baal stelt dat de mens
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deel is van zijn universum én ertegenover staat. Hij is deel vanwege het simpele feit dat hij er letterlijk aan deelneemt, als lichaam. Maar reflecterend
staat de mens tegenover een vaak als willekeurig ervaren, volgens natuurwetten werkende wereld, die uiteindelijk geen boodschap aan hem heeft. ,,Zijn
hele wereld is anders dan hij, altijd veranderend, terwijl hij zichzelf blijft,
eender tegenover ander. Wanneer hij in zichzelf kerend hierover reflecteert,
ontdekt hij zichzelf noodzakelijk als onverbonden met zijn wereld, buiten
en tegenover haar staande, een zinloze nomade, wiens in de wereld zijn
niet echt is, omdat hij zeer wezenlijk buiten haar staat en als subject anders
is dan zij.”12 Hij voelt zich in de wereld ‘geworpen’, maar hunkert ernaar
deel te zijn van een zinvolle wereld, een wereld waarin nare gebeurtenissen
een diepere betekenis hebben. Religie biedt die. De zin wordt verwoord
in religieuze beelden die een intentie veronderstellen. Dat maakt van een
ingrijpende gebeurtenis meer dan een zinloos incident. Wie intentionaliteit
beleeft en wellicht ook wil antwoorden, is volgens Van Baal op een religieuze
manier ‘in dialoog met zijn universum’. Religie biedt zo de beleving deel te
zijn, want zonder deze beleving van ‘partnerschap’ kan de mens niet zinnig
leven.
De manier waarop Van Baal het concept intentionaliteit gebruikte is heel
anders dan de hoog-theoretische manier waarop de filosofen Searle en Husserl het gebruikten. Voor hen stond intentionaliteit voor ‘objectgerichtheid’.
Het ergens op gericht zijn was voor hen de kerneigenschap van het bewustzijn. Deze gerichtheid of intentionaliteit constitueert een zinvolle zichtbare
wereld.13 Ook bedoelde Van Baal iets anders met intentionaliteit dan Merleau-Ponty.14
Van Baal had zijn begrip van intentionaliteit overgenomen van Henri
Bergson. Deze Franse filosoof was niet wars van metafysische speculatie –
door hem ronduit wetenschappelijk genoemd.15 Van Baal stripte Bergsons
begrip van intentionaliteit van diens metafysische vooronderstellingen. Al
had hij wel bewondering voor zijn theorie. Die noemde hij ‘highly intelligent speculation’. ,,Bergson heeft een heel nieuw element ingebracht dat
meestal over het hoofd gezien wordt in de studie van religie: de mens beleeft
het universum niet als een puur neutraal krachtenveld, maar als een universum dat is geladen met intenties.”16
Voor Bergson was de evolutie die het leven en het universum vorm geeft
een creatief proces waarbij ieder ogenblik iets nieuws en onvoorspelbaars
te voorschijn komt. De creatieve kracht erachter noemde hij élan vital, ‘levensdrang’. Dit elan, dat de wereld doordringt en dat samenvalt met God,
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stuurt het universum vanuit een intentie. Religie is voor Bergson de poging
tot communicatie met de afzender daarvan. Je hebt volgens Bergson elan
op twee niveaus. De projecterende primitief zag het elan abusievelijk in de
vorm van gepersonifieerde intentionaliteit – geesten, goden en duivels. De
natuur heeft de primitieve mens uitgerust met beelden van vriendelijke en
vijandige krachten om hem in staat te stellen de onzekerheid te bevechten.
Verder dan de eigen groep dacht hij niet. In primitieve samenlevingen is
de moraal een zaak van sociale druk en welbegrepen eigenbelang. Met het
toenemen van de kennis vermindert de behoefte om achter gebeurtenissen
bedoelingen te zien. Er ontwikkelt zich een hogere moraal. Maar de sprong
naar een hogere moraal die het hele menselijke ras omvat kon volgens Bergson niet zonder religieuze inspiratie worden gemaakt. Hier is de hoogste
expressie van het goddelijke elan aan het werk.
Van Baal waakte er zijn hele werkzame leven voor metafysische speculaties à la Bergson over te nemen. De beleving van intentionaliteit is wezenlijk
onderdeel van de ‘condition humaine’, stelde hij. Intentionaliteit was voor
hem een subjectieve beleving, een manier om ons tot de wereld tegenover
ons te verhouden, een primaire reactie van de mens op zijn dreigende omgeving, die dient om zinloosheidsgevoelens wekkende onzekerheid te lijf te
gaan. Want mensen zijn ook volgens Van Baal religieus om hun angst voor
bestaansonzekerheid te bestrijden – een onder sociale wetenschappers heel
gangbare kijk op religie.
In feite had Van Baal een reductionistische kijk op religiositeit. De kern
ervan bracht hij terug tot de functie van ‘onzekerheidsremmer’. Hij had deze
zienswijze ontwikkeld in Nederlands-Indië, waar hij geïnteresseerd was in
primitieve cultuur. In het leven van de primitieve mens was de onzekerheid
groot, constateerde hij, en hij zag een verband met de door hem opgemerkte
neiging om in alles een intentie te zien. ,,Het is niet dezelfde onzekerheid als
die waaraan de moderne mens lijdt. Het is erger. Sommige gevaren zijn permanent en levensbedreigend. Natuurlijk zijn er ook tijden van voorspoed,
maar die duren nooit lang genoeg, en je weet nooit wat erna gebeurt.”17 Hoe
meer onzekerheid, des te intenser de beleving van intentionaliteit, stelde hij.
Mensen reageren op onzekerheid door wat er gebeurt aan een intentie toe
te schrijven, ,,de vage sensatie dat de dreiging geen onpersoonlijk gevaar is,
maar een bedreiging gericht op mij persoonlijk, en dat welvaart geen causaal
bepaald toeval is, maar een aan mij persoonlijk gerichte vriendelijke glimlach”.18
Religie dient volgens Van Baal dus om de bewustwording van eenzaam-
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heid en onverbondenheid af te remmen. Want de mens wil zich deel van
zijn wereld voelen, geen subject ertegenover. Juist in zijn isolement, in zijn
gevoel afgesloten te zijn van zijn wereld, kent de mens onzekerheidsgevoelens over zijn leven, en die gaan tot en met de uiteindelijke zinvraag. Met
de haar zo eigen beleving van intentionaliteit verbindt religie de opzichzelfstaande mens op de meest fundamentele manier met zijn wereld. Met
religieuze beelden wordt de beleving van zin gegeven en de onzekerheid
bestreden.
De beleving van intentionaliteit beantwoordt aan een diep gevoelde behoefte. ,,Hoe angstaanjagend een gebeurtenis ook kan zijn,” parafraseert
Van Baal Bergson, ,,het enige geruststellende voor het slachtoffer is dat zij
een intentie heeft. De intentie geeft het incident zin, terwijl zij anders betekenisloos toeval zou zijn.”19 De mens wordt volgens hen liever aangesproken
door narigheid dan dat hij zonder enige zinwenk narigheid moet ondergaan.
Het probleem met Van Baals redenering is dat de onzekerheidsreducerende functie het bestaan van de beleving van intentionaliteit niet werkelijk verklaart. De beleving van intentionaliteit kan ook de tegenovergestelde
werking hebben. De boodschap, de manier van aangesproken worden of de
veronderstelde afzender kunnen behalve zekerheid ook onzekerheid geven,
zinloosheidsgevoelens opwekken en schrik aanjagen. Zo kreeg Henri James,
de vader van de psycholoog William James, de schrik van zijn leven toen hij
zich aangesproken voelde door een verschrikkelijk beeld van transcendentie.
,,De kinderen waren naar bed,” schrijft de historicus Wilson. ,,Hij zat in
zijn eentje naar het smeulende vuur in de haard te staren. Op dat moment
werd James totaal onverwacht overvallen door een paniekaanval. Hij zat als
vastgenageld in zijn stoel en was in de greep van ‘een almaar aanwakkerende
storm van twijfel, angst en wanhoop’.” James zei later een ‘stinkende persoonlijkheid’ te hebben ervaren. Deze ervaring werd gevolgd door twee jaar
met zware depressies.20
Natuurlijk kan de onzekerheidsreducerende functie van intentionaliteit
voor velen heel waardevol zijn. Henri James haastte zich na zijn angstaanjagende ervaring naar de Christian Science en de rozenkruisers, op zoek naar
geruststellende zekerheid. Het voorbeeld laat echter zien dat intentionaliteit
iemand soms juist het idee kan geven dat hij geheel aan zichzelf overgeleverd
rondloopt in een onzekere wereld. En dat intentionaliteit dus niet per se een
medicijn tegen onzekerheid is, en daar zeker niet restloos toe te herleiden is.
Op agelovige basis hoeft een zingevende beleving van intentionaliteit ook
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niet per se houvast te geven. Zin gaat niet per se samen met zekerheid zoals
zinloosheid niet per se samengaat met onzekerheid. Op agelovige basis is de
zinbeleving even onzeker als de beleving van zinloosheid.

III De boodschap der drie illusies
Zekerheid geven kan dus niet als cruciaal worden beschouwd aan intentionaliteit. Als het typerende is dat de op zichzelf teruggeworpen mens de
beleving krijgt deel te zijn, dan moeten we ons met Van Baal afvragen of
er buiten traditionele religie om niet nog andere manieren zijn waarop het
subject deel kan zijn en of we die dan als religieus moeten beschouwen of
niet. Is de beleving ‘deel te zijn van zijn universum’ de kern van de beleving
van intentionaliteit? En hoe verhoudt zich dat tot religiositeit? We moeten
het ons afvragen om te kunnen beoordelen of er buiten de traditionele geloofsreligie religieuze beleving mogelijk is.
Behalve religie proberen volgens Van Baal ook kunst en spel de dialoog
van de mens met zijn universum op gang te brengen, ieder op zijn eigen
manier. Alle drie verbinden ze het tegenover de wereld staande subject met
zijn wereld. In feite kan volgens Van Baal de poging tot dialoog in heel veel
menselijke activiteiten een rol spelen.
Maar dat betekent voor hem niet dat religie, kunst en spel één pot nat
zijn. ,,De vraag rijst in hoeverre deze drie modi verwisselbaar zijn en in elkanders plaats kunnen treden.” En dat is helemaal in onze tijd van belang,
stelt Van Baal. ,,Het antwoord kan alleen ontkennend zijn.”21 Want religie
gaat over een onbewijsbare realiteit, kunst over een symbolische realiteit en
spel over een fictieve realiteit, zegt hij. Deze worden respectievelijk aanbeden, bewonderd of uitgedaagd. Religie geeft houvast dankzij een systeem
van voorstellingen dat de mens op elk moment mogelijkheden biedt de
kloof tussen hem en zijn wereld te overbruggen. Met zijn schoonheidsbeleving herkent hij de wereld als de zijne, maar alleen zolang hij die schoonheid
onder ogen heeft, en zij is dus vluchtig, en spel is slechts een vlucht in een
karikatuur. Religie is daarom het meest waardevol.22
Het probleem met Van Baals redenering is echter dat onbewijsbare, symbolische en fictieve realiteit niet helder onderscheiden kunnen worden van
elkaar. De zogenaamde religieuze realiteit kan zowel onbewijsbaar als symbolisch en fictief zijn. En de planeet Koekietoekie uit een sf-roman wellicht
eveneens. De ‘onbewijsbare realiteit’ krijgt alleen iets onderscheidends zodra
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de mensen haar voor waar houden, en we hebben gezien hoe problematisch
dat op het gebied van religie is.
Ook aanbidden, bewonderen en uitdagen zijn niet goed uit elkaar te
houden. Aanbidding kan bewondering inhouden, en de bewondering in
de kunst kan volgens kunstenaars ook een vorm van bidden zijn. Zo schijnt
Kafka schrijven de ‘kunst van het gebed’ te hebben genoemd. Uitdagen is
ook een mogelijke vorm van religieus (en kunstzinnig) gedrag. Het principe
van do ut des bepaalt dat God iets van de mensen krijgt en dat dus de mensen iets van hem zouden moeten terugkrijgen.23 Voor wat hoort wat, het
geven met de bedoeling iets terug te krijgen mag toch zeker als vorm van
uitdagen worden gezien.
Volgens Van Baal onderscheidt religie zich van kunst en spel doordat religie altijd structureler en kunst en spel vluchtiger zouden zijn. Met Clifford
Geertz zegt hij dat religie ‘long lasting moods of motivation’ levert, terwijl
volgens hem kunst en spel oppervlakkiger werken.24 Maar iemand voor wie
kunst en spel wel langdurig motiverende stemmingen zouden verschaffen
wordt daarmee toch nog niet religieus? Wellicht zijn er tegenwoordig ook
allerlei vormen van religie die in dit opzicht meer op vluchtige kunst en spel
lijken, maar dat maakt ze daarmee toch niet per se minder of niet-religieus?
‘Geloof ’, in de zin van voor waar houden, is volgens Van Baal het belangrijkste criterium dat religie onderscheidt van kunst en spel. Je moet wel van
dit criterium uitgaan om iets zinvols over religie te kunnen zeggen, stelde
hij. Want doe je dat niet, dan loop je in de val: je moet bijna alles op het
gebied van kunst en spel ook religieus gaan noemen. En dat zou religie al
te plat maken. Toch is het armoedig om alleen maar voor het opnemen van
geloof in een religiedefinitie te zijn vanwege de veelheid van verschijnselen
die bij het loslaten van geloof als voorwaarde religieus genoemd zouden
moeten worden.
Van Baal definieerde ,,religie of het religieuze als: ‘alle expliciete en impliciete noties en ideeën, geaccepteerd als waar, die relateren aan een werkelijkheid die niet empirisch kan worden geverifieerd’.”25 Hij nam intentionaliteit, hoewel hij er een vruchtbaar concept voor de studie van religie in zag,
dus niet op in zijn definitie. Want niet in het aangesproken voelen zelf, maar
in het wel of niet geloven in een beeld van transcendentie zat voor hem het
criterium voor religiositeit.
Als geloof een beslissend criterium is, dan heeft religie in deze tijd een
onoverkomelijk probleem, zoals we hebben gezien. Maar dat geloof bijna
altijd onderdeel is geweest van religiositeit betekent niet dat dat ook in de
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toekomst per se zo hoeft te zijn. We hebben ook gezien dat het om theoretische redenen moeilijk is vol te houden dat religiositeit altijd geloof zou
veronderstellen.26 Dit geldt ook voor de praktijk. In het volgende deel zullen
vele voorbeelden van religiositeit zonder geloof de revue passeren. Maar met
geloof als voorwaarde zouden we ook allerlei niet-traditioneel religieuze zaken religieus moeten gaan noemen, en zouden we het religiebegrip eveneens
erg oprekken. Zo zouden we met Van Baals definitie ook de studie van het
onbewuste door freudiaanse wetenschappers religieus moeten noemen.
Als alle door Van Baal genoemde criteria voor religie ondeugdelijk zijn,
wanneer kunnen we dan wel spreken van religie? Komt intentionaliteit alleen bij religie voor of kan het ook in kunst, spel of nog andere zaken opkomen? Van Baal reserveerde de term intentionaliteit voor het je aangesproken
voelen door ‘al te toevallige gebeurtenissen’. Alleen als iemand gelooft dat
toeval op zijn pad wordt gebracht door niet empirisch te verifiëren, al dan
niet gepersonifieerde krachten zoals goden en geesten, is er volgens hem
sprake van religiositeit. Deze beleving komt volgens Van Baal met én zonder
geloof voor, maar alleen mét noemde hij haar religieus. Wat hij zegt over
beleving van intentionaliteit van al te toevallig toeval zonder geloof, zullen
we zien in het volgende hoofdstuk. Hier is van belang dat hij het begrip
inperkt tot deze beleving van gebeurtenissen. Hij gebruikt de term niet om
bijvoorbeeld de beleving van inspiratie van de kunstenaar – het gevoel dat
het kunstwerk wórdt geschilderd – aan te duiden, of het idee van de sporter
dat hij een of ander metafysisch beeld van een ‘waar zelf ’ realiseert.
Toch is het naar mijn mening mogelijk en nodig ook in zulke gevallen
van intentionaliteit te spreken. Als er beelden van transcendentie in het spel
zijn – een waar zelf, een oude kerk, een al te toevallige gebeurtenis, een met
de sensatie van intuïtie geschilderd werk – en iemand anticipeert op een
relationeel aspect – toenadering, vervulling, eenwording, hulp, les – zijn
het allemaal vormen van aanspreken en aangesproken worden en wordt altijd een intentie verondersteld. Van Baal reserveerde de term intentionaliteit
daarom ten onrechte voor slechts één vorm van de beleving aangesproken te
worden.
Met het begrip intentionaliteit hebben we zo een veelbelovende manier
om religie te benaderen. Mensen zijn dan religieus als ze met traditionele
religieus, kunstzinnig of speels gebruikte beelden van transcendentie een beleving van intentionaliteit krijgen. Wie zo kijkt, heeft een goede manier om
religiositeit te begrijpen zonder dat er voorwaarden aan verbonden zijn zoals
geloof in de zin van voor waar houden. Als er beelden van transcendentie
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in het spel zijn, en als er een zekere mate van beleving van intentionaliteit
is, noemen wij een beleving religieus. Met geloof of zonder geloof maar met
transcendentiebesef. Zo hebben we een instrument in handen om, zonder
van alles maar religieus te noemen en op een grote reli-hoop te gooien, hier
en daar ook religiositeit te kunnen zien buiten traditionele religies.27
Zo zijn er goede redenen om zoiets als sciencefiction meestal niet religieus te noemen. Alle beleving van intentionaliteit op gelovige basis is religieus te noemen, maar niet alle beleving van intentionaliteit op agelovige
basis kan religieus worden genoemd. De intentionaliteit moet dan in een
bepaald licht worden gezet, wil het zinvol zijn van religie te gaan spreken.
In het licht van transcendentiebesef. Dat maakt haar fundamenteel ambigu:
werd ik nou aangesproken of niet? Weliswaar zijn er bij sciencefiction tal
van beelden van transcendentie in het spel, maar de afwezigheid van geloof
of transcendentiebesef bij de liefhebbers houdt sciencefiction meestal wat
het is: niet meer dan fictie. Ontstaat er wel zo’n besef, in combinatie met
een meer dan oppervlakkige beleving van intentionaliteit, dan kan ook sciencefiction religieus worden. En dat wordt het af en toe ook, zoals verderop
nog zal blijken.28
Er is dus nog iets fundamentelers dan onzekerheidsreductie op geloofsbasis dat religieuze intentionaliteit kenmerkt, iets wat haar uniek maakt, en
waarin zij verschilt van andere mogelijke onzekerheidsremmers zoals spel
en kunst, drank en drugs. Intentionaliteit heeft soms de functie van zekerheidsgever omdat zij relateert aan iets achter de grens van het menselijk begrip, maar dat kan evenzogoed onzeker maken. Als kunst en spel soms een
uitgesproken religieus karakter krijgen, dan is het omdat er niet alleen een
poging tot dialoog met ‘iemands universum’ te zien is, zoals Van Baal zegt.
Dan zijn er ook pogingen zichtbaar tot dialoog met wat buiten zijn universum zou liggen – dat vanzelfsprekend ook verbeelding van binnen dat universum is. Het specifieke van het op een religieuze manier ‘in dialoog’ zijn
is de beleving aangesproken te worden door iets dat verondersteld wordt
transcendent te zijn en waarvan men zich een beeld vormt. Met symbolen,
mythische verhalen en rituelen, kortom met beelden van transcendentie,
verbeelden religies de beleving van intentionaliteit, en wordt een beleving
ervan opgeroepen. Religies zijn tradities om het je aangesproken voelen op
te roepen, met iets verondersteld transcendents waarvan een beeld wordt
gemaakt. Met religieuze rituelen doet men pogingen om te antwoorden.
We moeten de gedachtegang van Van Baal nog even volgen, want deze
leidt nog naar een belangrijke vraag met een interessant antwoord. Met hun
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geloof zouden de gelovigen het ‘gat in hun denken’ dichten, had Van Baal
gezegd – in mijn woorden: daarmee wordt transcendentiebesef afgeremd.
En zo zouden ze hun onzekerheid bestrijden. Omdat Van Baal het zo zag,
kon hij niet anders dan constateren dat de moderne mens een geloofsprobleem heeft, waardoor het hem niet meer lukt het gat in zijn denken af te
sluiten met geloofsvoorstellingen en hij geen intentionaliteit meer kan beleven op gelovige basis. ,,Religie veronderstelt geloof en juist geloof, vertrouwen, ontbreekt. Wat onze wereld aan overgeleverde geloofsvoorstellingen
behouden heeft, staat onder verdenking van zelfmisleiding, van ‘la mauvaise
foi’. En terecht: uit de analyse van mythologieën hebben wij wel de mens
leren kennen, maar niet God. Erger nog, dezelfde analyse toont ons de mens
als schepper zijner goden. Wat blijft er over?”29

IV ‘Het Mysterie’
Zijn hele werkzame leven heeft Van Baal geprobeerd binnen de grenzen van
de wetenschap te blijven door religie uit menselijke factoren te verklaren en
een reductionistisch standpunt voor lief te nemen. Maar je merkt dat hij dat
soms moeilijk vond.30 In zijn latere, postacademische leven heeft hij het ook
altijd door hem verdedigde taboe op een religieus standpunt in een wetenschappelijk betoog doorbroken en heeft hij zijn theorie expliciet religieus
omgevormd.31 Hij ging spreken van een aantrekkelijk ‘Mysterie’ in plaats
van een af te dekken ‘gat in ons denken’.
Het Mysterie ging een stuk verder: het was voor hem namelijk meer dan
een verstandelijk besef van een gat in zijn denken. En ook als dat vergezeld
ging van een zekere intentionaliteitsbeleving, is het Mysterie nog meer, want
Van Baal ging meer dan beleving claimen. Hij ging de beleving te worden
aangesproken door het Mysterie verklaren uit het reëel bestaan van datzelfde
Mysterie dat ons werkelijk aanspreekt. Religies, ging hij zeggen, vormen de
menselijke reactie daarop.
Van Baal zag een ontwikkeling in de geschiedenis van religie waarin het
afstoppen van het gat in ons denken centraal stond, naar religie waarin gevoeligheid voor het onkenbare belangrijk is. De ‘soms bizarre’ religieuze
voorstellingen van goden en geesten gaven in primitieve religiositeit vorm
aan de beleving van intentionaliteit van gebeurtenissen om onzekerheid te
bestrijden.32 Maar door de Verlichting gevormde westerlingen hebben een
hoger niveau van kennis ter beschikking, en hebben daardoor een andere
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vorm van religie, meende Van Baal – een variatie op de stelling van Bergson
dat die religie ‘hoger’ is.33 Het is een minimalistische vorm die van zijn
aanhangers niet meer vraagt dat zij al te ongeloofwaardig geworden zaken
aannemen, zoals de intentionaliteit van al te toevallige gebeurtenissen, die
het gat in ons denken niet meer met geloofsvoorstellingen poogt te dichten,
maar zich juist door het gat aangesproken voelt, kortom, die oog heeft voor
het Mysterie.
Je ziet bij een verdeling van hogere en lagere niveaus het vooroordeel al
op de loer liggen dat het hogere vanwege zijn oog voor het mysterie beter is.
Dit ontloopt Van Baal door primitieve religie het besef van mysterie niet te
ontzeggen.
Eerst had hij de primitieve religiositeit uit professionele terughoudendheid bekeken als iets van de condition humaine, een broodnodige manier
om met de onzekerheid van het bestaan om te gaan. Later ging hij religiositeit, moderne én primitieve, zien als het aangesproken worden door en
antwoorden op een ondoorgrondelijk mysterie. Een manier die dus niet
alleen voorbehouden is aan westerlingen, maar die door de tijden heen al
opdook in de uiteenlopende religieuze vormgevingen van goden en geesten
via God en Christus tot zijn eigen, nauwelijks vormgegeven abstracte Mysterie. Alleen bij primitieven stond het afdichten en zekerheid zoeken veel
meer centraal.
Van Baal zag het mysterie aan het werk in de evolutie van de natuur,
schreef hij toen hij met pensioen was, en dit was volgens hem een bewering die je nog wél kon doen zonder het verstand te verloochenen.34 Precies
invullen kunnen we het geloof in een zekere doelmatigheid van de natuur
niet meer, maar dát er van doelmatigheid sprake is, is beslist geloofwaardig,
vond hij. Hij hield het geloof, hoe minimaal vergeleken met het traditionele
christendom ook, als voorwaarde voor religiositeit in ere.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft Van Baal in een Japans concentratiekamp zelf gevoeld hoe het mysterie hem aansprak, schreef hij in zijn
memoires. Het was de periode waarin hij de basis legde voor zijn theorie.35
,,Een nacht gebeurde het dat het mysterie over mij kwam op niet in woorden weer te geven wijze als puur macht die buiten mij, over mij en in mij
was, op geen enkele wijze appellerend aan welke traditie ook, maar wel mij
doordringend van de zekerheid dat hier dat was, dat men God noemt en dat
in geen enkel woord valt uit te drukken.”36
Van Baal had zich in het Japanse kamp nog even afgevraagd of het inbeelding kon zijn, maar deze gedachte verwierp hij vrijwel meteen: het was
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écht.37 Erg overtuigend is dat laatste natuurlijk niet: het is geloof in een subjectieve ervaring die ook anderszins te verklaren is en voor derden niet meer
is dan een verhaal. Het is een verhaal dat oproept tot geloof in een hogere
mysterieuze zin, die weliswaar onbekend is, maar er wel is. Die in de wereld
werkzaam is en ons aanspreekt. Zulk geloof kunnen velen tegenwoordig niet
meer opbrengen. Bovendien is het vanuit het perspectief van wetenschappelijkheid niet gewenst: wetenschap mag geen zwaar metafysisch gekleurde
beelden van transcendentie veronderstellen, en het Mysterie zoals Van Baal
het gebruikte, is welbeschouwd zo’n beeld.
Tegelijkertijd wilde Van Baal serieus genomen worden als wetenschapper.
Het Mysterie is een gegeven, stelde hij, dat de grotere wetenschappers in
de verschillende vakgebieden onderkennen. Hij vond dat ook sociale wetenschappers die godsdienst bestuderen de ervaring van het Mysterie zouden moeten verdisconteren. ,,Niemand heeft het aangedurfd te beweren dat
religie primair het gevolg is van een ingrijpen van of aanraking door het
Mysterie in de geest van de mens,” merkte hij op.38 Hij dus wel. Sterker
nog, Mysterie en God waren voor Van Baal in wezen synoniem.39 Volgens
sommige collega’s ging hij met deze claims duidelijk over de grens en verloochende hij zo de wetenschap.40
Dat Van Baal liever ging spreken van een aantrekkelijk Mysterie dan van
een af te dekken ‘gat in ons denken’ laat overigens mooi zien hoe transcendentiebesef een beleving van intentionaliteit kan oproepen.41 Zowel het ‘gat
in ons denken’ als het Mysterie zijn beelden van transcendentie. Het eerste
beperkt zich tot het benoemen van een grens, het tweede biedt een metafysische invulling van dat wat verondersteld wordt daarachter te liggen. Met
Mysterie is de connotatie van intentionaliteit veel sterker verbonden. ‘Het
gat’ sprak hem stiekem al aan, maar in zijn theorie had hij dat niet verdisconteerd. Met het Mysterie deed hij dat wel.
Met de introductie van het beeld van transcendentie van het Mysterie
in zijn theorie ruilde hij zijn reductionistische, welbeschouwd atheïstische
positie in voor een gelovig religieuze. In plaats van ervan uit te gaan dat
religie ten diepste alleen diende om de mens de sensatie van verbondenheid
te geven met zijn wereld, ging hij er later van uit dat mensen worden geconfronteerd met een buiten hun universum vallende, reëel bestaande God.
Van Baals aangepaste theorie was behalve dat die van metafysische vooronderstellingen uitging echter ook een verbetering. Omdat hij wijst op de
mogelijkheid dat waar religieuze beleving betrekking op lijkt te hebben objectief waar is, en we die mogelijkheid in theorie inderdaad niet al bij voor-
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baat moeten uitsluiten, maar vooral ook omdat hij door een belangrijke
plaats te geven aan mysterie, de beleving van intentionaliteit nog centraler
ging stellen, als kenmerkend ook voor moderne religiositeit. Zo relativeerde
hij het belang van onzekerheidsbestrijding door het afdichten van het gat in
ons denken. En loste hij de problematische spanning op van het zowel deel
als apart subject zijn.
In het hoofdwerk van Van Baal zit immers een grote spanning tussen deel
en subject zijn. Hij zette de onzekerheid reducerende en deelgenoot makende beleving van intentionaliteit tegenover het vervreemdende bewustzijn
van het gat in ons denken dat de mens tot subject maakt. Het je deel voelen
in het algemeen en de beleving van intentionaliteit in het bijzonder voorkomt of verhelpt onzekerheidsgevoelens, had Van Baal gezegd. Deze zouden
voortkomen uit het besef subject te zijn tegenover je wereld. De ergste vorm
van subject zijn was wel het besef van een gat in ons denken, dat men zo
snel mogelijk probeerde ‘af te dekken met een schild van geloof ’. Want als
op zichzelf teruggeworpen subject voelt men zich alleen en verlaten, dolend
in een zinloos en wreed universum. Zo gezien moest de mens het bewustzijn
ontlopen subject te zijn, moest hij volgens van Baal vooral proberen ‘deel te
zijn’. Met de beleving van intentionaliteit kon transcendentiebesef worden
voorkomen.
Of er ook iets waardevol of noodzakelijk is aan subject zijn tegenover de
wereld en wat er waardevol is aan het bewustzijn van het gat in ons denken,
kwam echter niet erg uit de verf. Dit terwijl Van Baal sprak van de ‘fundamentele noodzaak beide tegelijk te zijn’.42 Het zowel subject als deel willen
zijn is volgens Van Baal dé paradox van het menselijk bestaan. Want mensen
zijn tegelijkertijd subject tegenover en deel van hun universum. De mens die
tegenover zijn wereld staat moet zich er tegelijkertijd zinvol deel van kunnen
voelen uitmaken. Aan de ene kant moet hij zijn reflexief vermogen beteugelen, en aan de andere kant kan hij zich niet helemaal laten overstelpen door
het gevoel deel te zijn. Aan de ene kant ligt het schrikbeeld van de absolute
eenzaamheid, aan de andere kant dat van het opgeven van de eigen identiteit
op de loer. De mens moet dus zien om te gaan met de spanning tussen de
twee, terwijl Van Baal in zijn vroegere werk de neiging had de twee polen uit
elkaar te spelen. Hij maakte het probleem van de mens die iets moet met de
spanning tussen zowel subject zijn als deel willen zijn van een geheel, tussen
transcendentiebesef en beleving van intentionaliteit levensgroot.
Van Baals oorspronkelijke visie is nog problematischer als zij wordt toegepast op de moderne tijd, waarin men steeds individualistischer werd en
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waarin, zoals we zagen, het transcendentiebesef sterk groeide, en dat zonder
dat mensen daar veel onzekerder door werden. Aanvankelijk had Van Baal
het transcendentiebesef gevende gat in ons denken niet erg positief gewaardeerd, lag de functie van religie volgens hem namelijk in het afstoppen van
dit onzekerheid producerende besef. Dit zal vroeger ongetwijfeld een belangrijke functie zijn geweest, maar de tijden zijn veranderd en er is meer
waardering voor transcendentiebesef gekomen.
Dit liet Van Baal tot uiting komen in zijn aangepaste theorie. Met zijn
onbekende en dus onzekere Mysterie dat aanspreekt, bracht Van Baal intentionaliteit en transcendentiebesef (hoewel hij er andere termen voor gebruikte) met elkaar in verband in plaats van ze tegenover elkaar te zetten.
In het Mysterie komen het deel zijn én het afgescheiden zijn samen tot uitdrukking. De paradox van subject én deel zijn vindt hierin een uitwerking
waarbij de twee niet meer bijna onverzoenlijk tegenover elkaar staan, maar
elkaar juist mogelijk maken en aanvullen. Op zich is dit een creatieve oplossing van het probleem van de wel erg grote spanning tussen deel en subject
zijn die Van Baal had geschapen in zijn eerdere model. Religie biedt zo
gezien op een veel subtielere manier een weg uit de paradox tussen ‘subject
zijn tegenover de wereld en tegelijk deel zijn van die wereld’. In plaats van
als deel te verbinden en als subject te vervreemden, komt het Mysterie aan
beide tegemoet. Het geeft zowel het een als het ander: het erdoor opgeroepen transcendentiebesef doet onverbonden subject zijn, de erdoor opgeroepen intentionaliteit geeft het gevoel deel te zijn.
Wie Van Baals aangepaste model overneemt maar de gelovige vooronderstelling van een reëel bestaand Mysterie loslaat, komt uit op een mooie
middenweg: intentionaliteit niet als alleen een onzekerheid reducerend gevoel, noch als werkzaamheid van een objectief bestaand mysterie, maar als
de subjectieve beleving aangesproken te worden. De theorie van Van Baal
biedt zo de mogelijkheid om op die basis religiositeit te exploreren.
Nu hebben we een begrip van religiositeit ontwikkeld waarin religieuze
beleving niet per se geloof veronderstelt. Dit begrip rust op twee poten:
transcendentie en intentionaliteit. Transcendentie wordt verbeeld en dát
het er is wordt beseft; intentionaliteit wordt beleefd. Wie intentionaliteit
beleeft aan beelden van transcendentie heeft een religieuze beleving, hetzij
als hij gelooft in de beelden, hetzij als hij zonder – of met – geloof er een
transcendentiebesef bij heeft. Iemand die religieus is probeert met rituelen
te antwoorden op de beleving aangesproken te worden, en probeert zo’n
beleving op te roepen door aan te spreken.
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wat is religiositeit?

Waar die intentionaliteitsbeleving vandaan komt, kunnen wij in laatste
instantie niet uitmaken, is transcendent. Het is welbeschouwd niet mogelijk
of nodig iets uit te sluiten of voor waar aan te nemen. Dan blijft het spannend, bijvoorbeeld als het gaat om ogenschijnlijk al te toevallige gebeurtenissen. Die lijken een intentie te hebben, zelfs zonder dat je dat gelooft.
Wanneer noemen we de beleving hiervan religieus?

DEEL IV

DE SMAAK VAN MEER
Hoe religiositeit zonder geloof kan

8 INTENTIONEEL TOEVAL
,,Wat is alles toch wonderlijk! Als je bijvoorbeeld nagaat, dat ijs
precies bij 0 graden Celsius overgaat in water, en dat datzelfde water weer precies bij 100 graden kookt, geen graad meer of minder!
Dat kan nooit toevallig wezen; er moet een God zijn.” Gerard Reve
(1923-2006)1

I Het belang van toeval
Hoewel Van Baal in intentionaliteit ‘een veelbelovende nieuwe benadering
van religie’ had gezien, vermeed hij het woord in zijn late werk. Intentionaliteit werd volgens hem speciaal toegeschreven aan al te toevallige gebeurtenissen, en hij zag het als iets wat typisch was voor de primitieve religiositeit
die hij bestudeerde. Tegenwoordig is besef van ‘Mysterie’ volgens hem typerender voor religiositeit dan de ‘abusievelijke’ beleving van intentionaliteit
van een al te toevallige gebeurtenis.
In het vorige hoofdstuk heb ik echter betoogd dat behalve toevallige
gebeurtenissen tal van andere beelden van transcendentie de beleving van
intentionaliteit kunnen oproepen. De kunstenaar voelt zich aangesproken
door het beeld van ‘intuïtie’, de bidder door het beeld van ‘God die je gebed
hoort’, de natuurliefhebber door de ‘eenheid’ die hij tijdens zijn verblijf in
de bergen beleeft, en Van Baal door het beeld van het Mysterie. Het begrip
intentionaliteit is dus veel breder te gebruiken dan alleen als iets wat betrekking heeft op de beleving van ‘al te toevallig toeval’. Dat neemt echter niet
weg dat het bij zulk toeval om een vorm van beleving van intentionaliteit
gaat die fundamenteel is en die goed oog kan geven voor de agelovige omgang ermee.
De beleving van intentionaliteit van toevallige gebeurtenissen is te zien
als de moeder van alle intentionaliteitsbeleving omdat je kunt zeggen dat in
een substantieel deel van de traditionele religieuze betekenisgeving intentionaliteit wordt beleefd van al te toevallige gebeurtenissen.2 Religies veronder-
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stellen meestal een innige band tussen de mens en zijn god of goden. Schijnbaar ‘toevallige’ gebeurtenissen hebben traditioneel vaak een boodschap –
ongeluk is straf voor zonden, het trekken van een winnend lot duidt erop
dat een veelbelovende wending van je leven is voorbestemd. En met eigen
symbolische daden proberen mensen te beleven dat ze invloed uitoefenen
op toevallige gebeurtenissen. Zo is het verband dat gelegd wordt tussen bijvoorbeeld het gebed voor geliefden en hun wedervaren causaal gezien volstrekt toevallig. Belevingen van intentionaliteit van toeval zijn vaak heftiger
dan de intentionaliteit van esthetische ervaringen. De intentionaliteit van
toeval breekt meestal immers directer in het dagelijks leven in van degene
die het meemaakt. De beleving van iets ontzettend moois spreekt meestal
niet zodanig aan dat het de betekenis van de dagelijkse gang van zaken in
een heel ander licht stelt.
Het je aangesproken voelen door toeval ligt waarschijnlijk diep verankerd
in de mens. Zoals Van Baal zei, voelt de mens zich aangesproken omdat hij
een vreemdeling is in zijn eigen wereld, wat het verlangen oproept ‘deel te
zijn’. Levend in zijn onzekere universum voelde de primitieve mens zich
speciaal aangesproken door toevallig plaatsvindende gebeurtenissen. Onverwachte ingrijpende incidenten – zoals ongeluk en dood – lijken als trigger te
hebben gewerkt in het religieuze leven van de primitieve mens: juist zoiets
ontlokte hem religieuze reflectie en religieus handelen. Betekenisloos toeval
kón niet in het spel zijn, alleen een diepere intentie was mogelijk. Bij toeval
zien we dan ook het in deel III besproken typisch religieuze mechanisme
aan het werk: het wordt tot een beeld van transcendentie dat de beleving van
intentionaliteit triggert. In dat beeld wordt een metafysisch vormgegeven
causale relatie verondersteld.
De beleving van intentionaliteit van toeval is nog steeds relevant omdat
ze op grote schaal voorkomt. En dat ook zonder dat er geloof aan te pas
komt. Daarom is ‘toeval’ geschikt om te onderzoeken of en hoe volgens het
in deel III ontwikkelde model van religiositeit de agelovige beleving van
intentionaliteit van toevallige gebeurtenissen soms religieus kan worden.
Allereerst een klein experiment. Door me onderdeel te weten van het geometrische symbolenspel in de kerk van Vézelay en de symboliek op me te
laten inwerken, kan ik bepalen hoe ik me ertoe verhoud. Symbolisch het
levenspad door de beuken van deze pelgrimskerk lopend, besef ik een beetje
hoe dit vroeger moet zijn geweest. En ik vraag me af: waar sta ik nu eigenlijk
– een levensvraag eersteklas.3
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Voor een antwoord richt ik me op een orakel. Een orakel is een soort
toevalsgenerator. Ik heb wel eens wat gespeeld met de tarot en met de Bijbel als orakelboek. Als orakel kies ik nu de 99 beeldverhalen boven aan de
pilaren. Elk symbolenstelsel kan een antwoord geven op elke vraag. Een
symbolenstelsel zoals dat in Vézelay, dat is gemaakt met de pretentie dat het
de goddelijke werkelijkheid uitbeeldt, is daarvoor helemaal geschikt. Ik wil
onderzoeken of op agelovige basis een beleving van intentionaliteit is op te
roepen. Preciezer: kan een mij nog vrij onbekende verzameling beelden mij
als agelovige nog persoonlijke boodschappen geven?
Terwijl ik rondloop, kies ik er willekeurig een uit waardoor ik me bijzonder probeer te laten aanspreken. Ik blijf bij een beeld staan, hoofd in de
nek, zie vuurspuwende demonen die iemand aanvallen, en een reddende
engel. Ik bekijk het beeld in detail, lees in het gidsje wat de betekenis is en
overpeins de plaats van deze symbolen in het leven van de mensen en van
mijzelf.
Dit beeld is achthonderd jaar geleden gemaakt omdat het een boodschap
moest hebben voor degene die ernaar keek. Ik weet dat als ik de boodschap
voor mijzelf probeer te onderzoeken ik me gemakkelijk schuldig maak aan
het verbinden van zaken die toevallig bij elkaar zijn gekomen: mijn geschiedenis en die stenen beelden. Om onmiddellijk te bedenken dat dit vast een
van de bedoelingen van deze beelden was.
Als ik er maar lang genoeg naar kijk, kan ik in de demonen de demonen
uit mijn leven zien, en in de engelen de krachten in mijn leven die daartegenover staan. Ik laat me erdoor aanspreken, eerst vooral zonder dat het
beeld een beeld van transcendentie wordt. Maar krijg ik al reflecterend over
mijn ‘demonen’ een inzicht, dan krijgt het feit dat ik juist voor dit beeld
beland ben een bijzondere betekenis. Ik voel me extra aangesproken en tegelijk overvalt me een zeker transcendentiebesef. De verschillende levensbeschouwelijke perspectieven openen zich – zoals het leven als strijdtoneel,
en de beperktheid van de vrije wil. Wanneer ik er vervolgens de zaden van
toekomstige toestanden in probeer te zien, en ze geprojecteerd in mijn toekomstige leven aan het werk zie, ben ik spannend dicht bij de vage grens
tussen niet-religieus en religieus gebruik.
Flirten met toeval is spannend, merk ik, en ik vraag me af of je dat wel
mag doen, als moderne mens. Moderne mensen geloven niet meer in de
intentionaliteit van stom toeval, heeft Van Baal terecht geconstateerd. Maar
ook hij merkte wel iets vreemds, namelijk dat hij zelf, hoewel hij niet in
de intentionaliteit van toevallige gebeurtenissen geloofde, desondanks toch
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ook de beleving ervan kon hebben, en dat hij daarin niet de enige was. Wat
is er aan de hand en hoe komt dat?

II Aansprekende gebeurtenissen
Ook Bergson had tot zijn verrassing al gemerkt dat mensen intentionaliteit
beleven onafhankelijk van hun geloof of ongeloof erin. Opleiding lijkt daarbij geen rol te spelen, constateerde hij. Hij riep als getuige de psycholoog
William James op. James maakte in 1906 de aardbeving in San Francisco
mee en ervoer die als een ‘wezen met een intentie’. Een vriend had hem al op
de mogelijkheid van een beving gewezen, maar toen het werkelijk gebeurde
reageerde hij, tot zijn eigen verrassing, door de aardbeving aan te spreken.
,,There we have our jolly good earthquake,” riep hij uit, toen zijn appartement
op de campus van Stanford op zijn grondvesten begon te schudden. Maar
James werd ook bang. ,,Ik schreeuwde het bijna uit: ‘Maar, nu word je té
sterk!”’ Ook van anderen hoorde James later dat ze de aardbeving een intentie hadden toegeschreven. ,,Anderen zeiden dat de aardbeving ‘pervers’ was,
en het op hen gemunt had.”4
Bergson kon ook uit eigen ervaring putten. Toen hij in 1914 in Le Matin
las dat Duitsland aan Frankrijk de oorlog had verklaard, kreeg hij de sensatie van ‘een onzichtbare aanwezigheid die zijn komst had voorbereid en
aangezegd, zoals de schaduw voorafgaat aan het lichaam’. ,,Het was alsof
een personage van een legende uit een boek was gestapt om zijn verhaal te
vertellen.”5
Van Baal kende het verschijnsel eveneens uit eigen ervaring. Hij constateerde dat het vooral opkomt bij ongelukken en tegenslagen. ,,Het is alsof ze
hun slachtoffer aanspreken, hem een boodschap afleveren.” Hij schreef over
een bombardement dat hij in de Tweede Wereldoorlog meemaakte. ,,Ik had
de angstaanjagende sensatie dat een bom zich recht op mij af naar beneden
haastte.”6 Alsof de bommen speciaal voor hem bedoeld waren.
Ook tegenwoordig nog zie je dit verschijnsel overal in het dagelijks leven
de kop op steken. Bijna de helft van de Britse automobilisten voert geregeld
gesprekjes met de eigen auto. Ze geven hem een bemoedigend klopje tijdens
de rit en na afloop volgt vaak een complimentje. Dat blijkt uit een onderzoek onder tweeduizend automobilisten. Ongeveer veertig procent vindt
dat zijn auto een karakter heeft en zelfs in staat is zich beroerd te voelen.
Eén op de vijf Britten maakt zich zorgen over de gevoelens van zijn voertuig.
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Vooral vrouwen geven hun auto een koosnaampje.7 Mensen voelen zich
aangesproken door hun auto die kapotgaat. Ze voelen zich door hem in de
steek gelaten, en schelden hem uit. ,,Het overkomt ons zelfs als we de bus
missen,” constateerde Van Baal bij zichzelf.8
Ook computers zijn massaal het object van intentionaliteitsbeleving, in
ieder geval als ze stukgaan. Van iedereen die weleens problemen met zijn
computer heeft, scheldt bijna twee derde het apparaat uit. Meer dan twintig
procent slaat zijn pc, terwijl ongeveer hetzelfde percentage boos wegloopt.9
Heel veel mensen beleven in de onverwachte gebeurtenissen in hun alledaagse leven intentionaliteit. Onderzoeksbureau PanelWizard.com stelde
de vraag ‘denkt u weleens dat een al te toevallige gebeurtenis misschien een
diepere betekenis heeft?’ Veertig procent van de ondervraagden speelt soms
met het idee dat het al te toevallige geen toeval is.10 Dat zou neerkomen op
zo’n zeven miljoen Nederlanders die intentionaliteit aan al te toevallig toeval
beleven. Het scp kwam in 1997 uit op 44 procent die ‘enig belang’ hecht
aan een traditionele vorm van wat zij bijgeloof noemden – de zwarte kat, de
ladder en het kloppen op ongeverfd hout – allemaal vormen van je aangesproken voelen door een toevallige gebeurtenis, of de anticipatie daarop.11
Gevraagd of ze geloven in de intentionaliteit van toeval en of dit geloof
ten grondslag ligt aan hun gedrag zullen de meeste mensen dat ontkennen.
,,Als ik ga wandelen, is het mooi weer. Wat het weerbericht ook voorspelt,”
zegt een zeer ontwikkelde vriendin. Want anders zou iets in haar zeggen
‘morgen maar beter niet’. Het beleven van intentionaliteit gebeurt hier dus
niet alleen als reactie op een toevallige gebeurtenis, maar kan ook anticiperen op iets wat nog te gebeuren staat. ,,Iets in mij wéét het gewoon,” zegt ze
– terwijl ze desgevraagd geen mechanisme kan opnoemen dat het verklaart.
Ze is zeker geen gelovige, benadrukt ze. Evenzogoed kan het inbeelding zijn.
Maar het is meer dan een grapje, beklemtoont ze. Het is een beleving en een
gecultiveerde wens, tegen beter weten in.
De afwezigheid van geloof zie je niet alleen bij hoogopgeleiden. Een
greep uit de reacties van lezeressen op de vraag naar het toeval die Vriendin,
een blad voor lager opgeleide vrouwen, stelde. ,,Ik weet niet of onze botsing
in de bus toeval is of ons lot,” schrijft de een. ,,Ik weet werkelijk niet of het
toeval of lot is geweest wat mij is overkomen. In ieder geval is het bijzonder,”
schrijft een ander.12
Je ziet ook transcendentiebesef bij deze agelovige beleving van intentionaliteit van toeval. Schrijfster Paulien Cornelisse merkt het tekortschieten
van het verstand op: ,,Toch kunnen mensen het concept ‘random’ niet hele-
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maal aan. Ik ken bijvoorbeeld mensen (mezelf bijvoorbeeld) die denken dat
de iPod toch ‘ergens’ iets wil met die afspeellijst. Waarom krijg ik keer op
keer ‘toevallig’ Jolene van Dolly Parton te horen? Wat wil de iPod me vertellen?”13 Ze vraagt het zonder er een antwoord op te krijgen of zelfs maar in
die mogelijkheid te geloven.
Mensen voelen zich dus aangesproken door pech en mazzel, en door wat
voor een toevalligs ook. Dit hangt dan in hoge mate samen met iemands
smaak, en iemand ziet daardoor wellicht intentioneel toeval dat verder niemand zou opvallen. Een dode hommel bijvoorbeeld die op een Hema-folder
met een afbeelding van een beha ligt, terwijl op de radio de Hohe Messe van
Bach speelt? Dichter Tonnus Oosterhoff schrijft hierover: ,,Het is moeilijk
om geen betekenis te hechten aan al dit mooie toeval.”14
Een super-individuele beleving kan een gevoelige snaar raken en het grote publiek aanspreken, met sympathie en grotendeels zonder geloof, gewoon
omdat het zich door het mooie beeld voelt aangesproken. Willem-Alexander en Máxima wandelden bij hun huis op de dag voordat Máxima’s eerste
zwangerschap zou worden vastgesteld. Er vlogen twee ooievaars rond. ,,We
keken naar elkaar en zeiden: het zal toch niet waar zijn? En het wás waar,”
aldus de kroonprins. De bevolking van Den Haag gaf Amalia daarom een
speelgoedooievaar als geboortegift.15
Alles wat als toevallig kan worden ervaren kan intentionaliteitsbeleving
oproepen. Die wordt tegenwoordig eerder fascinerend en mooi dan waar gevonden. Toch zijn esthetische overwegingen bij de beleving van al te toevallig toeval waarschijnlijk niet primair. Nog voor het smaakoordeel is geveld,
voelt men zich al aangesproken. Zoals ook het logisch denkende verstand
niet primair is: nog voor men het beseft is de computer al uitgescholden.
Dit terwijl bijna iedereen desgevraagd zal zeggen niet te geloven dat de computer kan luisteren of je woede opmerkt. Maar we ervaren hem als een onding dat een lesje verdient.
Het je aangesproken voelen door toevallige gebeurtenissen zit zo diep
ingebakken dat velen zelfs een intentie zien wanneer ze weten dat een gebeurtenis door een toevalsgenerator is opgewekt. Zo zegt kunstenaar Martin
van Riebeek, die met zijn ‘waarzegprojecten’ de toeschouwers at random een
tekst presenteerde: ,,Nu is het gekke dat, ook al weet iedereen dat de tekst
op het scherm toevallig is uitgekozen, de mensen zich toch aangesproken
voelen.”
De beleving van intentionaliteit van toeval zit kennelijk zo diep dat die
bij iemand opkomt ook zonder dat hij iets gelooft en zonder dat hij daar
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op de een of andere manier moeite voor doet. Dat de beleving van intentionaliteit diep zit, is te begrijpen als je bedenkt dat we de neiging hebben
ons aangesproken te voelen door zaken die transcendent voor ons zijn – een
eigenschap die voortkomt uit de mens én uit het karakter van de werkelijkheid waarin hij leeft, kortom uit de condition humaine. We voelen ons aangesproken omdat onze menselijke toestand vraagt om een zinvol verband,
dat we missen en dat bij gelegenheid zijn schaduw vooruit lijkt te werpen.
Maar waarom komt de beleving van intentionaliteit juist zo prominent op
bij het ervaren van iets toevalligs?
Dat geloof tegenwoordig vaak geen rol meer speelt, wordt zoals we zullen
zien niet opgemerkt door alle wetenschappers die zich ermee bezig hebben
gehouden. Of het wordt verkeerd geïnterpreteerd. Zo zag Bergson de beleving van intentionaliteit van gebeurtenissen vanwege de afwezigheid van het
vroeger nog vanzelfsprekende geloof in die beleving, als een ‘survival’. Hij
zag de agelovige beleving als een soort culturele verstandskies, iets ouds dat
zijn functie grotendeels verloren heeft, maar dat desalniettemin nog steeds
een beetje leeft. Van Baal lijkt op ditzelfde spoor te zitten.
Wel vraagt hij zich af waarom in het dagelijks taalgebruik dingen of gebeurtenissen doen en willen, en zich verzetten tegen ons. Computers hebben kinderziekten, een auto geeft de geest, en er waait een gemene wind. Is
het zien van intenties en het aanspreken van dingen terug te voeren op onze
taal, die nu eenmaal animistische trekken heeft, vraagt hij zich af. Dat taal
‘nu eenmaal zo is’ vindt Van Baal ‘een slap argument’. Het is niet alleen taalgebruik, niet alleen beeldspraak. ,,Personificatie is geen ‘disease of language’
maar een reflectie van onze beleving.”16 We erváren een kapotte auto die we
niet ‘aan de praat krijgen’ als een entiteit die zich verzet tegen onze wil. We
ervaren de wereld in zekere zin als bezield en ons taalgebruik is daarvan een
afspiegeling. De beleving dat de dingen intenties met ons hebben is primair,
en daarom spreken we ze toe.
Ook antropoloog Jojada Verrips heeft dit opgemerkt. ,,Ons dagelijks leven stikt van de expressies en metaforen die erop wijzen dat wij de materiële
wereld in zekere zin als bezield ervaren. Net als een mens werkt, functioneert, loopt, gaat, staakt et cetera een ding.”17 Hier is volgens Verrips meer
aan de hand dan alleen woordspel of speelse verbeelding. Het is net als in
literatuur en film. Ook daar komt personificatie van gebruiksvoorwerpen,
die daarmee intenties krijgen, niet zomaar voor. In de reclame gebruikt men
het evenmin alleen als stijlvorm. De makers van animistisch getinte reclame
appelleren aan wijd en zijd levende sentimenten. Volgens Verrips speelt men
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zo op een effectieve manier in op hoe wij zijn. Het is niet zomaar spelen met
zaken die als ‘slechts fantasie’ kunnen worden afgedaan. Al gaat het hier om
fictie, die staat niet los van onze werkelijkheid, maar is daar een reactie op.
Verrips ziet dit wat hij noemt ‘magisch denken’ zelfs opleven in ‘brede lagen
van de bevolking’. Dat er van geloof bij de meeste mensen tegenwoordig
geen sprake is thematiseert hij echter helemaal niet.
Het is niet vreemd dat we het tegenwoordig moeilijk vinden het karakter
te bepalen van dit ons aangesproken voelen. We begrijpen onszelf niet meer
helemaal. Vroeger was het toeschrijven van intentionaliteit aan gebeurtenissen nog geen probleem. Men beleefde de intentionaliteit van toeval sterker
en collectiever dan wij. En dat gaf meestal geen geloofsprobleem. Maar ook
moderne westerlingen zijn er dus niet vrij van, alleen reageren zij anders
dan hun voorouders, constateert Van Baal. ,,Moderne mensen hebben de
neiging de ervaring van die intentionaliteit te ontkennen. Dat is immers
een hersenschim.”18 Ze weigeren het beleven van intentionaliteit serieus te
nemen, psychologiseren het, ontmaskeren het als iets wat voortkomt uit de
eigen geest of noemen het kinderachtig. ,,Want we weigeren er de diepere
betekenis aan toe te schrijven.”19 Als het voorbij is, herinnert Van Baal zich
van het bombardement dat hij meemaakte, dan spreken we over zo’n ervaring van intentionaliteit als was het een alsof-ervaring. Maar dat betekent
niet dat zo’n ervaring daarmee haar impact verloren heeft. Sommigen zijn
er nog jaren mee bezig.20
Er zit een zeker taboe op, aldus Van Baal. ,,Alleen dichters mogen het.”21
Maar die geven er op eigen wijze inhoud en vorm aan, op zo’n manier dat
ook niet-dichters ervan mogen genieten. Het lijkt voor Van Baal een lost
paradise, een misschien soms aantrekkelijke maar voor de meeste moderne
mensen onmogelijk te volgen neiging.
Het verschijnsel is kicking and alive, dus het moet meer om het lijf hebben. Verrips wijst erop dat juist moderne zaken zoals apparaten de beleving
aangesproken te worden oproepen. Met het voortschrijden van de techniek
is er volgens hem een toename van het ‘magisch-mythisch denken’ te zien.
Hoe afhankelijker de mens wordt van apparaten, en hoe moeilijker de werking ervan te snappen is, des te gemakkelijker gaat volgens Verrips de personificatie ervan. En personificatie is een belangrijke uitingsvorm van en
reactie op de beleving van intentionaliteit. Zolang de apparaten werken is er
minder behoefte ze te personifiëren, er intentionaliteit aan toe te schrijven,
maar zodra ze kapotgaan, bij een doorbreking van de orde en vergrote onzekerheid, begint het magisch denken, zegt Verrips. Dan voelen mensen zich
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aangesproken, is het kapotgaan van hun auto of computer voor hen geen
willekeurig toeval.
Speciaal in sport is het zien en cultiveren van verband tussen een toevallig voorval en de eigen prestatie wijdverbreid, en sporters praten er vaak en
zonder schroom over. De Nederlandse kranten maken er dagelijks melding
van.22 Sportpsycholoog Michaéla Schippers heeft een bijna tweehonderd
punten lange lijst gemaakt.23 De een geeft voor de wedstrijd zijn shirt een
kus, een ander eet de avond ervoor pannenkoeken. De een gaat voor de
wedstrijd altijd op dezelfde plek in de kleedkamer zitten, een ander doet dan
altijd dezelfde sokken aan.
Maar echt geloven doen ook de meeste sporters waarschijnlijk niet,
tenminste, dat blijkt nergens uit. Toch schuift Schippers de liefst tachtig
procent van de bijna tweehonderd door haar ondervraagde topsporters die
volgens haar ‘bijgelovig’ zijn wel geloof in de schoenen. Mensen in ‘kanssituaties’, waarbij de uitkomst onzeker is, gedragen zich alsof ze er met rituelen invloed op kunnen uitoefenen, terwijl dit objectief gezien niet mogelijk
is, stelt ze. Ze creëren zich volgens haar een ‘beheersingsillusie’. Volgens de
definitie die ze gebruikt van ‘bijgelovig ritueel’ zou men geloven hierdoor
invloed uit te oefenen op het bovennatuurlijke en het geluk zo te kunnen
afdwingen.24
Schippers heeft echter niet aan de sporters gevraagd wat de status van
hun ‘bijgeloof ’ is. De rituelen waar ze bij zweren zijn vast belangrijk voor
ze, wat sommigen misschien hebben willen uitdrukken met het woordje
‘geloof ’, misschien proberen ze dit tegelijkertijd te relativeren door te spreken van ‘bijgeloof ’. De sporters motiveerden hun ‘bijgeloof ’ niet met een
beroep op bovennatuurlijke wetten, maar met een verwijzing naar groter
zelfvertrouwen en betere concentratie. ,,Ik ben best een beetje bijgelovig.
Dat heeft veel met concentratie te maken… Dat alles heeft te maken met
jezelf op je gemak stellen,” zegt speedskiër Merijn Vunderink.25 ,,Het geeft
me vertrouwen. Ik heb het gewoon nodig om mijn doelpunten te maken,”
zegt voetballer Stefan Aanstoot van Blauw Wit.26
Waarschijnlijk gaat het de sporters er dus helemaal niet om invloed uit te
oefenen op ‘het bovennatuurlijke’, maar doen ze het om precies die reden
die ze zelf noemen: om zich beter te voelen. Wellicht gaat het ritueel bij veel
sporters vergezeld van het inzicht dat ze zichzelf proberen wijs te maken dat
het werkt, omdat het jezelf dit wijsmaken effect heeft – een toegegeven soort
placebo-effect dus.
Er is volgens mij dus geen sprake van een ‘beheersingsillusie’, waarvan
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de gelovigen niet doorhebben dat het een illusie is. Hoogstens scheppen zij
zich bewust een ‘illusie’, om zekerheidsgevoelens aan te wakkeren. Het gaat
niet werkelijk om de ‘controle’, wat een veel bereden stokpaardje is in de
godsdienstsociologie.27 Er zijn niet voldoende redenen om aan te nemen dat
de sporters meestal geloven in een bovennatuurlijk ingrijpen waardoor ze
controle krijgen over de situatie. Bovendien blijkt dat ze zich ervan bewust
zijn dat die controle er ook na het doen van het ‘bijgelovige’ ritueel niet werkelijk is. Ze leggen dan ook de nadruk op vergroot zelfvertrouwen in plaats
van op verhoogde beheersing. Alleen indirect kan een groter zelfvertrouwen
bijdragen aan een grotere beheersing, zoals ze maar al te goed weten. In
plaats van een beheersingsillusie is hier naar mijn idee eerder sprake van een
zeker realisme, van een poging tot aanspreken van iets waar zij geen grip
op hebben, iets dat voor hen van levensbelang is maar nog onbekend – een
aanspreken met transcendentiebesef dus.
Veel ‘bijgelovige’ sporters lijken zich bewust te zijn van het feit dat er iets
buiten hun grip en begrip valt en hebben daarom de behoefte om aan te
spreken en voelen zich aangesproken, in welke volgorde dan ook. Ze weten
tegelijkertijd dat hun rituelen maar zelfgemaakte beelden van transcendentie zijn, die wellicht alles over henzelf zeggen en niets over dat wat transcendent blijft. ,,Bijgeloof is prima, maar ik wil er niet afhankelijk van worden,”
zegt schaatser Paulien van Deutekom.28 Managementtrainer Marshall Goldsmith, die in management een sport ziet: ,,Als je je niet wilt laten vangen
door je eigen bijgeloof, moet je waakzaam blijven. Vraag jezelf voortdurend
af: is dit gedrag werkelijk de reden voor mijn succes of houd ik mezelf voor
de gek?”29 Hier spreekt erkenning van onzekerheid en van beperktheid van
begrip uit, een zeker transcendentiebesef. Wie of wát ze aanspreken is ook
hier wellicht helemaal niet ingevuld, maar aanspreken doen ze. Het beeld
van transcendentie blijft bij beide ‘bijgelovigen’ impliciet.
Traditioneel veronderstelt de zekerheidgevende beleving van intentionaliteit van toeval geloof. Zonder geloof geen zekerheid. Typerend voor de
moderne beleving van intentionaliteit van toeval is nu juist dat geloof daar
meestal geen rol meer in speelt. Geloof en streven naar zekerheid kunnen
dus niet de verklaring zijn voor het zo sterke aanwezig blijven van de beleving van intentionaliteit van toeval in onze cultuur, net zomin als dat het
toenemende ongeloof zou bewijzen dat het verschijnsel steeds marginaler
wordt.
Het zou ook te mal zijn. Voor het bestrijden van onzekerheid zijn immers effectievere methoden: een servicebeurt voor auto of computer bij-
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voorbeeld. Iedereen weet dat een fles schoonmaakmiddel er niet werkelijk
‘zin in heeft’. Wie gelooft er nog volmondig dat er een intentie achter een
ding of een gebeurtenis zit, of dat hij met zijn aangespreek werkelijk invloed
uitoefent? Bij de agelovige is de onzekerheidsreducerende functie van intentionaliteit krachteloos geworden, hoogstens nog in staat bijna onbewust een
oppervlakkige sensatie van geruststelling te wekken. Wellicht is die werking
als survival te zien, maar verklaren doet dit het taaie en massieve voortbestaan ervan, speciaal op agelovige basis, niet.
De beleving van intentionaliteit bij het kapotgaan van auto of computer
en het aanspreken ervan komen dus niet voort uit de verwachting zo controle te kunnen uitoefenen. Natuurlijk wil de getroffene liever dat zijn computer blijft werken, maar wie niet gelooft, spreekt niet aan in de hoop dat de
computer het daarom weer zal gaan doen. Wel is de pech een inbreuk op de
orde en dat roept gemakkelijk transcendentiebesef op. Toeval wordt dan een
beeld van transcendentie waardoor je je aangesproken voelt. En voor wie
zich aangesproken voelt is het niet ongepast het onding op zijn beurt aan te
spreken, al is het maar om zijn hart te luchten.
Verrips laat zien dat de beleving van intentionaliteit van toeval ook kan
opspelen in situaties waarin behoefte aan beheersing geen rol speelt. Mensen
personifiëren, schrijven dus intenties toe, niet alleen wanneer het slecht gaat
en ze geruststellende zekerheid zouden wensen. Verrips constateert dat ook
zaken die ze als positief ervaren, voorwerp zijn van personifiëring. Daarvan
getuigt fictie volgens hem op extreme wijze. In de fictie werden machines
vroeger vaak als vijandig uitgebeeld, maar tegenwoordig zijn het daar kameraden. Het onderscheid tussen mensen en dingen wordt volgens hem
kleiner. ,,De ‘humanisering’ van apparaten en de ‘mechanisering’ van de
mens is in het Westen in volle gang,” zegt hij. ,,Wat vroeger pure fantasie en
angstdroom was, lijkt werkelijkheid te worden.”30 En zo erg blijkt dat niet,
in de beleving van de meeste mensen. Apparaten zijn vrienden geworden,
en dit relativeert de stelling dat personificatie en intentionaliteit dienen om
onzekerheidsgevoelens te lijf te gaan nog verder.
Het ondanks het wegvallen van geloof aanwezig blijven en misschien zelfs
toenemen van de beleving van intentionaliteit van toevallige gebeurtenissen
kan dus niet worden verklaard vanuit een veronderstelde onzekerheidsreducerende functie. Wellicht probeert men zonder er werkelijk in te geloven
een soort van ‘beheersingsillusie’ te creëren, beter gezegd, een beeld van
transcendentie dat een beleving van intentionaliteit op gang brengt en zo
een geruststellende werking heeft. Sporters en gefrustreerde gebruikers van
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apparaten spreken hoogstens aan in het verlangen dat de loop der gebeurtenissen verandert, maar zonder nog langer te geloven dat hun aangespreek
daar direct invloed op zal hebben. Zij adresseren zonder te geloven dat de
geadresseerde receptief is. Het aanspreken is een reactie op transcendentiebesef. Zodra dit besef wordt opgeroepen, en dit samengaat met het gevoel
van urgentie, is bij velen de neiging tot aanspreken groot. Al heeft het niet
direct zin.
Deze tijd moedigt het je door toeval aangesproken voelen ook op andere
manieren aan. Johan Goud geeft een mogelijke verklaring van sociaal-culturele aard voor de populariteit van de beleving van intentionaliteit van toeval.
Volgens hem is het besef van toevalligheid in onze cultuur geradicaliseerd.
Dit kan volgens hem levensbeschouwelijke perspectieven openleggen: het
kan bijvoorbeeld oog geven voor de fundamentele onbeheersbaarheid van
het leven.31
Toeval is een beeld van transcendentie dat goed aansluit bij de westerse
cultuur en is waarschijnlijk ook daarom zo populair. De gevoeligheid voor
toeval is goed ontwikkeld, misschien doen we hierin zelfs nauwelijks onder
voor de in onzekerheid levende primitieven die Van Baal beschrijft. Alleen
heeft die onzekerheid bij velen van ons een ander karakter. Tegenwoordig is
toeval vaak niet meer zo bedreigend. De beleving van de intentionaliteit van
een al te toevallige gebeurtenis wordt eerder beschouwd als een niet te plaatsen knipoog, die daarmee een zeker transcendentiebesef wekt. Dit roept
wellicht de vraag op naar de boodschap, vaak zonder daar een antwoord op
te vinden, en als het opkomt, zonder daarin te geloven.
Toeval is tegenwoordig zo’n fundamenteel en evident gegeven, en heeft
zo’n grote existentiële impact – denk aan de evolutietheorie en de plaats van
de mens daarin – dat veel mensen er van alle kanten omheen lopen en concurrerende traditionele scenario’s hen ook bezighouden, hoe achterhaald die
wetenschappelijk gezien wellicht ook mogen zijn. Iets in hen weigert zich
neer te leggen bij het alleen-maar-toeval-scenario, hoe aannemelijk dit ook
mag zijn. Sterker nog, al was het zeker, dan nog of juist dan zou dat reden
genoeg zijn om de beleving van al te toevallig toeval toch te wensen, er op
allerlei manieren mee te flirten. Want liever een zinbeleving in een verder
zinloos universum dan helemaal zonder zin te moeten leven. Waarom zou je
niet?
Ook de agelovige confrontatie met toevalligheid wekt intentionaliteit op,
geeft transcendentiebesef en leidt gemakkelijk tot levensbeschouwelijkheid.
,,Zo is reeds het feit dat ik besta uiterst toevallig in de zin dat zich van de
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vele duizenden zaadcellen nu juist die ene met de aanwezige eicel versmolt
en derhalve van de talloos mogelijke versmeltingen nu juist deze ene realiteit werd,” mijmert filosoof Jos de Mul.32 En wie mijmert niet soms in
dezelfde trant denkend over of de gang van zaken in het heelal, het ontstaan
van leven op aarde, of de ontwikkelingsgang van de menselijke soort. De
populaire atheïstische evolutiebioloog Richard Dawkins laat de ins en outs
van dit laatste aan een miljoenenpubliek zien.33 Ook met zo’n atheïstisch
standpunt voeden niet-atheïstische lezers hun transcendentiebesef. Bij veel
lezers die zich in deze processen inleven, komt ondanks hun onvermogen op
dit gebied ook nog maar iets te geloven onwillekeurig de gedachte op dat het
toch eigenlijk geen toeval kan zijn. En daarmee roepen zij bijna automatisch
vragen op naar het script en de regisseur.
Godsdienstwetenschapper Peter van Rooden vroeg in ‘een vluchtig onderzoek’ onder jonge en hoogopgeleide mensen in zijn omgeving naar de
intentionaliteit van toeval in het dagelijks leven en vond er een bijna totale
afwezigheid van theorie. ,,De meesten bleken na enig nadenken wel een persoonlijk gebruik te kunnen noemen dat niet beantwoordt aan de gangbare
opvattingen over hoe de wereld werkt. Ze verrichten zo’n gebruik spontaan,
zonder erover na te denken. De rituelen of reacties berusten niet op een
theorie of wereldbeschouwing.”34
De een vertelde dat je bij het wachten op de tram je voeten niet op de
naden tussen de stoeptegels moet zetten. Een ander dat wanneer de tegenstander in een schaakpartij een winnende zet kan doen, je moet proberen
daar niet aan te denken. Impliciet is hier wel een wereldbeschouwing verondersteld. In Van Roodens voorbeelden veronderstelt iemand bepaalde beelden van transcendentie volgens welke het universum werkt. Typerend voor
het eerste voorbeeld is dat de persoon speelt met het idee dat de eigen actie
van invloed is op het komen van de tram, terwijl logisch gesproken de relatie toevallig is. Volgens zijn impliciete theorie bestaat er een verband. Die
theorie bestaat uit een of meer beelden van transcendentie. De persoon in
kwestie voelt zich aangesproken en reageert, antwoordt dus. In het tweede
voorbeeld heeft iemand het gevoel dat een ander toegang heeft tot het eigen
bewustzijn en doet hij moeite zich ertegen te beschermen – ook een antwoord op een intentionaliteitsbeleving dat een beeld van een transcendente
werkelijkheid veronderstelt.
De beelden zouden bij nadere reflectie eventueel bewust kunnen worden
gemaakt en uitgewerkt – ze liggen klaar in bijvoorbeeld de vele boeken over
‘het paranormale’. Maar omdat velen zulke beelden bij voorbaat toch onge-
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loofwaardig vinden, maken ze daar maar liever weinig gedachten aan vuil.
Of ze nemen vanwege het bewustzijn van het tekortschieten van de beelden
van transcendentie niet de moeite het bestaan van een of ander onbekend
mechanisme uit te werken.
Sommigen kunnen het niet laten en verzinnen van alles, maar deze hobby maakt hen nog niet tot gelovigen. De niet in intentioneel toeval gelovende schrijver Harry Mulisch bijvoorbeeld presenteerde in zijn verschillende romans allerlei wel erg toevallige toevalligheden. Zo noemde hij het
vermeende toevallige samenvallen van het gek worden van Nietzsche met
de geboorte van Hitler gekscherend een ‘ontologisch Nietsbewijs’.35 ,,Als
je zulke toevalligheden bespeurt, kun je twee dingen doen,” aldus Mulisch.
,,Je kunt het laten voor wat het is, of je kunt er een theorie over bedenken.
Ik kan best leven zonder antwoord. Toch ben ik ook iemand die een theorie
zoekt, omdat ik dat interessant vind.”36
Wat voor theorie het beleefde zou kunnen verklaren vinden de meeste
mensen echter nauwelijks interessant. Van Rooden merkt op dat ,,geen van
de ondervraagden verdedigt, wanneer hij of zij daartoe gevraagd wordt, dat
het doen of laten van dergelijke handelingen de wereld werkelijk beïnvloedt.
Het is bijgeloof, maar zonder dat de betrokkenen erin geloven.”37
De term bijgeloof zal ik niet gebruiken. Vroeger stond bijgeloof voor
clichématige gebruiken en voorstellingen zoals het geloof dat een zwarte kat
ongeluk brengt, dat je dan kunt afkloppen op blank hout. Deze zaken werden niet door het christendom ondersteund, vandaar de term ‘bij-geloof ’.
Niet alleen het ‘bij’ klopt niet meer, want er is geen officieel geloof meer
waar het bijgeloof naast staat, maar tegenwoordig is er vaak ook helemaal
geen sprake meer van geloof. Bijgeloof is een van vooroordelen bolstaand
woord dat maar beter kan worden vermeden.38
In het dagelijks leven wordt het woord nog steeds gebruikt, maar heeft
het een wat andere betekenis gekregen. Tegenwoordig staat het behalve voor
de traditionele vormen – onder de ladder doorlopen brengt ongeluk – vaak
ook voor niet-traditionele, persoonlijk vormgegeven reacties op het zich
aangesproken voelen door toeval. Ook in deze betekenis houdt het woord
echter geen stand, want er zitten vooroordelen in verscholen. Is de christelijke sporter die voor de wedstrijd een kruisje slaat gelovig, of in ieder geval
religieus? En is de sporter die dan zijn sokken optrekt, bijgelovig en niet
religieus? Maar waar zou dan precies het verschil zitten? Of moeten we beide
sporters bijgelovig noemen? Maar als de sporter een gelovige christen is, is
een kruis een beeld van transcendentie en deel van een theologie waarmee
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hij vertrouwd zal zijn, en die deel zal zijn van zijn leefwijze. Door een kruisje
te slaan spreekt hij Jezus aan, en hij verwacht een antwoord. De intentionaliteit is expliciet verondersteld en wordt waarschijnlijk ook zo beleefd. Maar
dit hoeft niet per se zo te zijn. Wie weet is het slaan van een kruisje voor
sommige sporters niet verschillend van een ritueel met sokken, schoenen of
wat dan ook. Zonder meer te weten kan niet tot een verschil worden geconcludeerd tussen de religiositeit van de kruisje slaande en die van de sokken
optrekkende sporter.
Bij nadere bestudering van beleving en interpretatie van toevallige gebeurtenissen zijn verschillen te zien in de relaties tussen geloof, transcendentiebesef, gebruik van beelden van transcendentie en intentionaliteit. Wellicht
zeggen die verschillen iets over de mate van religiositeit.39 Waarschijnlijk
kan de mate van uitwerking van de beelden van transcendentie, hun ordening in een verhaal of een theorie – beter gezegd: een theologie – iets zeggen
over de mate van intentionaliteitsbeleving. Mensen die in al te toevallig
toeval geloven zullen waarschijnlijk een wat uitgesprokener theologie hebben en hun beleving van intentionaliteit zal waarschijnlijk toenemen met de
sterkte van het geloof daarin. Agelovigen zullen wellicht wat terughoudender zijn met gebruik van beelden van transcendentie, al hoeft dat niet, en
is er, zoals we zullen zien, een trend zichtbaar naar steeds onbekommerder
gebruik van beelden van transcendentie. Bij agelovigen zal de beleving van
intentionaliteit van al te toevallig toeval waarschijnlijk toenemen met het
groter worden van het transcendentiebesef. Transcendentiebesef bevordert
de verwondering en intentionaliteitsbeleving, en daarmee groeit de behoefte
je met dit toeval te verhouden, je te engageren, er werk van maken, toepasselijke beelden van transcendentie erbij te zoeken. Hoe meer iemand zich aangesproken voelt, des te meer de beelden van transcendentie levend worden,
zoals het idee dat er achter het toeval een intentie hebbende persoonlijkheid
zit die een boodschap voor je heeft die door het al te toevallige toeval aan je
wordt geadresseerd. Des te sterker ook zal de behoefte zijn te antwoorden,
al dan niet op een symbolische manier.
Dankzij het in het vorige deel geschetste model van religiositeit kunnen
we oog krijgen voor het eventuele religieuze gehalte van het agelovig ervaren
van al te toevallig toeval. Waar beleving van intentionaliteit, beelden van
transcendentie en transcendentiebesef een grote rol spelen kunnen we van
religiositeit spreken. Ook bij al te toevallig toeval. Er verschijnt iets ‘al te
toevalligs’ in een gebeurtenis, die erdoor beeld van transcendentie wordt, en
gaat aanspreken, tegenwoordig vaak zonder geloof maar wel transcenden-
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tiebesef oproepend. Met impliciete beelden van transcendentie kan er best
een zekere intentionaliteitsbeleving zijn, maar mét expliciete beelden – zoals
straf van God, het ingrijpen van beschermengelen – zal die sterker zijn. Ook
als op het gevoel aangesproken te worden een beantwoordende symbolische
handeling volgt, zal de mate van religiositeit toenemen.
Als bijvoorbeeld iemand zijn trage computer tot haast maant zonder
daarbij ook maar enig geloof in een beeld van transcendentie, of transcendentiebesef te hebben, kunnen we dat natuurlijk niet religieus noemen. Al
is formeel wel vast te stellen dat er een lichte mate van intentionaliteit moet
meespelen. Die wordt namelijk in het aanspreken verondersteld. Maar de
erdoor opgewekte beleving is te oppervlakkig om een naam te hebben.
Als het ding stukgaat, en er een hoop vitale informatie verloren is gegaan, wordt de intentionaliteit wellicht al wat sterker gevoeld en explicieter
uitgesproken en groeit het transcendentiebesef. Het ding dat anders wellicht nauwelijks wordt opgemerkt, groeit tot ‘significant other’, in staat het
leven lelijk te ontwrichten. Dan is het tijd om het zich misdragende onding
bestraffend toe te spreken en het te manen je niet te laten zitten. Al is het
alleen maar om je hart te luchten. Het beeld van transcendentie is ook hier
nog maar zeer beperkt uitgewerkt, eerder alleen geïmpliceerd. Voor wie het
gevoel krijgt dat er geluisterd wordt, is de beleving van intentionaliteit al iets
sterker.
Zij wordt nog sterker zodra iemand in de computer een instrument ziet,
een medium waardoor een boodschap tot hem komt. De computer crasht
dan bijvoorbeeld om hem een lesje te leren. De gedachte is niet vreemd,
komt vast bij velen op. De meesten zijn zich dan bewust van het gebruik
van de geïmpliceerde beelden van transcendentie en hebben er transcendentiebesef bij. Zulke mensen zijn even enigszins religieus, zou ik zeggen. Even
een beetje, en daar blijft het bij.
Als mensen verdergaan, explicieter gaan aanspreken, dat met symbolische
handelingen in de verf gaan zetten, dan stijgt de mate van religiositeit. Ook
bij de computer is daar hier en daar wel wat van terug te vinden, wat laat
zien dat het denkbaar is, maar tegelijk is het ook tamelijk obscuur.40 De
computer is voor de meeste mensen geen aantrekkelijk beeld van transcendentie om uit te werken.
Vergelijkbaar maar veel aantrekkelijker om religieus uit te werken blijkt
de manshoge plastic ‘kerstwensboom’ die jaarlijks voor het kerstfeest staat
opgesteld in de filialen van Vroom & Dreesmann die er ruimte voor hebben.41 Deze bomen zijn razend populair. In Nijmegen werden in twee we-
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ken tijd maar liefst tienduizend wenskaartjes opgehangen. ,,Op een gegeven
moment waren de looppaden rondom bijna permanent verstopt,” klaagde
de bedrijfsleider.42 ,,Gevaarlijk in het geval dat er iemand onwel zou worden
of brand zou uitbreken. En het stagneert de verkoop.” Een derde van de
wensen was niet-materieel. Een greep in de boom: ,,Een donornier voor
mijn man.” ,,Een voorspoedige bevalling, omdat het de vorige keer niet zo
goed verlopen is,” schreef Vera. Tamara wenste dat ze ,,in 1999 wat minder
depressief zal zijn”. Sommigen wensten ‘voor iedereen vrede op aarde’. Hier
zie je iets wat sprekend lijkt op de gebedsintenties die gelovigen in de kerk
kunnen achterlaten – alleen is het een overweldigend veelvoud van intenties vergeleken bij wat alle kerken in Nijmegen samen in een jaar oogsten.
Wellicht gebeurt het in de v&d vaak ook zonder dat degene die aanspreekt
daadwerkelijk gelooft. Maar spreekt de agelovige wenser daarmee minder
aan of voelt hij zich minder aangesproken dan de gelovigen in de kerk? Weliswaar gebeurt het hier in een seculiere context – maar je kunt je afvragen of
dit begrip hier niet aan betekenis heeft verloren. Wie de wensboomgangers
zou interviewen zou zeker op religiositeit stuiten, ook zonder dat er van
geloof sprake zal zijn.
Toeval kan speciaal tegenwoordig een verrassende rol spelen als religieuze
smaakmaker. In deze tijd van geradicaliseerd toevalligheidsbesef kunnen
levensbeschouwelijke en religieuze perspectieven worden geopend door de
toevalligheid van religieuze beelden te cultiveren. ,,Als een religieuze traditie
een toevallige steen heilig noemt, dan kan elke steen een geheim vertellen,”
stelt godsdienstwetenschapper Lynda Sexson.43 Dit geldt natuurlijk ook
voor bergen, hoogten en diepten, woestijnen, dieren, mensen, godenbeelden en andere objecten om je wensen aan te adresseren, zoals een plastic
kerstboom bij de v&d. En natuurlijk voor toeval. Het geldt, zoals in de
volgende paragraaf zal blijken, ook voor getallen en data. Alle specifieke
beelden van transcendentie zijn van het geloofsprobleem dat er tegenwoordig mee samenhangt te ontdoen door je bewust te zijn van de toevalligheid
ervan. Door dit besef kunnen ze weer als beelden van transcendentie worden gezien, vaak niet zozeer metafysisch ingevuld maar eerder de grens van
het kenbare verbeeldend. Hun toevalligheid is immers een aansprekende
aanvulling op het traditionele beeld, en het kan net als de besproken ‘leegte’
op paradoxale wijze transcendentiebesef geven.44 Toevalligheid en alle daarmee te verbinden beelden van transcendentie kunnen de agelovige ook zo
‘een geheim vertellen’. Toeval verwijst dan naar iets onuitsprekelijks dat het
bestaan een meerwaarde geeft. Dit spreekt aan en kan levensbeschouwelijke
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en religieuze perspectieven openen. Juist mensen die niet geloven, waarderen dat tegenwoordig zeer, omdat ze zo op een verrassende en intellectueel
verantwoorde manier het geloofsprobleem kunnen verdisconteren. En zo
levensbeschouwelijke en wellicht ook religieuze perspectieven en belevingen
kunnen oproepen.
Het door Sexson besproken hedendaagse inzicht maakt het mogelijk religieuze beelden vanwege hun toevalligheid niet als waardeloos te bestempelen maar ze in hun variatie juist daarom te waarderen. Dit is ook toepasbaar
op de beleving van al te toevallig toeval zelf. Want als een bepaald, wel heel
sensationeel toeval een intentie kan hebben, dan kan ieder toeval wellicht
een geheim vertellen. Dit kan, zoals we in paragraaf IV zullen zien, de deur
openzetten voor de kunst van het orakelen, een methodische vorm van het
inzetten van toeval om de wederwaardigheden van het eigen alledaagse leven als intentioneel te beleven.
Je kunt echter ook zeggen: het openstaan voor en cultiveren van de beleving van intentionaliteit van toeval is stompzinnig, of je er nu in gelooft
of niet. Want ook dat je je aangesproken voelt door al te toevallig toeval,
en erop reageert zonder het geloof dat er meer dan willekeurig toeval in het
spel is, is dom. Hebben de vele critici wellicht gelijk die in flirten met toeval
vooral een domme en egocentristische onhebbelijkheid zien, die eigenlijk
zou moeten worden afgeleerd?

III Zo dom als een duif
Volgens wetenschapsjournalist Stefan Klein heb je twee tegenover elkaar
staande kampen. Een van besliste gelovigen en een van besliste ongelovigen
in al te toevallig toeval, ieder bestaand uit ongeveer de helft van de bevolking. Beide groepen vinden elkaar dom.45 Inderdaad zien religie-haters in
alle religieuze betekenisgeving het leggen van onlogische verbanden tussen
toevallige zaken. En inderdaad kunnen sommige heel religieuze mensen in
bijna alle, ook de op het oog meest nietszeggende en toevallige gebeurtenissen de invloed van hogerhand zien. Maar beide typen gelovigen komen tegenwoordig in ieder geval in Nederland steeds minder voor. Het zijn karikaturen geworden, die het zicht op de massale min of meer religieuze omgang
met toeval wegnemen. Je kunt niet meer spreken van vijftig procent besliste
gelovigen en vijftig procent besliste ongelovigen. Eerder kun je vermoeden
dat zeg vijftig procent van de bevolking niet gevoelig is voor de beleving van
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intentionaliteit van toeval, terwijl de andere helft het wel is – het past bij je
smaak of het past niet. De vraag blijft: hebben degenen die er ongevoelig
voor zijn misschien niet toch gelijk, en is flirten met toeval niet een beetje
stompzinnig?
Neem een van de tegenwoordig meest populaire vormen van ‘onlogisch
verband leggen’. Van de drieënhalf miljoen klanten van de Staatsloterij
koopt een kwart iedere maand een lot met een eindcijfer naar keuze. Het
getal zeven is mateloos populair, en niemand wil een lot dat eindigt op nul.
Je kunt ook spelen op datum, want bepaalde data spreken mensen extra aan.
De sigarenzaak die een hoofdprijs heeft verkocht spreekt extra aan, en ziet
de lotenverkoop stijgen met veertig procent.46 De Postcodeloterij spreekt
met het oog op ‘bijgeloof ’ onder de deelnemers overigens liever niet van
dertien trekkingen. In de communicatie heet het de twaalf maandelijkse
rondes en een ‘extra trekking’.47
Veel mensen hebben dus het idee dat hun keuze hen mogelijkerwijs zou
kunnen helpen te winnen. Dat betekent overigens niet dat mensen die geen
lot op nummer of datum kopen ongevoelig zullen zijn voor de beleving van
intentionaliteit van hun lot. Mensen kunnen een lot op een bepaald tijdstip
kopen, en ze kunnen ook zonder enige keuze van getal of omstandigheid bij
aankoop met het idee spelen dat ze een speciaal lot hebben waarmee ze kunnen winnen. En we kunnen er daarbij niet zomaar van uitgaan dat degenen
die intentionaliteit beleven gelovig zijn.
Mensen die intenties aan loten toeschrijven zijn even dom als duiven,
schreef de psycholoog Piet Vroon.48 De domheid van duiven zou blijken uit
experimenten. ,,Als een duif toevallig een pirouette draaide op het moment
dat het voedsel arriveerde, legde hij ten onrechte een verband tussen het
een en het ander.” Het zien van intentionaliteit in toevallige gebeurtenissen is zo beschouwd alleen een kwestie van het leggen van een onlogisch,
niet-bestaand verband. Het verband ligt ‘tussen de oren’, je maakt het jezelf
maar wijs. We zouden dan dus eerder te maken hebben met een dwanghandeling dan met een religieus ritueel. Met dit argument is alle beleving van
intentionaliteit en de reactie daarop (het antwoorden) af te doen als iets wat
voortkomt uit ‘zenuwtrekjes’, uit toegeven aan onlogisch denken, uit domheid.
Of iemand die zich door eindgetal zeven aangesproken voelt werkelijk
dom is, ligt aan wat hij precies doet. Gokkers die geluksgetallen kiezen,
impliceren een meer dan toevallig verband tussen een getal, een prijs en
henzelf. En impliciet gaan zij ervan uit dat hun succes of pech afhangt van
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een hun goed of slecht gezinde intentie. Maar dat is nog niet per se dom.
Het gaat om de manier waarop de gokker ermee omgaat, om het belang dat
hij eraan hecht.
Tegenwoordig zou het wellicht dom zijn vast op je lot te rekenen, te
denken dat je weet dat het wint, er daarom op te vertrouwen, erin te geloven. Vroeger en in primitieve culturen lag dat anders, stelde Bergson. In
primitieve culturen volgde men ondanks het vaste geloof dat men had, de
regels der toen geldende logica. Het veronderstellen van intentionaliteit in
gebeurtenissen door de primitieve mens is niet het resultaat van onlogisch
denken, stelde hij tegenover de filosoof Lucien Levi-Bruhl. De primitieve
mens leefde volgens Levi-Bruhl nog in een betoverde tuin, waarin hij onbewust de natuurkrachten personifieerde tot goden en geesten. Volgens Bruhl
dacht deze primitieve mens pre- of onlogisch. Bergson bracht daartegen in
dat er niets onlogisch aan de primitieve manier van denken was.
Bergson geeft het voorbeeld van iemand die door een ravijn loopt en de
dood vindt door een vallende steen. De familie roept gelijk: ‘Magie!’ Levi
Bruhl zou dan zeggen: zie je wel, dat is onlogisch denken, een verkeerd
gelegd verband tussen de man en de vallende rots, terwijl er helemaal geen
oorzakelijk verband tussen de twee bestaat. Bergson stelde daartegenover de
vraag: werd er ontkend dat de rots viel door de zwaartekracht? Neen. Men
dacht wél logisch, alleen zocht men een antwoord op de vraag waarom juist
hún geliefde, juist daar, juist op dat moment door een steen getroffen werd.
Want de dood van een familielid is niet uitgelegd met de simpele constatering van de fysische feiten. ,,Als een effect op menselijk vlak een belangrijke
betekenis heeft, dan moet de oorzaak daarmee in verhouding staan, in ieder
geval van dezelfde orde zijn, een intentie hebben,” redeneerde men volgens
Bergson.49
Van Baal tekende daarbij aan dat in een beoordeling van dit ‘primitieve
handelen’ in ogenschouw moet worden genomen dat de primitieve mens
veel minder wist dan wij tegenwoordig weten, en dat zijn magische conclusies daarom niet ‘onlogisch’ genoemd mogen worden.50 Niemand had ze
verteld dat dingen die niet gemeten kunnen worden, gewantrouwd moeten
worden.
Zouden er voor moderne, agelovige mensen misschien redenen zijn die
maken dat hun op toeval anticiperende gedrag evenmin onlogisch is te noemen? Ik denk het wel. Het leggen van intentionele verbanden tussen toevallige gebeurtenissen is te vergelijken met het schilderen van een hoofd met
drie ogen. Zo’n schilderij is toch ook niet fout, onlogisch en dom? Wie zegt
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dat het om het leggen van een onlogisch verband gaat, doet hetzelfde als iemand die zegt dat het bij het drinken van een glas champagne gaat om niets
anders dan het toedienen van vernietigende vloeistof aan hersencellen. Dat
is waar, maar eenzijdig. Dat een dergelijke chemische reactie bestaat is een
feit, op zich heel interessant, maar daarmee is nog bijna niets gezegd over
de psychologische, emotionele belevingswaarde of over de waardevolle relationele aspecten ervan. Er zijn dus nog andere, waardevolle manieren van
kijken die essentieel zijn. En dat geldt ook voor de religieuze beleving van
toeval in het bijzonder en voor religiositeit in het algemeen. Wie als intentioneel beleefd toeval met de waarheidsvraag evalueert, doet als de criticus die
een toneelspeler die een onwelriekende zwerver speelt ervan beschuldigt dat
hij de waarheid niet spreekt, of die het schilderij met de drie ogen afkeurt
omdat zoiets niet kan.
Niet dat de waarheidsvraag ridicuul is voor de agelovige flirter met toeval.
Hierop wordt in hoofdstuk 10 uitgebreid ingegaan. Voor nu is het genoeg
te constateren dat het niet per se onlogisch is om onlogische zaken te cultiveren. En dat het goed is om je daarvan bewust te zijn. Alleen zo is de
middenweg te bewandelen. Want wie in een toevallige gebeurtenis alleen
een betekenisloze gelijktijdigheid of opeenvolging van willekeurige gebeurtenissen kan zien, is blind voor de mogelijkheid dat er een intentie achter
kan zitten. Zoals het omgekeerd ook van blindheid getuigt de mogelijkheid
van willekeurig toeval categorisch uit te sluiten. Beide mogelijkheden staan
in theorie immers open.
Het zien van betekenisvol toeval moet daarom niet alleen worden geëvalueerd als waar of onwaar, maar als een kwestie van smaak. Flirters zetten
een beeld van transcendentie in, bijvoorbeeld van toeval, in hun poging
het leven op een mooie, bruikbare en goede manier te ervaren, in ieder
geval voor even. Hier is niet zozeer sprake van het leggen van een verkeerd
verband als wel van de kunst van het omgaan met moeilijke of anderszins
uitdagende situaties.
Wat gokkers die zich aangesproken voelen doen, kun je zien als een kansspel. Wie op agelovige basis cultiveert dat een bepaalde gebeurtenis geen
toeval is, speelt een spel met het leven. Handelen alsof er betekenis schuilt in
het toevallige is een kunst of spel. Het is een creatieve manier van denken en
met de werkelijkheid omgaan, de kunst van het je aangesproken voelen. Zo
kun je de gebeurtenis die je treft, en waarvan je het waarom in je biografie
niet begrijpt, zin geven door een oorzaak ervoor achter je begripshorizon te
bevroeden, terwijl je besef van transcendentie levensgroot is.
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De beleving van intentionaliteit zet aan tot fantaseren. Alle opties zijn
dankzij het besef van transcendentie immers per definitie open. En omdat alles een beeld van transcendentie kan zijn, kun je kiezen naargelang je
smaak. En kun je je toeleggen op het scholen van die smaak. Dat de verschillende gedachtes opkomen, is niet meer dan normaal en kan inspirerend
zijn. Bij wie niet gelovig is, brengen belevenissen van intentionaliteit geen
hogere waarheid of uiteindelijke zin. Je houdt er jezelf een worst mee voor
– waarschijnlijk niet de enige manier om te proberen het leven als zinvol te
ervaren.
Voor het kiezen van een lot op nummer zijn goede redenen te geven.
Omdat het statistisch voor hun winkansen toch niet uitmaakt wat ze kiezen,
kiezen veel mensen een aansprekend getal, waar ze iets mee hebben. Temeer
ook omdat een lot níét op geluksgetal geen grotere kans geeft om te winnen.
Een favoriet getal helpt ze hun verbondenheid met het spel, en zo de spanning en dus het genot te vergroten. Bovendien is het een leuke flirt met het
idee dat intentionele verbanden een rol spelen, wat in principe immers niet
is uit te sluiten.
Veel mensen die een speciaal lot kopen, doen niet veel anders dan het
getal zeven, hun geboortedatum of een winnende sigarenzaak even tot beeld
van transcendentie maken. De zeven is dan het beeld waarin de intentionaliteit zich toont, hoopt men. Als hun getal wint, valt dit geluk hun toe
vanuit een betekenisvol verband dat sturing veronderstelt, vanuit iets transcendents dat een intentie met hen heeft.
Levensbeschouwing speelt meestal alleen impliciet – niemand maakt zich
voorstellingen van de handelende macht, diens werkwijze en beweegredenen. Explicitering gebeurt hooguit als het uitgekozen beeld ook daadwerkelijk tot winnen leidt en zo het leven van de gokker op de kop zet: dit was
geen toeval, hier zat een bedoeling achter. Een bedoeling met een appel. Zo
presenteerde zich in 2006 in de media een man die stelde liefdadigheid te
bedrijven omdat dat een opdracht was die volgde uit het winnen van een
staatslot. Al bleek de man een oplichter, het toont dat zijn verhaal, waarin
het beeld van transcendentie van een opdracht was verweven, geen argwaan
wekte.
Het al te toevallige blijft fascineren. Het vallen van een winnend lot, onverwachte en onvoorspelbare ontmoetingen met personen die aan het leven
een belangrijke draai geven, een steen die naar beneden valt en een voorbijganger treft. Hoewel het ons massaal bezighoudt, heeft dit soort intentionaliteitsbeleving een laag seriositeitsgehalte. Wie hardop van zijn beleving
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getuigt, maakt zichzelf gemakkelijk belachelijk. Hoewel de beleving van
intentionaliteit van toeval nog steeds veel mensen bezighoudt, is juist deze
vorm gemarginaliseerd. Andere vormen, zoals het zich laten aanspreken van
de kunstenaar of de beleving van intentionaliteit in de natuur, oogsten meer
respect. De beleving van intentionaliteit van al te toevallig toeval is omstreden.
De orthodox-protestantse filosoof René van Woudenberg vindt geloof in
toeval helemaal niet uit de tijd.51 ,,Allereerst sluit de vaststelling dat al wat er
gebeurt toevallig is, logisch gezien niet uit dat er niet óók een hoger plan is.
Bovendien is het niet uit te sluiten dat achter een al te toevallige gebeurtenis
een diepere betekenis schuil gaat.”52 Van Woudenberg noemt de vraag naar
al te toevallige toevalligheden ‘intellectueel respectabel’. ,,Ik vind het een
deugd als je de openheid hebt om zulke vragen te stellen.”
Toevalligheid is een bestaanservaring die ook sommige gelovigen altijd al
zagen en in religieus perspectief plaatsten. Zo stelde de achttiende-eeuwse
arts Herman Boerhaave, die sectie moest plegen op een terechtgestelde misdadiger: ‘Salva gratia (behoudens de genade) zou ik het kunnen zijn die
hier op de snijtafel ligt.’ Religie kan dus ook oog geven voor het fundamenteel onbeheersbare van het leven. Toeval was voor Boerhaave een beeld van
transcendentie dat hem met zijn neus op een voor hem nog veel aansprekender beeld drukte: Gods genade.
De meeste hedendaagse theologisch geschoolde minimalisten hebben
niets met de beleving van intentionaliteit van het toeval, maar staan wel
open voor de rol van het toeval in religie. Zij erkennen volmondig dat de
beelden van transcendentie in zekere zin toevallig zijn. Maar ze geloven dat
er achter het beeld op een heel essentiële manier een werkelijkheid ligt waar
het beeld op aansluit. Daar vertrouwen zij op, geloven zij in.
Niet alleen omdat intentionaliteit van toeval ‘onlogisch’ zou zijn wordt
bezwaar gemaakt tegen het je ermee inlaten. Zelfs op ongelovige basis ermee flirten is volgens de minimalistisch georiënteerde theoloog Goud geen
goede zaak.53 De vraag of sommig toeval niet al te toevallig is, moeten we
volgens hem gewoon niet meer stellen. ,,De gedachte dat juist het getal zeven wint, is misschien prettig, maar kunnen we beter afleren. Het idee dat
niets toevallig is, is er de kosmische uitdijing van. Het komt voort uit het
verlangen naar een hogere orde en naar een leven dat jou beloont en straft
als je dit of dat doet. Maar de zin van je bestaan ligt in iets anders dan in het
keurig vervuld worden van jouw verlangen naar orde en harmonie.”54
Al onderkent Goud een zeker verlangen dat onafhankelijk is van het ver-
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stand, toch vindt hij dat we er niet op in zouden moeten gaan. Dat is voor
hem een kwestie van ethiek. Het negeren van intentionaliteit is beter voor
de mens. ,,Het verlangen naar meer dan toeval is wezenlijk, beheerst ons in
verregaande mate. Maar – ik zeg niet dat ik zo ver ben – de hoogste wijsheid zou wel eens kunnen liggen in het loslaten van het verlangen naar een
hogere orde, en in het beleven van zin dat er onafhankelijk van is.”55 Die
wijsheid zou dan liggen in een existentiële bescheidenheid, waarin de mens
zichzelf niet in fantasie oppompt tot doel van de schepping, een in de kern
goddelijk wezen, of object van goddelijke zorg.
Gouds bezwaren zijn niet alleen gericht op het traditionele bijgeloof of
op posttraditionele vormen van individuele beleving van intentionaliteit
van toeval in het dagelijks leven. Hij heeft dezelfde kritiek op traditionele
religiositeit, inclusief de christelijke. Overal waar mensen iets willen van
God of wat voor een uitbeelding van transcendentie ook, steekt Goud de
hand op: het is beter van niet.
De bezwaren van Goud zijn theologisch van aard en je kunt je erbij afvragen of het hier om feitelijke kwaliteitsverschillen of subjectieve smaakverschillen gaat. In het religieuze verlangen dat Goud goedkeurt staat bescheidenheid voorop terwijl het verlangen dat hij afkeurt vooral egocentrisch lijkt. Goud voert dus morele gronden aan om bepaalde belevingen
van intentionaliteit af te wijzen. Al is een moreel oordeel iets veel minder
vrijblijvends dan een esthetisch oordeel, toch is het ook een smaakoordeel.
Dat betekent echter niet dat er voor een moreel oordeel niet zoveel goede
gronden zijn aan te geven dat het beter is het niet meer over een subjectief
smaakoordeel te hebben maar over een intersubjectief kwaliteitsoordeel en
indien nodig over een als absoluut gesteld oordeel dat koste wat het kost
moet zegevieren. De discussie wanneer we met een kwaliteits- of een smaakverschil te maken hebben is op het gebied van kunst uitgebreid gevoerd, en
dat is hier niet nodig.56 Hoe beter de argumenten, des te gemakkelijker men
van kwaliteitsverschillen kan spreken – je kunt trouwens ook op het gebied
van argumentatie kwaliteitsverschillen aanwijzen: de ene gedachtegang is nu
eenmaal mooier geformuleerd, heeft meer nuances en diepten dan de andere. Dat neemt niet weg dat kwaliteitsverschillen tevens kwesties van smaak
zijn. Een ontwikkelde smaak is in staat kwaliteitsverschillen te herkennen.
En men kan door inzicht in kwaliteitscriteria de eigen smaak ontwikkelen.
Wat betreft een moreel oordeel over het beleven van intentionaliteit van
toeval denk ik dat het niet terecht is om in het algemeen over egocentrisme
te spreken. Er zouden meer variabelen verdisconteerd moeten worden alvo-
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rens zo’n oordeel te vellen – zoals mate van (a)gelovigheid en rol die het in
iemands leven speelt.
Het waarderen van al te toevallig toeval wordt hier dus gezien als een
kwestie van smaak en moet dus ook langs de meetlat van bruikbaarheid,
moraliteit en schoonheid worden gelegd. Wie zijn smaak ontwikkelt zal
wellicht veel beelden van transcendentie en claims over de status ervan als
oninteressant of absurd links laten liggen. Zo zijn er rituelen die, naar hedendaagse maatstaven, wel zeer ongeloofwaardige en huiveringwekkende
beelden van transcendentie veronderstellen terwijl andere dat niet doen,
maar je juist doen verwonderen, je esthetisch aanspreken, je op subtiele
wijze intentionaliteit van toeval doen beleven of je wellicht motiveren tot
altruïsme.
Misschien kun je stellen dat het in een geval als dit om kwaliteitsverschil
gaat, maar hier nemen we genoegen met de constatering dat we in ieder
geval ook met smaakverschil te maken hebben. We moeten namelijk oppassen met het plakken van negatieve waardeoordelen op dat wat onze smaak
niet is, en dat dan kwaliteitsverschil te noemen. Voordat je het weet zet je
oogkleppen op die je het zicht op de werkelijkheid al te zeer beperken. Zoals
het zicht op de constatering dat er niet per se iets mis is aan een egocentrisch
ritueel. Wie is er enkel en alleen altruïstisch en zou daarmee een ware heilige
zijn? Waarom eigenlijk zou er geen plek mogen zijn voor op het individu
toegesneden ritueel en wie weet dat een bepaalde uiting van egocentrische
religiositeit niet gecombineerd wordt met altruïstischer handelingen?
Zo kunnen we wel neerbuigend doen over de beleving van intentionaliteit van toeval, maar het je aangesproken voelen door toeval is niks om je
voor te schamen. Ook ontwikkelde mensen als James en Van Baal voelden
de intentionaliteit van schijnbaar futiele gebeurtenissen. Deze beleving van
toeval is fundamenteel en moet en hoeft niet ontkend of bestreden te worden, maar kan beter vruchtbaar worden gemaakt. Zonder geloof lijkt dat op
een bij de huidige tijd passende manier te kunnen.
Geloven is geen flirten, geloven is hopen op weten, of sterker nog, is
denken te weten. Wie gelooft dat zijn lot gaat winnen, gaat waarschijnlijk
stevig onderuit. Hij steekt zijn kop in het zand voor het feit dat de kans dat
zijn geloof bevestigd wordt uiterst klein is. Agelovigen weten dat de gok een
keer kan uitkomen, maar dat dat dan nog steeds niets bewijst. Zinloos toeval blijft een reële mogelijkheid. Toch kan de beleving van intentionaliteit
van toeval waardevol zijn. Meestal niet om er je handelen op af te stemmen,
maar wel om dat handelen te plaatsen in een ruimere context en van zinsce-
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nario’s te voorzien. Een van die scenario’s is dat van Goud, maar om dat als
enige bestaansrecht toe te kennen is voor velen al te kaal.
Met de kritische kanttekening van Goud kunnen flirters met toeval wellicht hun voordeel doen – zich afvragen hoe nodig een egocentrisch ritueel
is, en of het wellicht iets altruïstischer is in of aan te vullen. Door zulke
reflectie is de eigen smaak te ontwikkelen. Niet dat aan de
smaakpapillen van moderne flirters met toeval per se getwijfeld zou
moeten worden. Zoals we zagen zijn velen nuchter en kritisch, getuige
alle uitingen van beschei- denheid, zoals je de verklaarde afwezigheid van
geloof en de getuigenissen van transcendentiebesef wel kunt noemen. Zij
vinden met hun agelovige houding de manier om wel al te toevallig toeval
te kunnen cultiveren, maar zonder daarbij in de door geloof gezette vallen
te lopen.
Op basis van ageloof kan experimenteren, spelen en leven met het aan
toeval toeschrijven van intenties inspireren en hoeft het zeker niet onwijs te
zijn. Zulk flirten is vechten tegen de armoede die door het onmogelijk geworden geloof op de loer ligt. Hoe rijk de flirter kan zijn blijft voorlopig nog
de vraag. De beelden waarmee je flirt zijn een kwestie van smaak, een smaak
die je moet cultiveren om te ontdekken wat je op dit gebied mooi, prettig of
deugdzaam vindt, wat voor jou werkt, zinvolheids- of andere sensaties geeft.
Op het gebied van toeval zijn orakels daarvoor een uitgelezen manier.

IV Orakelen
Wie niet goed weet wat hij wil, staat al millennialang een scala aan middelen ter beschikking om duidelijkheid te krijgen. Hij slacht een lam of kip,
snijdt het dier open en kijkt hoe de darmen erbij liggen. Darmenuitleggers,
bottengooiers, arenlezers, koffiedik- en piskijkers volgen van generatie op
generatie overgeleverde methoden. Het orakel biedt een methodische vorm
die primair diagnostisch wordt gebruikt. Zo werd het toeval expliciet, in een
traditioneel religieus gestileerde vorm aan het woord gelaten.
In een orakel worden toevallige gebeurtenissen gegenereerd die volgens
een bepaald systeem kunnen worden geduid en dienen als aansprekende
verwijzingen naar iemands lot. Zo wordt bij een orakel zoals de tarot een
verband verondersteld tussen toevallig gekozen kaarten en de lotgevallen
van degene voor wie die kaart bedoeld is. Orakels zijn mensengemaakte
verzamelingen van beelden van transcendentie waardoor degene die ze raadpleegt zich laat aanspreken.
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Er bestaan ook privé- en ad-hocorakels. Volleybalster Eva Heerschap vertelt over haar sportieve jeugd: ,,Als je het spelletje yahtzee op de avond voor
de wedstrijd won, zat het met de wedstrijd ook goed. Of je klampte je vast
aan het groene ptt-busje dat je onderweg tegenkwam. Als het eerst een rode
was, ging je verliezen. Groen betekende winnen.”57
Je hebt ook tegenwoordig nog vele meer sophisticated methoden die aan
toevallige gebeurtenissen intentionaliteit toeschrijven en gereedschap bieden voor de interpretatie ervan, zoals tarot, i ching en astrologie. De keuze
van enkele omgedraaide kaarten uit een pak, een met een dobbelsteen bij
elkaar gegooid patroon van streepjes en punten, de veronderstelde stand
van de sterren op een bepaald moment, hebben een persoonlijke boodschap
voor degene die een vraag aan een van deze orakels stelt.
Ook op agelovige basis worden tegenwoordig orakelmethoden gebruikt,
bijvoorbeeld om je te bezinnen op diepere verbanden en mogelijkheden.
Robert Pennekamp van het ‘Brainstorm bureau’ geeft orakelsessies in het
bedrijfsleven, vooral voor startende ondernemers. Daarvoor gebruikt hij
kaarten. Trekt iemand precies dat kaartje dat bij hem past, of is het toeval
waarbij iemand achteraf probeert een passend verhaal te verzinnen? ,,Ik ben
daar nog niet helemaal uit. Vaak zie je dat mensen vinden dat het getrokken
kaartje goed bij ze past. Daarom ben ik geneigd er meer dan toeval in te
zien. Tegelijkertijd zegt mijn verstand dat het niet meer kán zijn dan toeval.”58 Het is geen kwestie van geloven dat het juist of onjuist is, zegt Hancha Broekhof van de organisatie Leela Wgec over tarot tijdens een workshop. ,,Het is een kwestie van openstaan voor de symboliek van de kaarten
en willen ontdekken wat ze je te zeggen hebben.”59 Een bezoeker van deze
workshop drukt zich nog nuchterder uit: ,,Het klopt altijd want je gaat het
op jezelf betrekken.”
Alle orakelmethoden veronderstellen dat toeval slechts schijnbaar is en
dat er een intentie achter zit. Maar vanuit wetenschappelijk perspectief
moeten we vaststellen dat het feit dat je de tarotkaart van de koning of de
duivel trekt, of Mars en Venus al dan niet in het vijfde huis staan, zich niet
causaal verhoudt tot iemands reilen en zeilen. Dat verband is toevallig. Wie
in een orakel gelooft kan zijn kop hiervoor in het zand steken, maar voor
agelovigen kan dit juist een transcendentiebesef opwekkend gegeven zijn.
Orakelen is tegenwoordig populair. Corina Lenten van het orakelbedrijfje Corleora geeft workshops ‘orakelsnuffelen’, en ze kan de vraag niet
aan, zegt ze. ,,De ene groep knalt helemaal op de pendel, de andere kickt
op tarotkaarten. Maakt niet uit.”60 Ook Verrips denkt dat orakelen eerder
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toe- dan afneemt.61 ,,Mensen zoeken hun weg, hun heil op tal van fronten.
Kan het niet linksom dan proberen ze het rechtsom, ook met orakels.” Op
empirisch wetenschappelijk onderzoek kan Verrips zijn indruk niet stoelen,
maar aan enquêtes erover hecht hij weinig waarde, want ,,wat mensen zeggen, is vaak heel anders dan hoe ze denken of wat ze doen”. Als hij rondkijkt
ziet hij dat mensen tegenwoordig steeds meer de neiging hebben om zaken
te personifiëren. Een orakel is een nogal letterlijke en methodische vorm van
het laten spreken van een ding. Het sluit aan bij de behoefte aan informatie,
die tegenwoordig onstilbaar is. Meestal gaat het om precies dat aspect van
ons leven waar het minste informatie over beschikbaar is.
Het populair blijven van orakelen is ook te begrijpen vanuit de sociologische theorie van de risicosamenleving van Ulrich Beck. In onze risicosamenleving wordt ‘op een systematische manier omgegaan met de gevaren
en onzekerheden die worden veroorzaakt en geproduceerd door de modernisering,’ stelt Beck.62 Een van die systematische manieren om om te gaan
met onzekerheid is het agelovig gebruik van orakels. Dankzij de programmatische omgang ermee kan de onzekerheid worden toegelaten, kunnen de
mogelijkheden die erin schuilen worden verkend, kan ermee worden geflirt.
Risicovermijding heeft plaatsgemaakt voor risicomanagement, waarbij geprobeerd wordt de kansen die er in risico’s liggen zo verantwoord mogelijk
te benutten. Toeval wordt daarbij eerder toegejuicht dan gemeden, en het
kan ook vruchtbaar worden gemaakt in symbolische vormen van risicomanagement zoals orakels.
Astrologie is tegenwoordig waarschijnlijk het populairste orakel in Nederland en de westerse wereld. Niet alleen is het aantal Google-hits en de lijst
astrologen die hun diensten aanbieden groter dan van welk ander orakel
ook, ook plaatsen veel damesbladen en grote kranten zoals De Telegraaf en
Spits horoscopen. Je mag veilig aannemen dat deze media de populariteit
van betreffende rubriek regelmatig evalueren en dat die groot genoeg is om
haar te handhaven.
Astrologie vindt tegenwoordig meestal plaats in de privésfeer, al zijn astrologen ook actief in het bedrijfsleven.63 Astroloog Peter de la Haije begrijpt wel waarom: ,,Ondernemers zijn veel gevoeliger voor astrologie dan
bureaucraten, die alles willen beheersen. Iedere ondernemer weet dat zijn
bedrijf een kracht is in een dynamisch veld, en dit is een model waarmee
ook de astrologie werkt.”64
Je kunt je afvragen of astrologie wel een orakel is dat een rol geeft aan het
toeval, of dat het een deterministisch systeem is, volgens welk alles vaststaat.
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Je hoeft het dan alleen nog maar volgens de juiste sleutel te ontcijferen.
Zo zijn er astrologen die ervan uitgaan dat het karakter van mensen en
hun lotgevallen in detail in de loop van de planeten en sterren is terug te
vinden, en dat de astrologie het gereedschap biedt om die informatie eruit
te halen. Zulke astrologen ontkennen toeval door alle gebeurtenissen als
afhankelijk te zien van astronomische constellaties. Maar wellicht is ook dat
juist typerend voor orakelaars: waar voor de leek wellicht toeval heerst, zien
zij betekenisvolle verbanden. Andere astrologen hebben het bescheidener
over ‘tendensen’. Gebeurtenissen zijn volgens hen niet voorbestemd, maar
neigen alleen naar wat de sterren zeggen. De mens is vrij zijn houding tegenover deze neigingen te bepalen.
Volgens De la Haije is astrologie geen deterministisch systeem. ,,Duizend
mensen met dezelfde horoscoop leiden duizend verschillende levens. Astrologische krachten zijn niet meer dan richtingaanwijzers, die invloed hebben
op verschillende persoonlijkheden, in verschillende situaties.” De astroloog
verstaat de kunst de multi-interpretabele sterrenhemel zo uit te leggen dat
die betrekking krijgt op iemands leven. Precies zo werken alle andere orakels.
Astrologie is ook volgens beroepsastroloog Hans Planje ‘helemaal een
orakel’, zoals tarot, i ching en runen. ,,Het zijn allemaal talen, maar het
model erachter is identiek.”65 Deze talen zijn alleen wel genadeloos neergesabeld door de wetenschap, en geen intellectueel zal het daarom nog in zijn
hoofd halen toe te geven iets van astrologie te geloven. De astrologie heeft
een ernstig geloofsprobleem. Veel astronomische constellaties bestaan niet
eens in de sterrenhemel: ze zijn mythologisch van aard.
Je ziet de verschillende in deel II beschreven strategieën terug in de omgang met astrologie. Het bestaan van een pseudowetenschappelijke en een
impliciete strategie is niet verbazingwekkend, die van een minimalistische
wellicht wel. Zo zie je pogingen tot gebruik zonder een beroep te hoeven
doen op ongeloofwaardige beelden van transcendentie. De spirituele auteur
Thomas Moore heeft zo’n minimalistische strategie: ,,Het is in de astrologie
gangbaar te spreken over de ‘invloed’ van planeten en sterren. Dit is voor velen een struikelblok. Maar waarom zouden we een fraaie zonsopgang of een
prachtige maan die indruk op ons maakt geen ‘invloed’ noemen?”66 Moore
leert zijn spirituele lezers die gewend zijn hun ware zelf te zoeken koppeltje
duiken: ,,Als je de idee dat wij een hemel in ons hebben omkeert, kun je de
hemel zien als onze innerlijkheid die zich binnenstebuiten heeft gekeerd.”
Deze kijk op astrologie is marginaal. Veel breder gedragen wordt de im-
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pliciete strategie zoals die bijvoorbeeld in damesbladen is terug te vinden.
Waarschijnlijk vindt consumptie ervan voor een groot deel ook plaats op
agelovige basis. Een indicatie daarvoor geeft hoofdredacteur José Rozenbroek van het vrouwenblad Elle. Dit blad heeft iedere maand een horoscoop. ,,De horoscoop is heel belangrijk voor de lezers,” zegt Rozenbroek.
,,Desgevraagd zegt negentig procent dat ze er niet in geloven. Toch leest iedereen hem: komt het uit of niet.”67 En Erika Dohrendorf, godsdienstlerares
in Duitsland, merkt op: ,,Of het nu om pendelen gaat of om horoscopen,
ook volstrekt ongelovige jongeren blijken daar opeens interesse voor te hebben.”68
Veel mensen flirten er tegenwoordig mee. De van zijn geloof gevallen
astroloog Rudolf Smit zegt: ,,Tegenwoordig zie ik een horoscoop als een
mooi symbool, waarmee je ook als ongelovige kunt werken.”69 Je leeft je
in mogelijkheden in die diepere, metafysische verbanden veronderstellen.
,,Astrologie is geen pasklaar geloof maar een spannende zoektocht, met veel
vragen en weinig antwoorden,” zegt hobby-astroloog Cees Sips. ,,Het leven
is ook zonder antwoorden al waardevol genoeg. Het is een actieve manier
om met levensvragen om te gaan. Mijn geloof erin is ook maar betrekkelijk:
ik hoef niet per se zekerheid over de astrologie, val niet in een peilloze diepte
bij gebrek eraan.”70
Je ziet bij orakels zoals astrologie dat het accent is verschoven. Er is steeds
minder de nadruk op voorspellen. Volgens de gedragscode van een belangrijke beroepsvereniging voor astrologen is dat zelfs niet toegestaan. Steeds
meer ligt de nadruk op inzicht in de eigen psychische toestand. De ‘informatie’ is daarbij volgens veel orakelisten niet meer afkomstig uit een andere
wereld maar uit het eigen ‘onderbewuste’ – een beeld van transcendentie dat
meer aansluit bij het zoeken naar het ‘ware zelf ’. Een andere trend is van
de uitleg van de horoscoop naar de beleving ervan. Dat kan bijvoorbeeld in
‘astrodrama’, waarbij deelnemers zich als planeet verkleden – de verleidelijke
Venus en de bonkige Mars draaien al dansend om elkaar heen.71 Overeenkomstig bij deze trends is dat de nadruk van objectief naar subjectief is
verschoven en de waarheidsclaims bescheidener zijn geworden of er met het
accent op beleving zelfs helemaal niet meer toe doen.
Waarschijnlijk gaat een groot deel van zulke astrologie-geïnteresseerden
om met de horoscoop zoals nrc-redacteur Ellen de Bruin, die zich er op
agelovige basis in ging specialiseren.72 Ze deed uitgebreid verslag. ,,Omdat
de kwaliteitskranten er natuurlijk niet in voorzien en het ook weer zoiets
is om er speciaal andere media voor aan te schaffen, heb ik het een tijdje
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met het weerbericht gedaan. Gewoon, doen alsof ze over mijn eigen leven
gingen, die voorspellingen. Ik kon me moeiteloos verliezen in de symboliek
van mistbanken, opklaringen en een enkel aardbevinkje in Zuid-Limburg,
las mijn liefdesleven terug in termen als ‘onstuimig’ of ‘uitzonderlijk zacht’
en de deadlines op mijn werk als ‘krachtige hogedrukgebieden’. Het weerbericht als orakel. Dat op teletekst voldeed het beste: een paar keer per dag
vers, dankzij internet overal oproepbaar, en met een korte kop die mijn dag
kon maken (‘Zon nadert’) of breken (‘Temperatuur daalt naar nul’, of, erger
nog: ‘Schraal’).”
,,Maar het ging natuurlijk niet écht over mij, dus uiteindelijk zwichtte
ik toch weer voor the real thing, ook vanwege plotseling gratis beschikbaar:
de horoscooprubrieken in Spits en later ook in Metro. Een paar regels per
dag ’s ochtends in de trein – als je er eenmaal mee begint is het al gauw niet
meer genoeg, dan wil je méér, om te beginnen meer kwaliteit. Want ik ben
sterrengewijs bereid een hoop te geloven, maar de horoscooprubriek in Spits
verloor toch danig aan gezag toen die een plotselinge ‘dramatische wending’
in mijn leven, door mijzelf nog onopgemerkt, koppelde aan de boodschap:
‘Eet geen sterk gekruide gerechten’.”
,,Gelukkig heb ik inmiddels een goede horoscoop op internet gevonden.
Een heel persoonlijke. Telkens wanneer ik mijn geboortedag, -maand en
-jaar intoets – vrijwel elke ochtend – krijg ik de mededeling: ‘Hallo beste
Ram. Met betrekking tot liefde en partnerschap heb ik u het volgende te
vertellen.’ En dan in enkele zinnen wat me die dag te wachten staat: ‘Ga op
een uitnodiging in, die op u afkomt. Maar spreek er met niemand over. Men
zou jaloers kunnen worden.’ Het is zo verslavend dat ik meestal meteen
ook de daghoroscoop opvraag van mijn naasten: van mooie vriendinnen
met turbulente liefdeslevens, van mijn eigen platonische en niet-platonische
liefdes, van mijn liefste exen en collega’s. Ze gaan reizen maken en nieuwe
potentiële levenspartners ontmoeten, ze moeten ruzies op familiegebied bijleggen of krijgen belangrijke post.”
,,Het lezen van horoscooprubriekjes is waarschijnlijk het leukst als je er
helemaal niet in gelooft. Rationeel weet je dat het allemaal onzin is wat je
leest; tegelijkertijd blijven sommige psychologische mechanismen die maken dat mensen in dergelijke alternatieve dingetjes kunnen geloven, onverminderd werken. Dat voel je, en dus voelt het alsof die rubriekjes over jezelf
gaan, terwijl je weet dat het niet zo is. Dat is giechelig lekker. Zo ook voelt
het lezen van sterrenrubrieken automatisch, en tegen beter weten in, alsof
een onbekende lang over je heeft nagedacht en heel veel over je weet wat je
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zelf nog niet weet. Het eerste is altijd lekker, het tweede maakt altijd nieuwsgierig. Horoscooprubrieken zijn guilty pleasures, bonbons voor de ziel: je
weet nooit van tevoren wat erin zit. Ze mogen dan vol onzin staan, ze zetten
wel lekker aan tot nadenken over jezelf en anderen.”
De Bruin laat zich aanspreken door een bericht als ‘zon nadert’. Ze geeft
er een symbolische uitleg aan. ‘Zon nadert’ wordt dan een beeld van transcendentie, dat iets zegt over de toekomst. Er wordt ook het bestaan van een
mechanisme verondersteld dat impliciet blijft – nog een beeld van wat er
speelt achter de grens van het kenbare. Dit alles zonder geloof. Het heeft wel
een zekere uitwerking op haar. Het geeft gewaardeerde gevoelens en zet aan
tot nadenken. Ze signaleert bij zichzelf de neiging er meer aan te gaan doen,
het te ontwikkelen. En op die behoefte gaat ze daadwerkelijk in. Hier kun
je bijna wel van religiositeit spreken, al is het niet in hoge mate, want er is
weinig transcendentiebesef in te zien.
De agelovige die een orakel raadpleegt, erkent dat de methode gebruikmaakt van wat normaliter toeval heet, maar gaat mee in de gedachte dat dit
toeval misschien toch iets te zeggen heeft, intentioneel is. Zo iemand leeft
zich in een zinvol verband in, meet zich een verhaal en methode aan die bestaan uit beelden van transcendentie. In verhaal en in methode worden mechanismen, relaties, zin en moraal verondersteld. De sterren hebben invloed
op mij, is de veronderstelling. Hoe precies mag van hem onbekend blijven
en zal transcendentiebesef oproepen, maar kan ook onderwerp worden van
een theologie, een vanuit een religieuze motivatie ontwikkeld stelsel van
beelden van transcendentie. Deze ‘intentionaliseert’ het toeval, vertelt een
verhaal waarin beelden van transcendentie de intentionaliteit van een bron
en doel voorzien, en toont veronderstelde mechanismen. De in beelden van
transcendentie gelegde verbanden ‘verklaren’, wekken en versterken de beleving van intentionaliteit. Zulke beelden kunnen ook op agelovige basis
geconsumeerd worden.
In dit hoofdstuk hebben we gezien dat toeval een beeld van transcendentie kan worden, en dat de sterkte van de beleving van intentionaliteit ervan
een criterium is bij de bepaling of we van religiositeit kunnen spreken. En
dat religiositeit er ook zonder geloof kan zijn, zolang er maar transcendentiebesef is. Om meer inzicht te krijgen in het verschijnsel religiositeit zonder
geloof zullen we in het volgende hoofdstuk nog andere sporen volgen. Deze
sporen laten zien dat je in meerdere en mindere mate op de ‘metafysische
verleiding’ in kunt gaan.

9 DE METAFYSISCHE VERLEIDING
,,U wilt van uw ongeloof genezen worden en vraagt naar de middelen. Leer van hen die net als u gebonden waren. […] Volg dezelfde
methode die zij in het begin gebruikt hebben, namelijk dat ze in alles
handelden alsof zij geloofden, dat ze wijwater gebruikten, missen lieten lezen, et cetera. Zulke dingen zullen zelfs u doen geloven.” Blaise
Pascal (1623-1662)1

I Buigen en knielen
In dit hoofdstuk zullen we zien hoe op verschillende agelovige manieren
beelden van transcendentie een licht religieuze bijklank kunnen krijgen en
hier en daar sterker religieus worden uitgewerkt. Geprobeerd wordt de verschillende factoren, en de wisselwerkingen die maken dat dit gebeurt, aan
het werk te zien. We hebben er al iets van gezien bij toeval, en we zullen
meer en verdergaande uitwerkingen zien bij andere beelden van transcendentie, zoals verbeeldingen van tradities als de christelijke en die van Stonehenge, het ware zelf, gezondheid en fictie.
In deze tijd waarin veel mensen geen gelovige aanhangers van een bepaalde religie meer zijn, maar alleen soms ergens even iets religieus aan beleven,
wordt het de vraag wanneer we van religiositeit kunnen spreken. In deze
situatie is het passender niet meer alleen zwart-wit over wel of niet religieus
te spreken, maar om te proberen de mate van religiositeit van tussenvormen
te peilen. Die kan laag of hoog zijn en zich beide kanten uit ontwikkelen.2
Als criteria kunnen – zoals we zagen – onder meer dienen de mate en
vorm van intentionaliteit die wordt beleefd. Om van religiositeit te kunnen spreken, moet de beleving van intentionaliteit sterk genoeg zijn. Hoe
levendig is de beleving – iets wat onder meer kan blijken uit iemands verslag. Een andere indicatie is de mate waarin en de manier waarop het zich
aangesproken voelen wordt beantwoord. Hoe sterk is het symbolische en
rituele element? Ook de positie die men inneemt ten opzichte van de status
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van beelden van transcendentie en van eventuele ervaringen is belangrijk.
Wat is het belang dat de persoon hecht aan beelden van transcendentie?
En wat de uitwerking? Als er geen sprake is van geloof, dan moet er om
religieus te kunnen zijn in ieder geval sprake zijn van een zeker bewustzijn
van de status van de beelden van transcendentie die in het spel zijn. Er moet
dus transcendentiebesef zijn. Wellicht is te zien dat hoe sterker metafysisch
gevulde beelden van transcendentie tot leven worden gewekt, hoe sterker de
religieuze belevingen worden. Zulke beelden worden dan – met verhalen,
rituelen e.d. – zo uitgewerkt dat hun intentionaliteit opwekkend vermogen
wordt versterkt. Als ze in de smaak vallen, kan ook de agelovige proberen ze
te cultiveren, wat gepaard zal gaan met een belangrijker wordende rol ervan
in iemands emotionele huishouding en referentiekader.
Precies kan het onderscheid tussen wel of niet religieus niet zijn, elke
grens is arbitrair. Ik ben er dan ook niet op uit een beargumenteerde grens
te trekken. Zoals we al in het vorige hoofdstuk zagen is er een breed grijs
gebied waarin je allerlei duidelijke en minder duidelijke aanwijzingen voor
religiositeit kunt zien. Omdat speciaal hier de agelovige houding veelvuldig
opduikt is juist dit grijze gebied interessant. Het is een kwestie van onder
meer iemands persoonlijke smaak en situatie, en is afhankelijk van de cultuur hoever men op de ‘metafysische verleiding’ ingaat.
In het huidige tijdsgewricht is dat niet al te ver. In deze en de volgende
paragraaf zullen we het probleem verkennen dat veel mensen kennen in
de omgang met de metafysische verleiding. Ze voelen ondanks een zeker
religieus verlangen barrières, die passief maken. In deze inleidende paragraaf
dienen knielen en buigen als voorbeeld. Velen voelen tegenwoordig een bijna onoverkomelijke drempel alleen al bij de gedachte aan bijvoorbeeld het
rituele knielen en buigen. Het zijn religieuze houdingen die waarschijnlijk
zo oud zijn als de mensheid, maar zij kunnen zich er niet meer toe zetten. Er
heerst een wijdverbreid ongeloof in eraan gerelateerde beelden van transcendentie. Maar is het onvermogen erin te geloven werkelijk een onneembare
belemmering om op eigen wijze gebruik te kunnen maken van het eventueel
mooie, goede of bruikbare dat mogelijk nog in deze religieuze symbolische
handelingen te ontdekken is?
Ikzelf ben ook nog maar een beginneling op dit pad, en wil het onderzoeken. De duizend jaar oude crypte onder het koor van de kloosterkerk
van Vézelay zindert van de sfeer.3 De verscheidenheid aan oer- en oeroude
pilaren, waarvan de vier dikste volgens sommige bronnen al een leven ach-
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ter de rug hadden voordat ze bijna negenhonderd jaar geleden in de dieper
uitgegraven crypte een plek kregen. De ruige, in de rots uitgehakte muren,
het grof gestuukte gewelf, dat 750 jaar geleden minstens voor een deel met
zonnebloemen en sterrenhemel beschilderd is. De door miljoenen voetstappen gepolijste rotsvloer.
Hier kun je je levendig voorstellen dat vele generaties met de sterkst mogelijke gevoelens van heiligheid zijn binnengetreden. Eindeloze stromen
mensen zijn met hun diepste droefenis dit symbolische graf binnengetreden. Ook voor een agelovige kan dit gegeven imposant zijn. De opstandigheid, de hoop, de acceptatie van het lijden, het gevoel deel te nemen aan een
hogere, deels geheime orde – het is nergens tastbaarder dan hier. En massaal
reageerde men eeuw na eeuw, dwars door de verschillende culturen heen,
met buigen en knielen.
Wie zich door dit soort in de crypte opgeroepen beelden aangesproken
voelt, heeft waarschijnlijk ook de neiging te antwoorden. Religieuze tradities, en niet alleen de christelijke, hadden altijd één universele reactie:
buigen of knielen. Het doen van een ritueel, het erbij betrekken van het
lichaam met symbolische bewegingen zoals buigen, kan de beleving van bijvoorbeeld ‘grootsheid van en onderworpen zijn aan het mysterie’ vergroten.
En je beeldt er ook overgave mee uit, en is dat niet wat uiteindelijk iedereen
zal moeten doen – zich overgeven aan ouder worden, ziek worden en doodgaan?
The act creates the emotion, zeggen antropologen. Wie buigt of knielt
schept daarmee een gevoel, en meer nog, een beleving. Van dat mechanisme
kun je gebruikmaken. Ik weet het, maar iets houdt me tegen. Ik mis een
manier om ongedwongen om te gaan met zulke rituele gebaren. Wellicht
juist omdat het ook participeren aan een bepaalde traditie zou betekenen,
en die is (net als alle andere) besmet.
Ik loop wel langzaam en ingetogen, en kom zo in een rustige, reflexieve
stemming. Geen probleem. Al kijkend en proevend verken ik de kerk. Dat
is al leuk genoeg, en het brengt me op verschillende manieren transcendentiebesef bij. Soms voel ik me misschien zelfs aangesproken. Maar zelf een
beeld van transcendentie aanspreken, bijvoorbeeld door iets simpels als een
kaars aansteken, doe ik toch het liefst zonder publiek. Knielen kan er niet of
nauwelijks af, zelfs al ben ik alleen.
Ik balanceer tussen schroom en verleiding. En ik ben de enige niet. Velen
voelen zich tegenwoordig niet vrij zich religieus te gedragen, bijvoorbeeld
te buigen en te knielen. ,,Onderdanigheidsbetoon, buigen en knielen heeft
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voor iemand uit West-Europa iets shockerends gekregen,” zegt de socioloog
Herman Vuijsje. ,,In het Westen hebben we ons in een proces van eeuwen
opgericht: in onze werkzaamheden, tegenover elkaar, ten opzichte van de
overheid, en nu ook tegenover God. Ooit zette de mens een beslissende
stap in het beschavingsproces door zich te verheffen en op twee benen te
gaan lopen. Nu lijken we een soortgelijke stap te doen ten opzichte van het
opperwezen.”4 Vroeger onderwierp men zich aan de machthebber door zich
in het stof te werpen. Onderwerping wordt afgedwongen door macht. En
omdat religieus gedrag altijd een spiegel is van de rest van het leven, past
buigen en knielen volgens Vuijsje niet meer in onze tijd.
En het is beter zo, zegt Vuijsje. In plaats van te buigen, kunnen we beter
gaan staan, vindt hij. Respect betuig je door je te verheffen. ,,Respect is de
opvolger van onderwerping, de geëmancipeerde verschijningsvorm ervan.
En zoals elke vorm van emancipatie is die ontwikkeling niet meer terug te
draaien.”
Grappig om te zien hoe de theoloog Erik Borgman, tegen wie Vuijsje
polemiseert, eveneens met een beroep op de cultuur vindt dat we juist wel
weer zouden moeten buigen. ,,Wil er een nieuwe grondslag kunnen ontstaan voor gemeenschap, dan vraagt dit om eerherstel van het buigen en het
knielen.”5 Want buigen en knielen voor God getuigt van eerbied en respect,
en zulke onderwerping vormt een broodnodig tegenwicht tegen de dwang
in onze hedendaagse cultuur om autonoom te zijn, stelt Borgman.
Zowel Borgman als Vuijsje meet de wenselijkheid of onwenselijkheid van
religieus gedrag af aan de afspiegeling die zij in sociaal gedrag zien of hopen te zien. Vuijsje ziet buigen voor God als afspiegeling van ongewenste
en voorbije maatschappelijke verhoudingen, Borgman hoopt dat buigen
voor God de mensen zal brengen tot buigen voor elkaar. Dat de wisselwerking tussen religieus en maatschappelijk gedrag er in de praktijk vaak
is, betekent echter niet dat dit het enige of belangrijkste criterium is voor
de waarde van religieus gedrag. De relatie tussen religieus beeld en sociale
context is minder direct dan beiden suggereren. De in hiërarchisch verband
levende middeleeuwer boog voor God en dat weerspiegelde het buigen voor
zijn meerderen, maar dat betekent niet dat hij met het buigen voor God
per se een uitspraak deed over de maatschappij. Zijn meerderen en de hele
maatschappij konden hem bij wijze van spreken een zorg zijn terwijl hij
boog. Ook de mens die voor God buigt in onze maatschappij hoeft dat niet
te doen als weerspiegeling van de door Borgman voorgestane betrokkenheid op zijn medemens. Zoals we weten kan de grootste schurk voor God
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buigen. Voor God buigen wordt niet per se opgeroepen door maatschappelijke verhoudingen en het gevolg hoeft geen enkel effect te hebben op
de maatschappij. Door de maatschappelijke bepaaldheid van een beeld van
transcendentie te benadrukken, of het maatschappelijk effect ervan, wijzen
Vuijsje en Borgman op respectievelijk veronderstelde oorzaak en gevolg van
buigen, wat echter aan religieus buigen onrecht doet.
Wie – gelovig of niet – buigt, laat namelijk nog iets fundamentelers zien
dan een afspiegeling van maatschappelijke verhoudingen. Hij toont er iets
mee van zijn menselijke conditie, iets van het mens-zijn zelf. Hij knielt in
het besef dat hij tijdelijk is, veel niet in de hand heeft, zoals pijnlijk goed
te zien is bij ziekte, ongeluk en de dood. De traditionele gelovige dacht te
knielen met alle noodzakelijke kennis van het grote waarom. Als agelovigen,
maar ook moderne gelovigen, knielen, doen ze dat terwijl of misschien wel
omdat het grote waarom hun onbekend is, en met de mogelijkheid voor
ogen dat er misschien wel helemaal geen groot daarom is. Allen delen een
gevoel afhankelijk te zijn van iets dat transcendent is. Een buiging daarvoor
is nooit een ongepast gebaar en weerspiegelt dit tijdsgewricht waarin transcendentiegeloof graag voelbaar gemaakt wordt.
Je kunt op agelovige basis nog een stap verder gaan dan alleen te buigen
als uiting van de menselijke conditie en besef van transcendentie. Je kunt
met buigen ook beelden uit bijvoorbeeld de christelijke traditie tot leven
wekken. Met knielen beeld je besef van onderworpenheid uit aan de hogere
macht waarvan de christelijke traditie veronderstelt dat die aan het werk
is, aan God. Dit kan bijvoorbeeld in de kloosterkerk van Vézelay, waar die
onderworpenheid al meer dan duizend jaar wordt uitgebeeld. Maar je kunt
buigen ook met de hindoeïstische zonnegroet of het islamitische gebed oefenen – natuurlijk allemaal op basis van ageloof. Vooruit, doen dus maar, zeg
ik tegen mezelf in Vézelay, en ik buig in de lege crypte voor ‘God’.
Knielen is een beeld van transcendentie, dat onder meer de eigen kleinheid en de oneindige grootsheid van het transcendente onbekende benadrukt. Door te knielen geef je uiting aan het besef dat het leven je horizon
overschrijdt en dat je het niet in de hand hebt. Buigen kan een manier zijn
om dankbaarheid uit te drukken, een poging tot acceptatie of implementatie van gewenste verandering, dit alles in het licht van transcendentie,
dankzij een door agelovigheid mogelijk gemaakt transcendentiebesef. In een
poging tegemoet te komen aan het verlangen tot communicatie dat je bij
jezelf onderkent, en als oefening om dit te leren, kunnen buigen en knielen
prima middelen zijn.
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Met een deels respectabele traditie. Al zal inderdaad de nasmaak van een
voorbije kant van onze cultuur buigen wellicht enigszins moeilijk maken,
we moeten dat niet overdrijven. In iedere stad zijn wel subculturen te vinden waar de schroom voor buigen niet bestaat, zoals bij beoefenaars van de
zonnegroet uit de hindoeïstische yogatraditie en bij gelovigen die het islamitische gebed doen. En het gaat te ver dat allemaal te veroordelen als tekenen
van onderdrukking.
Het al dan niet knielen voor een veronderstelde transcendente macht
is niet goed of fout, zoals Vuijsje en Borgman suggereren, maar hoogstens
in bepaalde situaties gepast of ongepast, en dat is een kwestie van cultuur,
van subjectiviteit en debat, kortom, een kwestie van smaak. Het probleem
is dat zowel Vuijsje als Borgman alleen oog heeft voor de maatschappelijke
functie. Al dan niet buigen vanwege een maatschappijbeeld dat je afkeurt
of voorstaat, doet aan buigen tekort. Buigen is tegenwoordig meestal geen
uitdrukking van misplaatste onderdanigheid en ook geen statement van intermenselijke solidariteit. Vuijsje en Borgman zien de primaire functie van
het religieuze buigen over het hoofd: het oproepen van een levensbeschouwelijke en religieuze stemming of beleving.
Knielen is allereerst een kwestie van doen. En met Pascal kunnen we
zeggen dat wie begint religieus te doen een religieuze beleving kan krijgen,
als hij maar oefent. We kunnen tegenwoordig nog wat preciezer zijn dan
Pascal was. Het kan zonder te geloven, en je hoeft er ook niet gelovig van te
worden. Het is mogelijk in te gaan op de metafysische verleiding zonder je
ertoe te bekennen, je hoeft niet te geloven in metafysisch gekleurde beelden
van transcendentie om ermee te kunnen experimenteren. Mijn gebuig op
agelovige basis is een verlegen flirt met God.
Volgens Vuijsje hangt knielen samen met geloof in een bepaald soort God
en vragen de tegenwoordige dominante godsbeelden niet meer om gekniel.
God ‘lijdt met ons mee’, beweren sommige moderne theologen. ,,Bij zo’n
lieve maar onmachtige Heer passen geen rituelen van onderworpenheid
meer, maar eerder rituelen van onmacht, zoals stille tochten.” Anderen geloven in ‘iets’, en ook ietsisten knielen volgens Vuijsje niet – ‘waarom zouden
ze? Een persoonlijk opperwezen kennen ze niet.’ ,,Ietsisten zeggen: God is
overal, ook in jezelf. Maar hoe kun je knielen voor iets waar je zelf deel van
uitmaakt? Dat is nog raarder dan knielen voor iemand die zich als een watje
heeft ontpopt, of die niet eens meer bestaat.” Nog weer anderen geloven
dat God niet bestaat en ook dan is knielen volgens Vuijsje onzinnig. ,,De
meeste Nederlanders geloven niet meer in de God van de officiële kerken.
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Zij denken dat die God er niet meer is. En knielen voor iemand die er niet
meer is, zet al helemaal geen zoden aan de dijk.”6
Wellicht is knielen een vreemde zaak als je gelooft dat God morsdood is.
Maar knielen hangt niet per se samen met geloof in een bepaald soort God,
een iets, een machteloze what ever. Dat is te star gedacht. Al zullen minimalistisch ingestelde gelovigen en dogmatische ietsisten, als die al bestaan,
wellicht bezwaren hebben, voor wie agelovig is, is buigen een manier om
zich te verhouden met wat transcendent is. In het bewustzijn dat transcendentie reëel is en dat woorden tekortschieten kan hij met of zonder de uiteenlopende godsbeelden het buigen beoefenen om de beleving die er bijna
onvermijdelijk bij opkomt.
Buigen is een archaïsche lichaamshouding en zo primair dat het niet per
se woorden nodig heeft. Het gebaar is oeroud. Ook daarom zou het zot zijn
als we ons met Vuijsje het buigen voortaan zouden ontzeggen. Principieel
niet buigen is wellicht niet meer dan een modeverschijnsel, dat weer zal
verdwijnen en straks even obscuur zal worden gevonden als buigen nu.
Mijn knieloefeningen in de afzondering van de crypte geven allerlei inzichten over de aard ervan. Knielen geeft te denken. Over de waarde van
het tot leven wekken van bijna dode rituelen, symbolen en metaforen, over
het universele ervan, en over de werking ervan. Zo merk ik dat heel diep
knielen op de grond tot grotere introversie brengt dan buigen, en uiteraard
dan in de banken zitten of hangen. Wellicht is dat vanzelfsprekend, maar
door het te doen kun je het ondervinden, wordt het een beleving. In zo’n
introverte lichaamshouding op deze plek bemerk ik een zekere ontvankelijkheid voor het universele van het lijden. Iets van het verdriet is al knielend op te roepen, onder meer door je in te leven in je eigen verleden of dat
van geliefden en in het wel en wee van mensen in het algemeen. Waarbij
de plek als inspiratiebron dient. In de beslotenheid en anonimiteit van de
crypte – hier communiceren mensen als het goed is niet met elkaar, zelfs
niet met hun ogen – kan het verdriet dat bij het leven hoort naar boven
komen. Omdat diep knielen alleen kan op de grond voor de eerste banken, richting altaar, is ook het gevoel van participatie en nabijheid tot het
Christusbeeld sterker, en dat kan afhankelijk van je smaak zowel afstotend
als troostend werken.
In de crypte vind ik knielen gemakkelijker dan in de publieke sfeer van
de kerk, helemaal tijdens het ritueel van de mis, waarbinnen de betekenis
van het knielen specifiek is ingevuld. Al is dit natuurlijk maar een hobbel
waar overheen te stappen valt. De drang tot knielen zou bovendien kunnen
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opkomen dankzij het levend worden van beelden van transcendentie tijdens een mis. En ook tijdens de mis kun je op je allerpersoonlijkste manier
buigen en knielen – erbij denken wat je zelf wilt. Je bent aan niemand verantwoording schuldig over de subjectieve betekenis die jij op hun feitelijk
even subjectieve beelden van transcendentie plakt. De door kennis van de
beleden dogmatiek ingegeven weerzin ervoor is meestal groter dan nodig. In
de katholieke praktijk wordt de soep meestal niet al te heet gegeten.
Buigen kan ook zonder geloof, sterker nog, kan tegenwoordig juist
dankzij de afwezigheid van geloof weer een mooi ritueel zijn. Met knielen
beeld je dan iets uit. Wát precies, is voorwerp van gevoel, zelfbeschouwing en analyse, en kan dus zeker aanvankelijk nog vrij onbepaald zijn, en
daarmee aantrekkelijk. Knielen is een manier om aan te spreken, te antwoorden op gevoelens van intentionaliteit. En dat zonder al te beperkende
woorden.
Toch hebben zulke ervaringsgerichte beelden van transcendentie die met
meer dan alleen het verstand opgeroepen worden, het moeilijk bij veel geseculariseerde mensen. Bang als ze zijn er iets mee te bevestigen waar ze
afstand van hebben genomen. Al is dat helemaal niet wat ze dan per se doen.
Schroom is niet nodig, zonder geloof. Past een ritueel gebaar niet bij je,
dan doe je het niet. Past het wel in de een of andere situatie, bijvoorbeeld
in de eenzaamheid van een oude kerk, dan is er natuurlijk niks mis mee. Je
bevestigt er helemaal geen zogenaamd voorbije godsbeelden of maatschappelijke verhoudingen mee, je doet het alleen voor jezelf, in een poging iets
wat op een andere manier nauwelijks benoembaar is uit te drukken en te
beleven. Je oefent je erin, in de geest van het advies van Pascal, zodat het
positievere betekenissen krijgt en gaat werken. Zolang je daar zin in hebt.

II Verlegen religiositeit
De allergie voor valsheid in religie is tegenwoordig groot, en gezien het vaak
valse verleden is dat begrijpelijk. Speciaal minimalisten hebben op een wetenschappelijk verantwoorde manier hun geloof proberen te zuiveren van
ongeloofwaardige en dus vals klinkende beelden van transcendentie.7 Zij
probeerden vorm te geven aan de beleving van religiositeit op basis van alleen een beetje geloof. De meesten van hen houden een beperkte set licht
metafysische beelden van transcendentie over waarin zij geloven. Zij gaan
nauwelijks in op de ‘metafysische verleiding’ en benutten dus niet de mo-
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gelijkheid tot gebruik van verdergaande metafysische beelden op agelovige
basis. Hoewel zulke beelden een vast bestanddeel vormen van traditionele
religie kunnen we minimalisme wegens de bijna totale afwezigheid ervan
niet als areligieus opzij schuiven. Als we ernaar kijken met de in deel III
ontwikkelde criteria voor religiositeit, dan zien we dat er na het proces van
uitzuiveren een zekere mate van religiositeit overblijft.
Dat zien we terug bij de hernieuwde ritualisering die voorzichtig gaande
is in de verschillende protestantse kerken en in bijvoorbeeld de voormalig
katholieke Dominicuskerk in Amsterdam.8 In de Dominicus werd het altaar
van het koor naar het midden van de kerk verplaatst, een symbolisch gebaar
dat de horizontale lijn – God tussen de mensen – accentueert in plaats van
de verticale – God boven de mens. De ermee verbonden beleving van intentionaliteit is niet meer heel sterk en beeldend maar eerder metaforisch en
abstract. Het metafysische is deels uit de religieuze beelden geschrapt, die
vervolgens meer de grens van het begrip benoemen en het onkenbare voelbaar maken dan zoals vroeger uitspraken doen over wat erachter zou liggen.
Zo wordt transcendentiebesef gewekt.
Binnen deze minimalistisch geïnspireerde maar ritueel vernieuwende
kerken herinterpreteerde men bijvoorbeeld het gebed. Vroeger waren de in
het gebed betrokken beelden van transcendentie sterk metafysisch geladen,
de veronderstelde en wellicht beleefde intentionaliteit was concreet: God
hoorde en verhoorde. Het hernieuwde gebed richt zich weliswaar nog tot
God, maar smeekt geen concrete verhoring van in het gebed verwoorde
verlangens meer af. Gebed is eerder een mooie vorm om als gemeente samen te zijn, of om individueel in een dialogue intérieur je leven te overwegen. Zulk gebed is een rituele manier van zelfreflectie in het licht van het
sterk aanwezige transcendentiebesef. Zo kon men het gebed dan volhouden
terwijl men niet meer geloofde in een luisterende en antwoordende God.
Op deze manier zag de in de jaren zestig en zeventig populaire minimalistische theoloog Harvey Cox het gebed. 9 Gebed was ook een oefening in
humanistische waarden. In het gebed uit men positieve intenties in de hoop
dat als iedereen dat doet, de wereld er beter uit gaat zien. De voor gebed
typerende contactervaring met God wordt geherinterpreteerd, bijvoorbeeld
door liefdevolle interactie tussen mensen als goddelijk te bestempelen. Ook
dit kan intense belevingen wekken. Maar als God hier niet meer is dan een
metafoor, en niet meer duidelijk verwijst naar meer dan de medemens, dan
boet het religieuze karakter van zo’n beleving aan intensiteit in.
Minimalisten cultiveren een sterk transcendentiebesef. Zo schrijft Kui-
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tert nog steeds ‘attent’ te zijn op ‘de andere kant’, op transcendentie – ,,de
oerervaring van de mens die zich plotseling afvraagt ‘waar kom ik vandaan?’
Het duizelingwekkende besef van de vraag naar het waarom. Een even
wegzinken in de onpeilbaarheid van de werkelijkheid. Het kan je zelfs op
straat overkomen.”10 Ook voor intentionaliteit is plaats – hij gebruikt zelf
dit woord. ‘De ander’ is Kuiterts favoriete beeld van transcendentie, en dat
is geladen met intentionaliteit.11 Er gaat een ‘onontkoombaar appèl’ van uit.
Kuiterts geloof is hoog-levensbeschouwelijk te noemen, maar zou volgens
de ontwikkelde maatstaf niet hoog scoren op een schaal van religiositeit – de
intentionaliteitsbeleving wordt vooral opgeroepen door het beeld van transcendentie – ‘de medemens’ – zoals dat nauwelijks metafysisch is geladen.
Er is een appèl omringd met transcendentiebesef. ‘De ander’ spreekt hem
aan vanwege zijn menselijkheid. Maar er is geen metafysisch perspectief dat
die menselijkheid uiteindelijke zin geeft – dat de persoonlijkheid eeuwig is,
zijn leven een transpersoonlijk doel heeft, waarin alles inclusief toeval een
plaats krijgt binnen een goddelijke, allesomvattende orde. Kortom: Kuiterts beelden van transcendentie zijn anders dan de bovenstaande beelden
van transcendentie geen zinderende bronnen van intentionaliteitsbeleving,
maar zijn heel abstract, vooruit subtiel. Van zinderende religieuze beelden
moet hij ook niets van hebben. Daar gelooft hij niet in. De traditioneel
religieuze beleving te worden aangesproken door een God of andere metafysisch vormgegeven wezens riep in het verleden zijn hoongelach op.
Nogal wat minimalistische theologen geloven eigenlijk nauwelijks nog
iets metafysisch, hoogstens een aantal zaken juist niet – maar dat geloof
levert, hoewel het sterk kan zijn, weinig intentionaliteitsbeleving op. Toch
blijven ze meestal de breed gebruikte, ingeburgerde term ‘geloof ’ gebruiken. ‘Gelovig’ is vaak synoniem aan ‘religieus’. Welbeschouwd kunnen we
hen soms agelovig noemen. Het begrip ‘geloven’ beschrijft dan een praktijk
waarin geloven als ‘voor waar houden van metafysisch gevulde beelden van
transcendentie’ niet meer in zit. Het is vaak moeilijk te zien, maar belangrijk is hier dat we kunnen constateren dat het bestaat. Misschien bij theoloog Peer Verhoeven? Hij schrijft: ,,Geloven wordt steeds minder: voor
waar aannemen wat je niet bewijzen kunt, het bestaan aanvaarden van wat
je niet ziet – al of niet op andermans gezag.” Dan dubbelzinnig: ,,Geloven wordt steeds meer: verbondenheid beleven met alwat en alwie is – de
diepte proeven in alwat en alwie bestaan – de Eeuwige zien in alwat en alwie
voorbijgaat.”12 Het is gissen hoe sterk het beeld van transcendentie van ‘de
Eeuwige’ metafysisch is geladen en intentionaliteit heeft: wordt de Eeuwige
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gevoeld, aangesproken, handelt hij, heeft hij een plan, is hij de kern van een
veel grotere bovenwereld, of spelen zulke speculaties bij Verhoeven geen enkele rol? Wellicht ‘steeds minder’. Maar desalniettemin nog wel een beetje.
Waarschijnlijk heeft de oud-hoofdredacteur van het progressief katholieke
tijdschrift Roerom eerder een minimalistische oriëntatie dan een agelovige.
De dichter en theoloog Sytze de Vries gebruikt ook het woord geloof op
een schijnbaar niet-gelovige manier, maar lijkt verder te gaan op een agelovig pad waarbij geprobeerd wordt desalniettemin van de beelden van transcendentie gebruik te blijven maken. Hij schrijft: ,,Vroeger waren de kerkliederen veelal geconcentreerde dogmatiek. We zongen wat we geloofden.
Daarin weerspiegelden de kerkliederen de ziel van de gelovige gemeenschap.
Momenteel lijkt het eerder andersom: … zingend gaan we gaandeweg geloven. Nieuwe liederen zijn geen gestolde dogma’s meer, maar eerder berijmde
en getoonzette verhalen en gedichten, waarin wij onszelf ter sprake gebracht
weten. Zelfs wordt de oude kerkmuziek weer een nieuwe toegangspoort tot
religie en geloof.”13 De Vries beschrijft een methode om beleving op te roepen. Een ‘toegangspoort tot geloof ’ klinkt vaag, hij lijkt hier geen geloof in
de zin van voor waar houden mee te bedoelen. ,,Wat ik zing hoef ik niet allemaal te kunnen verantwoorden. Soms zing ik wat ik welbeschouwd onzin
vind. Maar op het moment dat ik het zing, krijgt het adem, ruimte, letterlijk
en figuurlijk, en worden de horizonten breder dan mijn eigen grenzen.”
Door het verklanken van beelden van transcendentie kan dus transcendentiebesef opkomen. Daar blijft het bij, zegt De Vries, die nog nooit een religieuze ervaring zegt te hebben gehad, alleen als ‘onderstroom die bestaat uit
verhalen’.14
Er zijn dus minimalistische theologen die, wellicht op wat vage inconsequenties na waarin ze zich gelovig dan wel ongelovig uiten, de term geloof
gebruiken op een manier die eerder op agelovige religiositeit lijkt te duiden.
,,Eigenlijk, zegt theoloog Pieter Holtrop, gelooft hij niet zo véél. ‘Religieus
verzinnen – dat vind ik het leukste wat er is. Religie is jezelf een vlot liegen.
… Ik lieg dat ik op dat vlot klim. Ik lieg dat ik blijf drijven.’ Twinkelende
blik. ‘En het mooie is: dan dríjf je ook.’”15 Ook dit lijkt sterk op religiositeit
zonder geloof, maar dan van een verlegen soort.
Hier zien we dus een voorzichtig samengaan van geloofselementen met
streven naar religieus beleven op basis van ‘een leugen’, of minder dramatisch uitgedrukt, een eigen agelovige creatie.
Wie op religieus gebied het geloof werkelijk voorbij is, kan niet iets kiezen waarvan hij gelooft dat het waar is, maar kiest volgens zijn smaak uit de
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beschikbare religieuze repertoires. Zo iemand blijft niet zoals minimalisten
per se steken bij een beperkt repertoire van niet al te metafysische beelden,
maar kiest wellicht ook uit rituelen en beelden die verdergaande religieuze
belevingen kunnen bemiddelen. Sommige minimalisten flirten verlegen een
beetje met een inconsequente mix van gelovigheid, ongelovigheid en agelovigheid. Het is ook lastig. Zulke mensen kiezen niet vrij uit wat zij mooi
of goed of bruikbaar vinden, maar kiezen vooral wat zij denken of hopen
dat waar is. Toch zijn ze in hun kritische houding, hun geloofsprobleem en
hun verlangen om desondanks vorm te geven aan hun religieus verlangen
representanten van deze tijd en een belangrijk deel van de cultuur, en op
intellectueel gebied zijn ze wellicht meer dan de andere in deel II besproken
strategieën te zien als voorhoede omdat ze zowel hun religieuze verlangen
proberen te vervullen, als het geloofsprobleem op een serieuze manier proberen op te lossen. Mogelijk verliezen minimalistische georiënteerden in
de toekomst steeds meer hun schroom voor het gebruik van metafysisch
geladen beelden van transcendentie voor het opwekken van sterkere intentionaliteitsbelevingen. Daarom is het belangrijk aanzetten tot mogelijke agelovige vormen van religiositeit bij minimalistisch georiënteerde theologen,
filosofen, dichters en schrijvers nader te onderzoeken.
Volgens de joodse, postmoderne filosoof Lyotard vloeit moreel besef voort
uit een zich aangesproken voelen door iets transcendents. God openbaarde
alleen de Aleph, de eerste letter van het alfabet, zegt hij. ,,God beveelt, maar
men weet niet erg goed wat Hij beveelt.”16 De instantie die verplicht, gaat
ons begripsvermogen absoluut te boven, is transcendent. Moreel ten hemel schreiende gebeurtenissen zoals Auschwitz, het zinloze, ondenkbare en
grondeloze daarvan, doen Lyotard aan Aleph denken.
Prachtig, zo’n bijna leeg geloof, met een heel duidelijke rol voor transcendentie en intentionaliteit. Lyotards theologie is net als die van veel andere
postmodernen minimalistisch van karakter, geïnspireerd door negatieve
theologie. Ze loopt, zoals we zagen, het gevaar van passiviteit en daarmee
van belevingsarmoede.17
Maar tegelijkertijd biedt het postmodernisme ook de mogelijkheid om
een rijker religieus leven te cultiveren. Postmodernisme is breder dan alleen minimalistisch. Het staat ook voor een veelkleurig waarheidsbegrip,
speelsheid en bricolage van vormen en inhouden. Vaak worden er dan ook
twee vormen van postmodernisme onderscheiden, een intellectuele en een
‘vulgaire’ – heus, zo zeggen sommigen het.18 De tegenstelling is in werkelijkheid niet zo scherp als ze wel wordt neergezet. Interessant is dat er nog een
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andere postmodern getinte, minder intellectualistische en minimalistische
uitwerking bestaat, die vanuit het bewustzijn dat alle beelden mensenmaaksels zijn, ook tot een nieuwe bereidheid kan leiden om mee te gaan met
religieuze beelden, zelfs met metafysisch ingevulde. Dit geeft nieuwe mogelijkheden om het gevoelde religieuze verlangen toe te laten en te cultiveren
op agelovige basis. We zullen de genoemde kenmerken van het populaire
postmodernisme verderop nog vaak tegenkomen.
Ook bij intellectuelen lijkt soms iets van de speelsheid van het populaire
postmodernisme terug te zien. Bij de zich atheïst noemende postmodern
geïnspireerde filosoof Ger Groot zie je een verlegen gebruik van beelden van
transcendentie die metafysisch heel ver gaan. Hij schrijft: ,,De plechtigheid
liep ten einde en het koor zong In Paradisum. Het was een progressieve kerk,
maar toch waren de woorden in het Latijn en iedere katholiek wist nog wat
ze betekenen: ‘Mogen de engelen U begeleiden naar het Paradijs’. U is in
dat lied al eeuwenlang de dode die uitgeleide wordt gedaan, en zo was het
ook die keer. Hij was mij dierbaar geweest en één moment lang hoopte ik
met volle overtuiging dat wat gezongen werd waar was. Bijna zag ik voor
me hoe hij werd begroet door Petrus, God en al zijn engelen – en dat wij
elkaar zouden weerzien, ooit later. Of mij dat tot een gelovige maakt, weet
ik niet, want even zeker wist ik op hetzelfde moment dat dood nu eenmaal
dood is, God een illusie en engelen een semantisch misverstand.”19 Ondanks
Groots ongeloof wordt de beleving van intentionaliteit kennelijk soms bij
hem opgewekt door vergaande traditionele religieuze beelden die hij nog
van vroeger kent.
Groots religieuze beleving lijkt hem min of meer tegen wil en dank te
zijn overkomen. De zich eveneens atheïst noemende filosoof Leo Apostel
streefde er expliciet naar. Niet zomaar alles kan op ongelovige basis nog door
de beugel, maar sommige religieuze technieken zijn zeker ook vanuit ongelovig, atheïstisch perspectief te gebruiken, stelde hij. Apostel maakte daarbij
het voorbehoud dat alleen voorstellingen mogen worden gebruikt die niet
of nauwelijks metafysisch zijn. Welbeschouwd konden alleen ‘technieken
van zelfoverstijging oftewel spiritualiteit’ in de vorm van meditatie en yoga
zijn goedkeuring wegdragen. Daar geloofde hij dan ook echt in. Hij had het
,,vertrouwen dat men meer doet dan een imaginaire goocheltruc, een therapeutische relaxatie-oefening, en hoop erop dat men zich werkelijk meer en
meer openstelt voor iets dat het eigen leven omringt en overstijgt”.20
,,Bewijzen zijn hier niet mogelijk,” gaf Apostel toe.21 De vader van de
‘atheïstische religiositeit’ was geen atheïst in de traditionele zin.22 Hij had
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niet alleen een zeker transcendentiebesef, ook nam hij soms naïef impliciet
metafysisch gevulde beelden van transcendentie voor waar aan. Bijvoorbeeld
dat de onbenoembare werkelijkheid waar religie volgens hem naar verwijst
zich zou terugtrekken bij iemand met pragmatische motivaties. Een pragmatisch ingestelde zoeker kan volgens hem geen religieuze beleving krijgen.
Hartgrondig wees hij daarom alles af wat in de verte naar new age, magie of
psychedelica rook.23
De zich eveneens religieus atheïst noemende antropoloog Rik Pinxten
zegt weinig op te hebben met zoiets als transcendentie, maar voor hem kan
in theorie ook divinatie misschien nog door de beugel.24 Hij probeert met
zijn nietigheid en eindigheid om te gaan door zich te verdiepen in een religieus schilderij dat in de Sint-Baafskathedraal in zijn woonplaats Gent hangt,
vertelt hij. ,,Ik kan uren naar het drieluik van Van Eyks Lam Gods kijken,
ontroerd raken door zijn fundamentalistische schildervrucht. Het is een
mandala, een esoterische boodschap in de vorm van symbolen. Het verhaal
dat Van Eyk wil vertellen, geloof ik natuurlijk niet, maar tegelijk weet dit
werk mij te pakken, te onthutsen, misschien zelfs wel een religieuze ervaring
te geven.”25
Kenmerkend aan Groot, Apostel en Pinxten is hun negatieve geloof in allerlei beelden van transcendentie. Daarmee draaien ze de waardering van de
religieuze beleving van intentionaliteit grotendeels de nek om zoals we Van
Baal en Bergson dat bij de beleving van de intentionaliteit van toeval zagen
doen. Hun atheïsme kan ook transcendentiebesef in de weg staan, en we
hebben gezien dat zo’n besef noodzakelijk is om tot een religieuze beleving
te komen op agelovige basis.
Onder mensen die zichzelf als ietsist beschouwen, maar heel dicht bij
agelovigheid staan, zie je ook pogingen om religieuze beleving te wekken.
De publiciste en dichteres Marjoleine de Vos bijvoorbeeld maakte werk van
het zich inleven in de rooms-katholieke mis. Ze zat soms in de kerk voor
‘de schoonheid, de troost en het gemeenschappelijke’.26 Ze ging erin mee,
al was het maar even, om de beleving op te wekken van iets dat toegegeven
misschien wel niets is. Ze is ermee gestopt vanwege de herinvoering van het
hardop gezegde credo, waar ze niet in kan geloven.27
Toch blijven traditionele religieuze beelden haar trekken. Zo vindt De
Vos dat ‘het laatste oordeel’ een behulpzaam beeld van transcendentie kan
zijn om te helpen je aangesproken te voelen en te antwoorden. In haar
woorden: ze vindt het zinvol ,,om een instantie buiten jezelf te veronderstellen die oordeelt over je daden. Misschien is het wel de makkelijkste manier
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om eerlijk over je gedragingen te oordelen, je tegenover een God te stellen
die álles weet en doorziet en van een afstand bekijkt: hoe heb je gehandeld
in het licht van een dergelijke beoordeling?”28
Over de gelovig-, ongelovig- of agelovigheid van de ongelovig opgevoede
schrijver Gerard Reve is niet gemakkelijk te oordelen. In zijn werk is religie
een vast ingrediënt, tot vermaak van zijn fans, tot weerzin van orthodoxe
gelovigen. Hij zond verschillende signalen uit, ook op agelovigheid lijkende.
Zoals deze: ,,Ik weet niets met zekerheid, maar ik aanvaard, wat ik als eigen
ervaring onderga. Ik weet niet of de Glorievolle en Gezegende Maagd, die
alles weet en begrijpt, Medeverlosseres, Moeder van God en daarmee van
ons allen, werkelijk bestaat. Maar als zij vermag, wat geen arts, priester,
psychiater, vriend – zelfs Teigetje nog niet eens ooit gelukt is, en mij uit de
kruik en de fles heeft weten te trekken, dan is mij dat voldoende, en hoef ik
haar ventvergunning, rijbewijs, trouwboekje, hengelakte of luistervergunning niet te zien. Of God bestaat, weet ik niet en kan ik ook nooit weten.
Maar als hij zich in mijn leven aan mij openbaart, is mij dat genoeg, en
vraag ik niet verder.”29
Reve bekritiseerde de secularisatie, niet alleen buiten, maar ook binnen
kerken waar minimalisme ingang vond. ,,Het Mysterie werd ontkend, of
doodgezwegen, wat misschien nog erger was, en wie nog voor dat Mysterie wilde knielen werd al bijna als een zonderling beschouwd.”30 Atheïsme
kom bij hem al helemaal niet door de beugel. De hoofdfiguur van Bezorgde
ouders wordt overvallen door een blinde haat, ‘bijna lijflijke walging zelfs’,
bij de gedachte aan ‘de zogeheten atheïsten, of liever gezegd intellectuelen,
mensen die alles haatten en belachelijk zochten te maken wat ze niet konden
begrijpen, en dat was nogal wat’.31
Ook katholieke theologie en kerkgangers kregen ervan langs. De meeste
katholieke literatuur waarvan hij ‘van lieverlede’ kennis had genomen, vond
hij getuigen van een ‘bijna infantiel’ laag peil, met een ‘overmaat aan tautologieën en klisjees’. Katholieken lijken hem ‘een soort kneuzen’, ,,onbekwaam om zich in een helder, persoonlijk taalgebruik uit te drukken, niet
of nauwelijks in staat tot ordenend denken, en gespeend van iedere smaak
of aesthetiese skrupules”.32
Aan de andere kant zat er wel iets in die ‘katholieke kletskoek’. Het kwam
hem voor dat er onder katholieken ‘iets minder zenuwlijders en verkrampten’ zijn.33 Een observatie die hem al eens tot het volgende gedicht bracht:
,,Toen ik rooms-katholiek werd, werd mijn haar, dat grijs begon te worden,
opeens weer donkerblond. Mijn bloeddruk daalde, terwijl mijn jaarinko-
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men van die dag af fors bleef stijgen. Er blijven wel bezwaren, maar bij zoveel genade moest ik wel erkennen: De Kerk van Rome is de Ware Kerk.”34
Sommige uitspraken lijken op een minimalistisch geloof te duiden. ,,Geloven is voor mij het loslaten van de laatste zekerheden die je zelf nog in
de hand kunt houden,” zei Reve in 1963.35 ,,Waarschijnlijk heeft God het
bestaan niet eens van node, om zich te openbaren.”36 Meer dan veertig jaar
later wordt precies hetzelfde door minimalistische theologen zoals Kuitert en
Hendrikse gezegd. Andere uitspraken getuigen van een vast geloof in astrologie en paranormale zaken, zoals helderziendheid, verschijningen van overledenen.37 ,,Al die verschijnselen zijn helaas echt, daar is niets aan te doen.”38
Interviewers bleven hem bevragen over zijn geloof, bijna unaniem twijfelend aan zijn oprechtheid op dit punt, constateert Wim Wennekes.39 Over
Reves oprechtheid is tegenwoordig geen discussie meer, onopgelost is nog
wel de vraag of hij nu geloofde of niet. Een van zijn fans meent dat ‘het stellen van de vraag naar zijn gelovigheid is als het praten in digitale bites over
poëzie’. Onzin natuurlijk. Dit is een al te gemakzuchtige strategie om de
statusvraag te omzeilen. Je kunt van alle religiositeit vragen of er geloof aan
te pas komt of niet.
Reve hield het altijd opzettelijk onduidelijk, overgoot geloof met ironie.
Soms meesterlijk. ,,Dat maakt het allemaal dieper. Het tast het heilige niet
aan, maakt werkelijk niets stuk. Mijn sarcasme hoort bij mijn – ik vlei me
met hoge gedachten – mijn religieus bewustzijn.”40 Hij zorgde ervoor dat
hij niet in een hokje gezet kon worden, hulde zich in paradoxen, grappen
en sneren. Voor religieus zonder geloof kan hij daarom moeilijk doorgaan.
Waarschijnlijk was hij zowel gelovig, ongelovig als enigszins agelovig.
De jonggestorven schrijver Frans Kellendonk worstelde veel sterker dan
Reve met het probleem dat hij wel een religieus verlangen had, maar niet
kon geloven. ,,Van de wenselijkheid, zeg maar gerust noodzaak, van zo’n geloof ben ik geheel doordrongen, maar wat geloven is en hoe het moet heb ik
nooit kunnen ontdekken,” schreef hij.41 ,,Geloven, lees ik in mijn handboek
van de katholieke leer, is ‘geen door eigen arbeid verworven inzicht, maar
overgave’. Waar moet ik me dan aan overgeven? Aan het geloof.”42 Ongeloof
plaagde hem voortdurend. En omdat alle geloofsvoorstellingen verzinsels
van mensen zijn, kon hij zich niet meer voorstellen hoe het is op de traditionele manier gelovig te zijn. ,,Eerlijk gezegd kan ik me de geestesgesteldheid
van de gelovige alleen als ironie indenken, niet als het hogere inzicht van een
bevoorrechte. De gelovige heeft met nog wat gelijkgestemden God verzonnen, en met hun allen doen ze vervolgens alsof die nuttige fictie echt bestaat.

de metafysische verleiding

241

Maar ze zouden vierkant van hun geloof afvallen als Hij binnenkwam en zei:
‘Hier ben Ik’.”43 Geloof was voor hem onbereikbaar maar tegelijk toch ook
aantrekkelijk. Kellendonk zegt altijd met grote afgunst gekeken te hebben
naar mensen zoals Paulus, die plotseling door het licht getroffen werden en
de oplossing voor hun bestaan gevonden hadden. Hij zegt dat hij zich kan
voorstellen dat dit een geweldige ervaring moet zijn, en dat het het soort
ervaring is waar hij ook naar verlangt.
De mens kan religie niet missen, vond Kellendonk. ,,Zijn bestaan en zijn
gedoe schreeuwen om de rechtvaardiging van een transcendent verband.”44
Maar tegelijkertijd wist hij maar al te goed dat dit verlangen niet met geloof
kon worden vervuld. Kellendonk noemt als reden voor zijn afkeer van geloof in beelden het erdoor wegkwijnende transcendentiebesef. ,,De pretentie als zouden we weten waar we het over hebben kleineert het mysterie.”45
Geloof dient vaak als geruststelling en schakelt zo het gevoel voor het onrustbarende van het mysterie uit. Kellendonk omschreef zijn transcendentiebesef als een ‘godvormig gat’: ,,Ik heb in het hart van de schepping een
leemte ontdekt, waar God als hij bestaat mooi in zou passen. Maar helaas is
het niet zo dat het geloof begint waar het verstand ophoudt.”46
Kellendonk wilde eigenlijk niets liever dan religieus zijn. Maar geloof
was voor hem het grote obstakel. Hij zocht naar wegen om dat probleem te
omzeilen. Door te ‘doen alsof ’ wilde hij het gevoel van verbinding met wat
hij noemde ‘het transcendente verband’ verwerven. Hij wilde wel gebruikmaken van door mensen gemaakte beelden, maar er niet in geloven. ‘Hoe
dienen wij om te gaan met het onbekende,’ vroeg hij zich af. ‘Met ironie, dat
is spreken en handelen in oprechte onwetendheid,’ luidde zijn antwoord.47
Gewoonlijk verstaan we onder ironie de knipoog van ‘we weten waarover
we het hebben’. Kellendonk gaf een eigen draai aan de term. Hij maakt van
ironie: ‘we doen net alsof we weten waar we het over hebben, en vergeten
geen moment dat we maar doen alsof ’. In twee woorden betekent ironie
voor hem: ‘oprecht veinzen’.
,,De ironie erkent het mysterie, en dus ook haar eigen voorlopigheid. Ze
kan zichzelf ieder gewenst ogenblik corrigeren, maar ze ondermijnt zichzelf
niet bij voorbaat. ... Van ironie moeten al onze beelden doordesemd zijn. De
lucht van het voorbehoud moet er overal in zitten.” Religieuze voorstellingen
verklaren niets, schrijft Kellendonk, maar maken de schepping alleen maar
nog raadselachtiger. Dit is precies wat religie op agelovige basis, als vorm van
kunst, volgens Kellendonk doet: ,,Dan toont het mysterie zijn geheimzinnigheid.”48 Achter ironie zet Kellendonk daarom een ‘dikke dogmatische punt’.
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Het bleef bij Kellendonk vooral bij woorden. Hij stopte waar tot nu toe
de meesten stopten. Hij gebruikte religieuze beelden in zijn gedachten, maar
niet in de praktijk. De enkele keer dat hij nog een katholieke mis bezocht,
was hij, vervuld van weerzin, meestal al snel weer vertrokken, zei hij.49 Toch
merkte hij dat hij op een katholieke manier naar de wereld bleef kijken.
,,Hersenspoeling? Ik denk liever dat ik, een ongelovige, toch Gods werk
doe, dat ik Zijn blinde handlanger ben en door mijn werk mezelf schep
naar Zijn beeld en gelijkenis, zoals Hij zichzelf schept door mij. Misschien,
denk ik nu (en mijn onbehagen wordt zo groot als de kosmos), twijfelt God
wel net zo hevig aan Zijn Schepping als ik twijfel aan Hem, en is werkelijk
geloven pas mogelijk in het Nieuwe Jeruzalem, waar Hij en ik één volmaakt
lichaam zullen zijn.”50
In gedachten was Kellendonk religieus zonder te geloven, en het is zijn
verdienste dat hij dat mooi heeft verwoord in een tijd dat veel intellectuelen
nog een aversie hadden tegen religie. Anders dan bij minimalisten die allerlei voorstellingen hebben waarvan ze geloven dat ze niet waar zijn, zien
we bij Kellendonk een sterkere agnostische tendens, tegelijk met de constatering dat we beelden nodig hebben om ons met de werkelijkheid van ons
niet-weten te verstaan.51
Kellendonk is wel de meest uitgesproken Nederlandse schrijver geweest
die stelde niet meer te kunnen geloven, maar eigenlijk wel religieus te willen zijn. Zijn woorden roerden een snaar bij minimalistische theologen. Hij
werd door de verschillende theologen besproken, maar toch afgewezen. Zo
kon hij bij Kuitert niet door de beugel. ,,Gelovigen doen niet alsof, maar
leggen hun ziel en zaligheid in het zoeken, in de hoop dat ze tegenkomen
wat ze van horen zeggen hebben, althans een glimp daarvan.”52 Kuitert kent
de oprecht-veinzers in eigen gereformeerde kring, denkt hij.53 „Aan de ene
kant zijn er geloofsvoorstellingen waarin je niet meer gelooft. Aan de andere
kant is er de gemeenschap waar je graag bij wilt horen, maar die de ongeloofwaardig geworden geloofsvoorstellingen aanhangt.” Nogal wat mensen
die opgevoed zijn in een kerk met een stevige leer kiezen ervoor oprecht te
veinzen, stelt hij. ,,Zo zwem je de fuik in, want zolang je erbij hoort moet
je veel slikken, en steeds meer slikken.” ‘Kappen dus,’ concludeert hij. ,,Je
moet niet oprecht veinzen, maar oprecht vechten.”
Theo de Boer toont een sterk staaltje inlijving van een hip begrip als
oprecht veinzen in zijn eigen protestantse jas. Allereerst taboeïseert hij de
statusvraag: ,,De vraag ‘waar of niet waar’ is voor het geloof niet aan de
orde.” Vervolgens pleit hij voor geloof als vertrouwen, waarin zoals we zagen
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natuurlijk ook een cognitief element van voor waar houden zit. De Boer
houdt dat element impliciet en bestempelt geloven als ‘oprecht veinzen’.
„Geloof en vertrouwen vergen durf en moed. Je moet in beweging komen,
en gewoon een keer meedoen. Misschien wordt daar waar wat je nu alleen
voor waar hield. Neem een voorschot op je geloof, en voor je het weet geloof
je. Dat is als het ware de beloning van de euvele moed van het doen alsof.
Mits je daar oprecht in was. Ja, ik geloof dat ‘oprecht veinzen’ nog steeds een
prima beschrijving is van hoe geloven er tegenwoordig aan toegaat.”54
De Boers recept lijkt meer op dat van Pascal dan op dat van Kellendonk.
Bij Kellendonk tref je geen serieuze hoop, laat staat vertrouwen, hoogstens
een wens, waarvan duidelijk is dat hij niet vervuld kan worden. Voor hem
was het streven naar vertrouwen op religieus gebied niet realistisch en het
nastreven waard – ,,De lucht van het voorbehoud moet overal aanzitten.”
Erop vertrouwen dat het onkenbare zus of zo is, is immers onmogelijk, en
zou het alleen maar van zijn karakter beroven.
Kellendonks vriend Oek de Jong lijft diens oprecht veinzen niet in. Hij
gelooft er gewoon niet in.55 ,,Er is geen overgave mogelijk, geen onvoorwaardelijke beleving van het religieus verlangen. Op een ironische manier
geloven in een God die verzinsel is, dat is onzin.”
Ook de katholieke schrijfster Désanne van Brederode gelooft er niet in:
„Hoe oprecht Kellendonk ook was, hij blijft een intellectueel, zijn vondst
een intellectuele vondst. De geloofservaringen die ik ken, waren hem
vreemd.”56 Waarmee zij suggereert dat religieuze beleving zonder geloof een
onmogelijkheid is.
De Jong en Van Brederode lijken een punt te hebben voor zover oprecht
veinzen in schroom en passiviteit blijft steken. Maar noodzakelijk is dit niet,
laat de schrijver Marcel Möring zien. Möring gaat in religieus opzicht veel
verder dan Kellendonk – hij schijnt zich voor de expliciete omgang met zijn
eigen joodse achtergrond wel te hebben laten inspireren door Kellendonk.
Ook Möring heeft een geloofsprobleem, maar hij probeert daar op zo’n
manier mee om te gaan dat hij toch religieus kan zijn. ,,Ik ben iemand die
wil dat God bestaat, maar niet in God gelooft,” verklaart hij zijn positie.57
Hij laat de ik-figuur in zijn roman In Babylon zeggen: ,,Ik ben tot het diepst
van mijn wezen een ongelovige. Ik wantrouw elk geloof. Maar dat wil niet
zeggen dat ik het bijzondere van de wereld niet zie.”58 Daarom dóét Möring
joods. Hij doet rituelen als ‘eeuwenoude oefeningen in zelfrelativering, deemoed en transcendentie en een uiting van het besef van het wonder’. Hij
omschrijft zichzelf als ,,iemand die niet in God gelooft maar wel elke och-
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tend de broches (de zegenspreuk) over het handen wassen en het brood zegt;
iemand die zich zo goed mogelijk aan de spijswetten houdt; iemand die zich
eerder als een chassied (een ‘vrome’) zou omschrijven, als dat al kon, dan als
een liberale jood”. Maar waarom precies zegt Möring zegeningen over het
brood en het wassen van de handen? ,,Omdat ik het essentieel vind om elke
dag het wonder van het brood te beseffen. En tegelijkertijd heb ik geen notie
van God en ben ik geen gelovige. Mij rest alleen nog de plicht, de mitswe.
Ik bezit de hardnekkigheid van mijn voorvaderen, die God ook aanriepen
als hij nergens leek te zijn, maar ik mis hun overtuiging.”59
Behalve door het blijven doen van rituele handelingen, krijgt Mörings
religiositeit vorm in het lezen van verhalen. ,,Als je het verhaal leest, is het
waar.” Mörings ‘geloof ’ bestaat uit zijn ‘onvoorwaardelijke overgave aan het
verhaal’.60
Wellicht is het voor joden, met meer een orthopraktische dan een orthodoxe traditie, gemakkelijker om zonder geloof religieus te doen, dan voor
mensen met een christelijke achtergrond.61 De agnostische Jood Leon Wieseltier gaat nog een stukje verder dan Möring. Hij beschrijft in zijn boek
Kaddisj hoe hij het traditioneel joodse rouwritueel van een zoon voor zijn
overleden vader uitvoert.62 Dat ritueel duurt een jaar. De orthodox joodse
leer gaat ervan uit dat de overledene na zijn overlijden in het Gehenna terechtkomt, een soort vagevuur. In dit voorportaal van hemel of hel worden
de zielen gelouterd. De doden zijn er volstrekt hulpeloos, ze kunnen zelf
niets meer aan hun situatie veranderen. Alleen de zoon van de overledene
kan dat doen door de kaddisj te zeggen, tijdens het ochtend-, het middagen het avondgebed in de sjoel. Om de vader te kunnen helpen moet dit
bijna een jaar lang worden volgehouden. De joodse religie gaat ervan uit dat
als de zoon het ritueel maar stipt uitvoert de vader gered is, stelt hij.63
Wieseltier beschrijft zijn persoonlijke ervaringen bij het uitvoeren van het
ritueel voor zijn vader. Enerzijds probeert hij omwille van hem met volledige overgave tegemoet te komen aan de strenge eisen van het ritueel, maar
anderzijds blijft hij een buitenstaander. Met kritische distantie observeert
deze agelovige het joodse geloof. Dat het de doden in een hiernamaals helpt,
wil er bij Wieseltier niet echt in. Hoewel hij na het jaar nog net zo ongelovig
was als ervoor, zegt hij het ritueel wel als reinigend te hebben ervaren.
De hier besproken pogingen om ondanks het onvermogen te geloven
toch iets religieus te beleven, hebben gemeen dat ze verlegen en halfslachtig
zijn. Maar we zien ook dat dit per persoon kan verschillen – Reve bijvoorbeeld blinkt uit in halfslachtigheid terwijl verlegenheid hem in de verste
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verte niet in de schoen te schuiven valt. Het belangrijkste dat blijkt is dat
ageloof kan aanzetten tot religieus experiment. Want als alle beelden van
transcendentie kwesties zijn van smaak in plaats van waarheid, waarom zou
je de beelden die je aanspreken dan niet koesteren en een rol laten spelen?
Dit is wat steeds explicieter lijkt te gebeuren.

III Een prettig gesprek met de traditie
De in de vorige paragraaf besproken auteurs stammen bijna allemaal uit een
religieuze traditie, maar hebben daar afstand van genomen, hebben er onder
meer een geloofsprobleem mee. Dat weerhoudt ze ervan om naar gelang
hun smaak vrij uit die traditie te putten – of uit andere tradities. Om zo het
nog aanwezige religieuze verlangen te vervullen. De minimalisten en atheïsten laten zich niet of nauwelijks in met metafysisch geladen beelden, maar
sommige van de schrijvers nemen wel dappere stappen op het pad van de
metafysische verleiding. Verlegen flirten ze met beelden van transcendentie,
proberend het idee in de praktijk te brengen dat de omgang ermee onafhankelijk is van het antwoord op de vraag of ze waar zijn of niet.
Het streven om ondanks het onvermogen te geloven toch je religieuze
verlangen te vervullen leeft tegenwoordig. Velen gaan nog veel verder dan
de besproken auteurs. Ze putten onbeschroomd uit de diverse repertoires
aan traditionele religieuze beelden van transcendentie en voelen zich erdoor
aangesproken. Zonder zich aan te sluiten bij of te geloven in een traditie
laten ze zich er wel door inspireren.
Dit is in tegenstelling met wat sommige belangrijke sociologen beweren.
Volgens hen hebben tradities afgedaan. Zo stelt Bauman dat moderniteit
‘een ononderbroken opeenvolging van ‘nieuwe beginnen” is, die ‘de traditie tot iets maakt om je voor te schamen’.64 Ook Giddens spreekt van een
radicale breuk van traditie naar reflexieve moderniteit.65 Deze radicale kijk
op ‘onttraditionalisering’ wordt bekritiseerd door onder meer Heelas, die
allerlei grijsschakeringen onderkent.66
Zo’n grijsschakering zie je ook in de manier waarop met christelijke symbolen wordt omgegaan. Moderne mensen willen alles nieuw, fris en fruitig,
en vaak zijn maar enkele kunstgrepen nodig om van iets traditioneels iets
hips te maken – mits het op de juiste, vaak subculturele toon gebeurt. Kruisjes doen het sinds de late jaren tachtig goed in de mode, inclusief de haute
couture.67
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We kunnen alleen de inhoud van zulke gebruiken nog traditioneel noemen, niet de bedding. Vroeger paste de inhoud in een traditioneel christelijk
betekenisveld waarin het accent lag op de waardevolheid en waarheid van
het overgeleverde. Tegenwoordig is geschiedenis (en haar tradities) ,,alleen
nog betekenisvol voor zover ze individuen prikkelt of buitenissig is of prettig
nostalgische gevoelens oproept,” aldus Van Harskamp, die dit ‘musealisering’ noemt.68
Musealisering suggereert dat zulke gebruiken apart staan van het dagelijkse leven, daar geen rol meer in spelen. Deze conclusie zou onterecht zijn.
Hoofdstroom van de cultuur zijn ze niet, zo lijkt het in ieder geval op dit
moment, maar ook als zij- of onderstroom zijn zij van groot belang omdat
zij een nieuwe manier tonen waarop mensen zich tegenwoordig verhouden
met religieuze beelden. Er lijkt zich op dit gebied een stille revolutie te voltrekken.
Elementen uit religieuze tradities zie je op allerlei verschillende manieren
een nieuw leven krijgen. Je ziet dat er ook veel mensen zijn die er weliswaar
niet in geloven, maar er kennelijk niet meer per se problemen mee hebben,
en openstaan voor gebruik van de belevingsmogelijkheden die traditionele
religieuze beelden bieden. Dit gebeurt vanuit agelovige houdingen, en hier
en daar lijken ze inderdaad religieuze belevingen te wekken. Vaak ligt het
accent er niet op, al zie je af en toe dat er ook expliciet naar wordt gestreefd.
Velen vinden het veel gemakkelijker en leuker zich in traditioneel geïnspireerde religieuze vormen in te leven in een performance-achtige setting
dan in bijvoorbeeld een serieuze, gelovige kerkdienst. De vrijblijvendheid
ervan geeft het publiek ruimte al dan niet in de aangeboden belevingswereld mee te gaan. De bezoeker ervan neemt alleen deel met het oog op de
beleving. Smaak, niet waarheid is van belang. Om een beter beeld te krijgen
volgen hier twee voorbeelden van creatieve bewerking van oude religieuze
tradities in de vorm van een evenement waar je naar kunt komen kijken en
waaraan je ook zelf deel kunt nemen, naargelang je daar zin in hebt. In de
volgende paragrafen volgen meer voorbeelden hiervan, waar dan weer andere typerende kenmerken uit zullen worden gelicht.
Door te gaan naar de uitvoering van The veil of the temple van de Engelse componist Sir John Tavener in de Oude Kerk in Amsterdam in 2005,
solliciteerde je als het ware naar een religieuze beleving. Je stelde je in ieder
geval ontvankelijk daarvoor op. De uitvoering vond plaats in het kader van
het Holland Festival, dat jaar gewijd aan het thema ‘Hemel en Hel’. De acht
uur durende wake van schemer tot ochtendgloren trok 750 bezoekers naar
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de Oude Kerk, en werd rechtstreeks uitgezonden door Radio 4.
The veil of the temple heeft een Byzantijnse structuur van acht cycli,
waarbij acht tonen toon voor toon stijgen, en de achtste cyclus een octaaf
hoger eindigt dan de eerste. Elke toon vertolkt een andere ‘spirituele gemoedstoestand’. Het stuk gaat over de dood en de wederopstanding van
Christus, gesymboliseerd door het scheuren van het voorhangsel in de tempel van Jeruzalem. Teksten uit het Johannesevangelie lopen als een rode
draad door de nacht heen. Gaandeweg dringen er meer hindoeïstische en
soefiritmes in de muziek door. Hindoespreuken en soefigezegden wisselen
de bijbelteksten af.
Wie dacht hier in een vrome bedoening te zijn terechtgekomen, had het
mis. Mensen liepen rond en lagen op de grond te slapen, en er was drank.
Rokers kregen een stempel op de hand van een dikke, groen geverfde, naakte vrouw, zodat ze er later weer in konden.
Maar er was ook die andere sfeer, de sfeer van wierook, ingetogenheid en
heiligheid. ,,En dan zien we een vrouw, geheel in het wit gesluierd. Maria
Magdalena heeft de tombe van Christus leeg aangetroffen en aanschouwt
haar meester in het ochtendlicht.”69 Het publiek had er dan al wat uurtjes
op zitten. ,,Alles tezamen zorgen zij voor een meditatieve sfeer die uitmondt
in een extatische climax,” schreef een recensent.70 Een ander vulde aan: ,,Dit
zou het einde kunnen zijn. Maar ook wij, luisteraars, moeten nog naar het
licht. Daarom besluit de wake met een mantra-achtig vredeslied, waarop de
koren, de componist en de luisteraars naar buiten gaan.”71
,,Je kunt de wake als een muzikaal of als een religieus moment beleven,
dat maakt mij niet uit,” zei Tavener.72 Voor hem gaan religie en muziek gelijk op. „De soefies zeggen ‘muziek is de stem van God’ en ‘God is schoonheid’. Dat schoonheid goddelijk is, zijn wij in het Westen vergeten. Voor
mij is muziek een reis naar God. Ik zoek muziek die het hart raakt, het gemoed beweegt. Als het hart zachter wordt, kom je dichter bij God.” Wat wil
hij dat de luisteraars ervaren, vroeg de interviewer. ,,Ik wil dat ze die avond
iets van liefde of schoonheid ervaren. Dichter bij God kun je niet komen.”73
Het is natuurlijk moeilijk te achterhalen in welke mate en hoe The veil of
the temple religieuze gevoelens wekte, mensen er intentionaliteit aan hebben beleefd, zich aangesproken hebben gevoeld door bepaalde beelden van
transcendentie, misschien zelfs in zo’n mate dat we het religieus moeten
noemen. Enquêtes kunnen dit moeilijk vangen en daarbij komen nog de
communicatieproblemen als we het over religie hebben – wat verstaat men
onder zaken als religie, geloof en spiritualiteit?74 Toch kunnen we er wel
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iets verstandigs over zeggen. De symboliek is een melange uit traditionele
religies, en de ingenieuze compositie van metafysische beelden verwijst naar
transcendentie. De kerk is traditioneel het huis van God, de heilige teksten
woorden van en aan God. Wie er een kaartje voor kocht en zich erin onderdompelde, of de hele nacht op de radio meeluisterde, leefde zich in deze
wereld in. Hij genoot van de schoonheid, en liet zich inspireren door bijvoorbeeld het ritueel van het met zonsopgang in processie de zon tegemoet
gaan.
Al is er geen onderzoek gedaan dat het staaft, toch kunnen we veilig aannemen dat er veel agelovige mensen aanwezig waren, als koorlid of bezoeker,
of meelevend via de radio. En dat hun de symboliek en schoonheid ervan
niet ontging. Onder hen waren hoogstwaarschijnlijk velen die er ook iets
religieus aan beleefden. ,,Ik ben niet kerkelijk, maar voor mij is dit wel een
religieuze ervaring,” zei kunstenaar Rob Noy in de kerk. Muziek en kerk
gaven Noy ‘gevoel voor het verhevene’, zei hij.75
Noy vertelde later op wat voor een manier hij met religieuze beelden en
vormen omgaat, zoals die nacht in de Oude Kerk en bij andere gelegenheden. Door aandachtig naar religieuze muziek te luisteren, en zich in te leven
in bijvoorbeeld het idee dat God groot is, gaat dat voor hem leven, in ieder
geval zolang de muziek speelt. ,,’s Avonds in bed luister ik naar gregoriaanse
muziek, waarbij ik probeer mezelf zo veel mogelijk voor de muziek open
te stellen. Ik laat me zo diep mogelijk raken en ontroeren, zodat ik ermee
lijk samen te vallen. Het laatste half jaar heb ik Russisch-orthodoxe muziek
ontdekt, waaruit een groot ontzag voor God spreekt. Ook dat is aandachtig luisterend te ervaren.” Vroeger snapte hij niet waarom kerken zo hoog
waren, nu kunnen ze hem niet hoog genoeg zijn, want die hoogte beeldt
ontzag uit, zegt hij. ,,Tegelijk weet ik: het zijn maar beelden. Ik heb geleerd
alles te relativeren, dat mijn beeld van de realiteit anders is dan de realiteit
zelf.”76
Het zijn maar beelden, maar zulke beelden kunnen mooi zijn en een
beleving van intentionaliteit geven, van ontzagwekkendheid bijvoorbeeld.
Noy beoordeelt religieuze methoden op hun werkzaamheid. Om te bepalen
of ze werken vindt hij zelfreflectie noodzakelijk.
Ook het bijwonen van The veil of the temple vond bij hem en vele anderen op deze basis plaats. Het was ook zonder geloof voor velen een levensbeschouwelijk en misschien wel religieus hoogtepunt. Transcendentiebesef
werd er sterk vergroot, juist dankzij het onvermogen te geloven in de metafysische beeldenwereld. Beleving van intentionaliteit was een belangrijk
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element in het gebeuren. Op allerlei manieren werd men aangesproken.
Misschien was hier wel de belangrijkste manier de door Tavener verwoorde ‘muziek als stem van God’ en ‘het naderen van God door beleving van
schoonheid en liefde’. Op de beleving aangesproken te worden door de muziek als stem van God volgden allerlei reacties die je antwoorden zou kunnen noemen, niet in de laatste plaats in de vorm van de collectieve uittocht
bij zonsopgang.
Centraal staat de beleving, niet wat je allemaal wel of niet gelooft. Beide
zijn iets zuiver individueels. De status van de beelden is voor een groot deel
van het publiek geen enkel probleem meer. Religieuze beelden zijn voor hen
manieren geworden om iets te beleven. Deze omgang met religies is radicaal
anders dan de traditionele. Er vindt vernieuwing plaats op agelovige basis,
een heruitvinding van religie, niet gehinderd door dogmatische of andere
traditionele grenzen, puttend uit verschillende tradities en tijden. The veil
of the temple is een oefening in bricolage, niet met het oog op geloofwaardigheid maar met het oog op effect, op beleving van schoonheid en van
intentionaliteit.
Van tijd tot tijd zijn er grote religieus getinte kunstmanifestaties te bezoeken. Een kleine greep: een jaar later was er Echoes of the Divide, van
Merlijn Twaalfhoven, met engelenkoortjes in de nok van de Domkerk
in Utrecht, gongslagen en spel met echo’s,77 en weer een jaar later de zes
uur durende Hel van Dante in de grote kerk van Dordrecht.78 En zo was
er Black Easter uit Zuid-Afrika, het passieverhaal met Afrikaanse gospel,
strijd- en lijdensliederen en inheemse paasspirituals, te zien in 22 schouwburgen in Nederland.79 Ook tentoonstellingen over religieuze zaken trekken een groot publiek. Zoals: ‘De weg naar de Hemel, reliekverering in
de Middeleeuwen’, in Amsterdam en Utrecht. ,,Maak van uw bezoek een
pelgrimage,” raadt de folder aan. Door je tijdens de treinreis met behulp
van een audioapparaat in het fascinerende leven van de vroegere pelgrimages in te leven.
Ook elementen uit voorchristelijke tradities krijgen van kunstenaars op
een losse manier een make-over. Aan de voet van de Euromast in Rotterdam
schiepen kunstenaars in 2002 een replica van het Engelse cultmonument
Stonehenge op ware grootte, van bamboe en linnen.80 Half de pret bestond
uit het opbouwen ervan, en op het hoogtepunt was er een grote ‘spirituele’
happening, om zonnewende te vieren, een gebeurtenis die ook in het echte
Stonehenge centraal zou hebben gestaan – vierduizend jaar geleden was dit
mysterieuze bouwwerk waarschijnlijk een tempel. Tijdens Stonehenge in
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Rotterdam hoopten de organisatoren een religieuze sfeer te creëren, niet
voortdurend, maar wel op momenten.
Kunstenaar Versteegden, het brein achter de replica, benadrukte dat deze
momenten tijdens de bouw met bezinning gepaard moesten gaan, waarbij
wat hem betreft transcendentiebesef en intentionaliteitsbeleving centraal
stonden. ,,Stonehenge Rotterdam wordt een ritueel project dat draait om iets
wat wij niet kunnen begrijpen maar wat ons toch aanzet om samen te gaan
bouwen aan dit oerbeeld. Met vereende kracht gaan we een mythisch droombeeld oproepen en verwezenlijken. Een collectieve herinnering creëren die
ons bindt met elkaar en met de vele generaties die ons zijn voorgegaan.”81
Ook medeorganisator kunstenaar Rini Biemans verwoordde transcendentiebesef en gevoelens van intentionaliteit: ,,Met dit monument willen we het
mysterieuze benadrukken, dat ook de primitieve mens al aanvoelde. Door
Stonehenge na te bouwen, kunnen we als het ware onze voorouders de hand
schudden.” Biemans vond het ‘fascinerend dat we nooit exact zullen weten
wat de motieven en de gebruiken waren van de scheppers van Stonehenge’.82
,,We zullen dus onze vermoedens en verlangens erop moeten projecteren.
Stonehenge is een leeg monument. Dus speel ermee, vul maar in.” Vanzelfsprekend gebeurde dit vroeger ook al. Alleen vroeger werden vernieuwingen
vaak gelegitimeerd met een beroep op God of goden, niet op persoonlijke
smaak. Tegenwoordig is het volgen van de eigen smaak voor veel mensen de
enige manier om zich nog met religieuze activiteiten bezig te kunnen houden.
De zonnewende vormde het hoogtepunt van Stonehenge Rotterdam.83
Altijd hebben mensen dit kosmische moment gevierd.84 Ze voelden zich
erdoor aangesproken, en wilden dat daarom graag cultiveren. Door de gebeurtenis ritueel te begeleiden verbonden ze het gebeuren symbolisch met
hun eigen leven, betuigden ze zich partner van de kosmos.
Enerzijds gebeurde iets dergelijks als ooit in het vroegere Stonehenge gebeurd moet zijn – ‘met vereende kracht een mythisch droombeeld oproepen’ – anderzijds had men het vroeger nooit zo uitgedrukt. Dat ook niet
gekund. Deze manier van spreken duidt op een radicaal andere houding tegenover de beelden van transcendentie – dat zijn toegegeven al te menselijke
creaties. En houdt het bewustzijn in van de menselijke rol in het krijgen van
religieuze beleving. En daarmee de erkenning er zelf werk van te kunnen en
moeten maken.
Biemans organiseerde op eenzelfde basis ook kerkdiensten voor ongelovigen. Hij schrijft op zijn website: ,,Wij zijn jaloers op het gemeenschapsgevoel van gelovigen, dat zij uitdragen en beleven tijdens hun diensten. Die
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gelukzalige glimlach op hun gezicht; die willen wij ook! Waarom zijn er
geen diensten voor niet-gelovigen… Wij bezingen het mysterieuze; datgene
dat ons in staat stelt niet te geloven… Onze geest vult ons lichaam met een
brandend verlangen en bedenkt tegelijkertijd hoe het wordt vervuld. Is het
niet fantastisch mens te zijn zonder te geloven, die uitdaging willen wij samen vieren.”85
,,Voor mij is je geloof zoals je kapsel: je geeft er je leven vorm mee, je bepaalt ermee met wie je omgaat,” zegt Biemans. ‘Geloof ’ is het inzetten van
symbolen om zo ‘actief je leven vorm te geven’. Biemans doet dat bijvoorbeeld door een ring en een steen bij zich te dragen – amuletten, waarop hij
zo nu en dan de aandacht richt. ,,De steen staat voor de aarde, de ring voor
het festival. Je kunt bij jezelf merken dat het werkt. Zo heb ik gemerkt dat je
beter kunt denken: ik ben Jan en mijn leven is zinvol want ik sta met God
in contact, dan alleen: ik ben Jan en ik kan er wat van.”86
Voor Biemans zijn geloofsvoorstellingen een kwestie van smaak. Gelovigen noemt hij ‘triest’, ‘dom’ en ‘kortzichtig’. ,,Op het moment dat geloof
serieus wordt, wordt het vervelend.”87 Idealiter bouwen zowel christenen als
druïden samen mee aan Stonehenge in Rotterdam, vindt hij. ,,Dan kan de
een ondertussen voor veel regen bidden, en de ander voor de natuur. Als ze
maar niet gaan discussiëren. Dat is dodelijk voor het geloof.”
In het Rotterdamse kunstwerk gaven naast kunstenaars ook gelovige heksen, druïden en andere newagespecialisten, ietsisten en christenen acte de
présence. De ontmoeting van gelovigen, ongelovigen en agelovigen ging
niet altijd zonder problemen. Er woedde volgens sommigen zelfs een zekere
strijd tussen gelovigen en ongelovigen. ,,Ik word ontzettend moe van alle
scepsis, ongeloof en zelfs haat,” zuchtte ‘ritualiste’ Levina Tameris, die ceremoniën met klankschalen, tarotsessies en auraconsult gaf. ,,Constant word
ik door bezoekers uitgedaagd te bewijzen dat de dingen die in alle andere
culturen heel vanzelfsprekend zijn, zoals spirituele energie, aura’s en geesten,
echt bestaan. Nederland zit in een spirituele crisis.”
Biemans zelf is echter niet wars van ‘spirituele taal’. Op de website van
Stonehenge in Rotterdam stond heel newagerig dat bomen en planten zullen opfleuren van de aandacht van degenen die helpen het monument op
te richten. ,,De bomen, het gras, het water en de zon smachten naar eerbetoon. Als wij dit goed doen zullen zij ons bijstaan.”
,,Grapje,” aldus Biemans gevraagd om een verklaring. ,,En toch zit er iets
in, geloof ik dat het je ten goede komt als je aardig bent voor de natuur. Ik
probeer het leven te zien als een tuin. De planten erin groeien langzaam, ze
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hebben geduld. Ook het oprichten van het Stonehenge-monument is een
organische metamorfose. Eerst is er het idee, het zaadje. Door het aandacht
te geven ontkiemt het. Nu we in het groeistadium zijn gekomen, is er veel
water nodig: geld en menskracht.”
Met de eerste manier van zeggen wordt een sterkere beleving van intentionaliteit verwoord dan met de tweede. De naar eerbetoon smachtende bomen
zijn dan een beeld van transcendentie met een metafysische lading. Biemans
leefde zich in de bloemrijke metafysische omschrijvingen in, met het oog op
dito belevingen. Maar naar de status gevraagd stapt hij over op een ander vertoog, verklaart hij zijn kleurrijke beelden als verwijzingen naar concrete zaken,
als metafoor. Wel blijft hij die personifiëren – ‘planten hebben geduld’.
De twee voorbeelden, The veil of the temple en Stonehenge Rotterdam,
waren welbeschouwd mixen van vertogen die elkaar speels afwisselen. Het
religieuze element toonde zich in allerlei schakeringen naast kunst en amusement, en in Rotterdam ook naast therapie en zakenleven.88 Het was vaak
niet duidelijk wat precies wat was.
Dankzij het aanbod van verschillende manieren om religieus en nietreligieus te zijn bleef het geheel fris. Ze relativeerden elkaar en het gaf de
vrijheid de religieuze lading op heel verschillende manieren in te vullen en
te waarderen. Zo werd het publiek getrakteerd op multi-interpretabele, ervaringsgerichte beelden van transcendentie waarin transcendentiebesef kon
worden gekoesterd en met de beleving van intentionaliteit geflirt.
De belevingen waarvan de verschillende deelnemers tijdens de besproken evenementen reppen zijn zeer verschillend in de mate van religiositeit.
Vaak zijn ze wellicht enigszins religieus te noemen, soms zie je gebruik van
religieuze vormen en religieuze beleving expliciet naar voren treden. In de
volgende paragraaf zal een enkel beeld van transcendentie worden gevolgd
in de verschillende gedaanten en contexten. Op wat voor manieren voelen
agelovigen zich er zoal door aangesproken? Het beeld dat gevolgd wordt is
dat van het ‘ware zelf ’ in zijn diverse schakeringen – het beeld van transcendentie dat tegenwoordig volgens velen het populairste is.

IV Het aansprekende zelf
In principe kan alles een beeld van transcendentie zijn dat transcendentiebesef kan opwekken en degenen die het cultiveren aangesproken doet
voelen – zoals een kerk, toeval, de dood of een ‘waar zelf ’. Welk beeld popu-
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lair wordt is afhankelijk van het sociaal-culturele klimaat en is een kwestie
van smaak. Ook ‘een waar zelf ’ is een persoonlijk en cultureel gevormd,
transcendentiebesef opwekkend beeld van transcendentie dat de beleving te
worden aangesproken kan uitdrukken of oproepen. Als die beleving intens
genoeg wordt, kunnen we van religiositeit gaan spreken.
Beelden van een authentiek of ‘waar zelf ’, van een kern die bijvoorbeeld
uniek en oneindig is, lijken tegenwoordig aan de top te staan. Dit terwijl velen zoals we zagen met de mond vol tanden staan zodra ze antwoord willen
geven op de ‘Wie ben ik’-vraag. De vraag naar de uiteindelijke zin en grond
van hun persoon moeten ze schuldig blijven.89 Het transcendentiebesef is
daardoor groot. Alle beelden schieten tekort, zijn welbeschouwd ondenkbaar en ongeloofwaardig, ook die over het diepste zelf. Toch kunnen we niet
echt zonder: de maatschappij vraagt haar burgers authentiek te zijn.
In deze paragraaf zullen we zien dat de veelgestelde ‘wie ben ik’-vraag appelleert aan beelden van transcendentie die het ware zelf een zekere realiteit
geven, ook op agelovige basis. Mensen proberen zo belevingen te wekken
van een waar zelf, zich erdoor aangesproken te voelen – het belangrijkste
kenmerk van religieus werkende beelden van transcendentie. Dat gebeurt
hier en daar heel expliciet, met sterk metafysisch gekleurde beelden van
transcendentie.
Op zoek naar de beleving aangesproken te worden, kunnen we niet om
verbeeldingen van transcendentie heen – zonder beelden geen beleving.
Nog veel meer dan naar diepgang in de vorm van besef van transcendentie
van het zelf verlangen zoekers naar hun ware zelf, naar de beleving aangesproken te worden vanuit de diepte, iets te beleven van een ‘waar zelf ’. Door
zich agelovig in te leven in metafysische invullingen van een transcendent
waar zelf proberen ze niet alleen besef van transcendentie op te roepen, maar
vooral ook de beleving aangesproken te worden. Want zodra dat beleefd
wordt, heeft het leven zin, in ieder geval even.
In de christelijke traditie is de zoektocht naar een waar zelf niet in een rijk
repertoire vormgegeven. Vroeger lag de nadruk er niet op, tenminste niet
op de manier zoals men tegenwoordig naar zichzelf zoekt. Deze zoektocht
krijgt dan ook vooral vorm op de verschillende niet-christelijke en niettraditioneel religieuze manieren.
Een beproefde manier om de beleving van een waar zelf te stimuleren is
het luisteren naar muziek – een samenspel van tekst en klank, verstand en
gevoel, met als doel belevingen te wekken, van een waar zelf, van ultieme
rechtvaardigheid, van onsterfelijkheid. Of iets in de trant van: ‘Je bent pre-
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cies op de plek waar je hoort te zijn.’ ,,Het is een boodschap die je ook vaak
hoort in popmuziek, vaak op één nummer van een cd. Die draai ik dan
vaker, en in de auto zing ik hardop mee,” zegt Erik Kolthof. Een paar jaar
geleden reed hij achter op een andere auto. ,,Ik zag dat als een signaal: moet
ik ergens bij stilstaan.” Hij was ‘precies op de plek waar hij hoorde te zijn’ en
schrijft dit toe aan zijn hoger zelf.90
Het wemelt van levensbeschouwelijke teksten in hedendaagse muziek zoals het lied van Doe Maar – ‘Ik zoek iets meer, ik weet alleen niet waar. Is dit
alles, is dit alles, is dit alles wat er is’. Verder gaat bijvoorbeeld de tekst: ‘Je
kunt niet altijd krijgen wat je wilt, maar als je het probeert, zie je dat je krijgt
wat je nodig hebt’, van de Rolling Stones – begeleid door een heus koortje.91
‘Je krijgt wat je nodig hebt’ is een religieus perspectief dat veel mensen
graag zo nu en dan cultiveren, zonder het te geloven maar wellicht wel vanuit de visie dat het ook niet uit te sluiten is, het open blijft, en dus misschien
wel mogelijk is. En mét het gevoel van berusting en tevredenheid dat erdoor
wordt afgeroepen. Hele volksstammen zingen het luidkeels mee, met zo
veel mogelijk al dan niet geveinsde emoties, niet één keer, maar eindeloos
herhaald. Natuurlijk weten we allemaal dat het een hachelijke uitspraak is,
als je hem op geloofwaardigheid afweegt. Maar met besef van ongeloofwaardigheid zijn de meesten die deze mantra in de herhaling beluisteren en
meezingen helemaal niet bezig, sterker nog, wie dat wel bezighoudt, mist
helemaal het doel: het aanwakkeren van gevoelens en beleving. In plaats van
hem op geloofwaardigheid te beoordelen, zetten ze het op een zingen, zich
inlevend in het perspectief dat een ieder krijgt wat hem toekomt, en dat het
leven dus wél eerlijk is. ,,Ook al geloof je er niet echt in, het perspectief is
mooi genoeg om niet af en toe te cultiveren,” vertelde een vriend terwijl hij
de Stones-tekst in zijn hoofd zei te hebben ronddraaien. Want wie zingt dat
hij krijgt wat hij nodig heeft, leeft even met het hoopvolle perspectief dat
het leven rechtvaardig is en zin heeft, en dat die voortkomt uit een wellicht
almachtige bron die hem aanspreekt door dit te geven’. Waar die bron zich
bevindt zegt het lied niet – God buiten ons of de diepste kern van jezelf,
het is al dan niet in te vullen, naar eigen smaak. Volgens de tegenwoordige
smaak is dat voor velen het ware zelf dus. Soms schreeuwt de werkelijkheid
er zelfs om het perspectief van rechtvaardigheid en zorg van boven of uit de
eigen diepte te cultiveren: wanneer alles in je zegt: die of die zou eigenlijk
moeten krijgen wat hij nodig heeft – hoe minder het zo is, des te meer we
het hopen en wensen. En dat vraagt om uitbeelding, zelfs al is het tegen
beter weten in.
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Veel mensen hebben tegenwoordig een bescheiden verzameling beelden
van transcendentie in de vorm van verhalen en gezegden, citaten uit boeken,
plots van films en teksten op muziek opgebouwd waarin noties van een waar
zelf im- of expliciet een rol spelen – vaak niet meer dan flarden. Vooruit,
clichés. Zo nemen zij de verschillende waardevolle perspectieven tot zich die
ze structureel of bij tijd en wijle, als een situatie er aanleiding toe geeft, of
gewoon als ‘levensbeschouwelijke amuse’, een moment proberen te beleven.
Want een geloofwaardig antwoord op de ‘wie ben ik’-vraag is voor velen
tegenwoordig niet meer te krijgen, terwijl ze wel een religieus verlangen
hebben. Met songs, spreuken en verhalen zijn min of meer vluchtige zinvolheidsbelevingen te wekken. Het zijn beleving met zowel cognitieve als
gevoelsmatige componenten. Deze belevingen laten zich samenvatten als de
beleving aangesproken te worden.
De sociologe Ellen Hijmans ziet de levensbeschouwelijke en religieuze
waarde van al dan niet op muziek gezette clichés niet. Ze heeft het over
‘resten van levensbeschouwelijke traditie’. ,,Dit zijn verbale etiketten met
vrijblijvende status, niet eigengemaakt. Men kan spelen met de gedachte
aan karma en reïncarnatie, maar het helpt niet de dood van dierbaren te
legitimeren en te accepteren.”92 Hijmans heeft geen oog voor de rituele werking die liedteksten en andere clichés kunnen hebben. Zonder er per se in
te geloven, maar door ze te herhalen, ermee in het hoofd te spelen, ze te
zingen, of er op andere manieren al dan niet symbolisch handelend mee
bezig zijn, wekt men de beelden tot leven, voor even. Zingen kan een symbolische handeling zijn, een manier om aan te spreken, je aangesproken
te voelen, en het kan het gevoel geven in verbinding te staan. Ook clichés
als ‘ogen zijn de spiegel van de ziel’ of ‘toeval bestaat niet’ moeten niet als
leeg worden afgedaan, maar kunnen wel degelijk uitingen zijn van minder
of meer vluchtige vormen van levenbeschouwelijkheid en religiositeit. De
meeste mensen zullen ze weliswaar niet als dogma behandelen en bij hoog
en bij laag volhouden – dat zou immers dom zijn. Wel begeleiden ze allerlei
wedervaren, en spelen daarin een betekenisgevende rol – als beelden van
transcendentie drukken ze iets van de beleving van intentionaliteit uit.
Dat kan ook op uitgewerktere manieren, maar het is verstandig in het
oog te houden dat de praktijk van veel mensen niet anders is dan normaal,
gewoon en gemiddeld. De meeste mensen moeten hun religieuze verlangen
dan ook met huis-tuin-en-keukenmiddelen zien te vervullen. En daar blinken ze niet in uit. Ze hebben daar hun ambitie ook niet liggen.
Het aanbod is groot. Wie zich er iets meer op toe wil leggen, leest bij-
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voorbeeld boeken van Eckhart Tolle – ik heb zulke agelovige Tolle-lezers in
mijn kennissenkring. Deze populaire newageschrijver zegt bijvoorbeeld: ,,Je
hebt geen leven, je bent leven. Het ene leven, het ene bewustzijn dat heel
het heelal doordringt en tijdelijk vorm aanneemt om zichzelf te ervaren als
een steen, een grassprietje, als een dier, een mens, een ster of een melkwegstelsel. Kun je diep in jezelf voelen dat je dat al weet? Kun je voelen dat je
dat al bent?”93 Tolle ontvouwt in deze passage een beeld van transcendentie
van een kosmisch bewustzijn waarvan wij onderdeel zijn, en dat zichzelf
wil ervaren. Vervolgens nodigt hij de lezers uit te proberen of zij dit kunnen voelen, of ze de beleving kunnen oproepen er deel van te zijn, ermee in
contact te staan, kortom, zich erdoor aangesproken te voelen.
Tolles boeken zijn bestsellers. Mensen gebruiken zijn ideeën ter inspiratie, incidenteel of intensief, eenmalig of doorgaand. Zo zegt zorgvrijwilliger
Geert Pardon: ,,In ons gezin wordt het werk van Tolle als een soort ‘huisbijbel’ beschouwd. Het zijn overigens geen boeken om achter elkaar te lezen; je
moet er af en toe stukjes uit oppakken. Stof tot nadenken.”94 Het beeld dat
Tolle schetst gaat veel verder dan beelden van transcendentie, die alleen onze
begrenzing uitbeelden – leegte, horizon, begraafplaats, en ook het beeld van
de eindeloze kerkgangen in Vézelay.95 Tolle geeft een metafysische invulling
van transcendentie. Bovendien verbindt hij er de claim aan dat je daarover
iets zou kunnen weten. Daarmee is dit beeld potentieel ongeloofwaardig.
Maar er zijn ook agelovige manieren van omgang ermee. Je kunt je lezend
inleven in dit of een ander antwoord op de ‘wie ben ik’-vraag, flirten met
het idee van doelgerichtheid van het leven, een hoger plan, een vaste kern,
een onsterfelijke ziel, die het diepste van de eigen individualiteit uitmaakt,
zonder dat je hier werkelijk in gelooft.
De manier van aangesproken worden bij Tolle is nog vrij impliciet, maar
het kan ook concreter vorm krijgen, in het leven van alledag. Susan Piver
schrijft in haar zelfhulpboek The hard questions over onze ‘innerlijke stem’
die zich laat horen. ,,Die wijst ons de weg, in alles.” Maar hoe kun je die
stem dan horen? Grote vragen zoals ‘wie ben ik uiteindelijk’ kun je het best
eerst op je laten inwerken, adviseert Piver. Waar het om gaat, is dat je na het
stellen van zo’n vraag eens goed oplet wat er om je heen gebeurt… ‘Toen
ik mijn pogingen staakte om erachter te komen wat het doel van het leven
was, merkte ik dat het ‘doel’ zich op een gegeven moment vanzelf wel voordeed.’96 Transcendentiebesef leidt hier tot beleving van intentionaliteit.
Er zijn allerlei beelden te vinden van een transcendent zelf, zoals in de
‘creëer je eigen werkelijkheid’-boeken van Jane Roberts – doorgegeven door
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haar channel Seth – waarin het je ware zelf is die alles creëert, en het individu de levenstaak heeft zijn ware zelf te ontdekken, en zich zo van zijn
eigen creatieproces bewust te worden.97 Dit alles in voortdurend contact
met de geesteswereld waarin allerlei entiteiten huizen. Of in de eveneens
gechannelde Course in Miracles, van Helen Schucman, die leert dat het zelf
zich dient te verwerkelijken door het kwaad in de werkelijkheid te doorzien
als in essentie goed. Het zijn lessen die je krijgt om uiteindelijk bij je sacrale
ware zelf uit te kunnen komen.98 Concrete oefeningen leiden tot de beleving
ervan, wordt beloofd.
Het kan allemaal geoefend en beleefd worden zonder dat er in de waarheid van de beelden hoeft te worden geloofd. In de door Seth geïnspireerde
Amerikaanse channeling-cultuur luidt de radicaalste consequentie: ,,De gedachte dat zelfs alle entiteiten, met wie men spreekt en op wiens leiding
men zeer concreet vertrouwt, niettemin uiteindelijk scheppingen van het
eigen bewustzijn zijn.”99 Wat paradoxaal genoeg geloof in een beeld van
transcendentie van een oppermachtig waar zelf lijkt te veronderstellen, maar
gecombineerd met een boeddhistische kijk kan het bestaan van een grond
van het zelf uiteindelijk ook als illusie worden opgevat.
Een actieve manier om de beleving van een waar zelf op te roepen is het
doen van rituelen. Newagespiritualiteit biedt een ruime sortering. Zo geeft
bijvoorbeeld Miranda van Keulen biodanza-workshops, een methode om
met dans ‘volledig jezelf te worden’100. Op het teken van Van Keulen moeten
de deelnemers vrolijk of ingetogen of nog weer anders dansen. Je danst niet
voor de docent, maar voor jezelf, houdt ze de deelnemers voor. ,,Laatst moest
ik voor mijn eigen man mijn eigen vrouwelijkheid dansen. Dan sterf je duizend doden. Maar ook door je angsten te tonen, leer je authentiek te zijn,”
zegt Van Keulen. ,,Niet dat ik me de hele dag afvraag of ik wel authentiek
ben. Maar soms denk ik achteraf dat ik een rol aan het spelen was, en dat
ik die slecht gespeeld heb.” Wie helemaal zichzelf is kan een wat zij noemt
‘transcendentie-ervaring’ krijgen. ,,Dan gaan de gordijnen open, en voel je je
verbonden met het geheel,” zegt Van Keulen. Ook je verbonden voelen is een
vorm van beleving aangesproken te worden. ,,Soms zijn het maar woorden,
maar soms ervaar je het echt. Hoe meer je oefent, des te gemakkelijker krijg
je toegang tot zo’n ervaring,” zegt ze. Het gaat om het doen. Als je meedanst
en meegaat met de vage suggesties over het ‘jezelf worden’ en het ‘je verbonden voelen’ kun je iets dergelijks beleven, of je gelooft of niet.
Wetenschappers hebben typologieën ontwikkeld van soorten van ‘zelfspiritualiteit’ – soorten waarin ‘zelfmanagement’ centraal staat, of de behoefte
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via een waar zelf opgenomen te zijn in een groter geheel van ware zelven.101
Deze zijn allemaal mogelijk op zowel gelovige als ongelovige basis, zoals we
nog uitgebreid zullen zien.
Bij deze typen staat het te ontdekken, religieus uitgewerkt ware zelf centraal,
maar tegenwoordig spelen beelden van transcendentie vaak een minder centrale rol. Dan is zo’n ware zelf een van de mogelijke thema’s. Religie is zoals
sociologen zeggen gedeïnstitutionaliseerd. Ze is niet meer alleen te vinden
in een duidelijk instituut, zoals de kerk of een spiritueel centrum, maar is
overal en nergens aanwezig in werk, kunst, sport en het dagelijks leven, vaak
in de vorm van alleen licht religieus uitgewerkte thema’s, zoals die van een
waar zelf. Je kunt de mogelijke religieuze accenten die erin te leggen zijn onopgemerkt voorbij laten gaan, en je kunt ze oppikken en ontwikkelen. Net
zoals bij zelfspiritualiteit zijn ook hier vergelijkbare stijlen te onderscheiden
waarop een waar zelf wordt uitgebeeld en ermee wordt omgegaan.
Zo kan bij sport zelfverwerkelijking in de ‘managementstijl’ of het ontdekken van je ‘ware zelf ’ in een groter geheel een kleine of grotere rol spelen.
Dat hoeft nog niet eens met beelden van transcendentie te gebeuren. De
filosoof en wielrenner Van den Bossche stelt algemeen dat ,,zelfontplooiing begint bij de eigen lichamelijkheid” en dat ,,sportbeoefening leidt tot
een geïntensiveerde vorm van de ervaring van eigen individualiteit”.102 Een
stap verder gaat sporter Murk Jakobs, waarbij impliciete beelden van transcendentie binnensluipen. ,,Extreme sporten geven geestelijke ontwikkeling
en zelfkennis,” zegt hij.103 Zulke sporten zijn ‘een onderzoek van je angst’.
,,Door te balanceren op het randje kom je voor keuzes: doen of niet, de uitdaging of de zekerheid. Om vrij te kunnen zijn, accepteer je de kans op de
dood. Je leert pijn negeren en niet in paniek te raken. Wanneer je later in je
leven dan nog eens echt in een moeilijke situatie komt, komen je ervaringen
met extreme sport je van pas. Als je oudere extreme sporters tegenkomt, hun
uitstraling en rust ziet, dan weet je: zo iemand klopt.” In activiteit komen
impliciet metafysisch gevulde beelden van transcendentie op van een zelf
dat ‘klopt’, authentiek of waar is. Die beelden kunnen geloofd worden of als
‘interessante hypothesen’ worden beschouwd.
Een beeld van een waar zelf kan ook op een expliciet symbolisch uitgewerkte manier een rol spelen. De omgeving geldt dan als spiegel van de ziel.
De bergbeklimmer en de wandelaar kunnen de moeilijke weg naar de top,
het doel met uitzicht, zien als beeld voor de zoektocht naar de uiteindelijke
zin van het leven. De agelovige die een pelgrimsroute loopt – en dat doen
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er tegenwoordig steeds meer – heeft de neiging zijn wandeling in het perspectief van het zoeken naar het ware zelf te zetten.104 Het leven verschijnt
dan in een notendop als zinvol slingerpad naar een hoger plan, van waaruit
veel begrepen kan worden. Zijn positie in het landschap – dat is groots en
imposant, de wandelaar klein en nietig – is een symbool voor het leven, iets
dat niet alleen te bedenken is, maar al lopend en klimmend vooral ook te
voelen.105 Het landschap roept op tot een houding van verwondering en
ontzag, van respect en eerbied voor iets dat hem uiterst waardevol is, maar
dat hem ook ontglipt, dat transcendent is. In de tocht omhoog kunnen
gemakkelijk allerlei betekenislagen sluipen, ook religieuze. Daarbij speelt
de religieuze traditie waarin het traditionele pelgrimspad is ingebed een belangrijke rol. Pelgrimage-onderzoeker Peter Jan Margry: ,,Veel ongelovige
pelgrims blijken de traditionele rooms-katholieke rituelen toch te willen ondergaan, of ze goed uitgevoerd worden of niet. Ze willen het Jacobusbeeld
voor de pelgrimskerk in Santiago omarmen.”106
Ook bergbeklimmers melden religieuze ervaringen. Eenmaal boven kan
het imposante uitzicht een kortdurende maar enerverende ervaring oproepen, die de bergbeklimmer uiterst waardevol vindt en die hij zijn verdere
leven zal koesteren, samen met het uitzicht dat deze uitkomst van zijn zoektocht symboliseert. Schilder Jan van der Kooi op de top van Poonhill in
Nepal: ,,Om twee minuten voor zes kwam de eerste top in de zon te liggen.
Eerst was hij abrikooskleurig, maar al snel begon de piek steeds feller te
schitteren in de nacht. Twee minuten later verscheen elders aan de horizon
de tweede piek, en na een kwartier waren het er achttien, terwijl wijzelf
nog in het pikkedonker stonden. Mensen begonnen spontaan te bidden en
te zingen. Iemand riep uit: ‘Ik geloof niet in God, maar als ik dit zie...’ Ik
voelde de nietigheid van mijn eigen bestaan. Dit was bovenmenselijk mooi:
geen mens heeft dit kunnen maken of zelfs maar aantasten. Daar boven op
die top ervoer ik dat een hogere scheppende kracht oftewel God of ‘de opperbouwmeester van het heelal’ dit geschapen moet hebben. Dit was niet
toevallig ontstaan, dit was doelbewust gecreëerd. Ik voelde me geweldig.
Het gaf me zekerheid over zijn bestaan. Ik had het eigenlijk altijd wel geweten, maar nu werd dit op een overdonderende manier bevestigd.”107
Een beeld van transcendentie over een waar zelf wordt hier alleen impliciet verondersteld – ‘altijd al geweten dat God bestaat’. Het beeld van
God is expliciet. Noties van een waar zelf en van God kunnen dwars door
elkaar lopen, als equivalenten worden gebruikt, als modaliteiten van een
complexer beeld van transcendentie. Het accent kan op het een liggen, ter-
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wijl het andere beeld wordt verondersteld, en andersom. Vreemd is dit allerminst, want of je een religieuze ervaring nu aan het diepste van jezelf of
aan God toeschrijft, een meer dan subjectief onderscheid is het niet. Het
zijn allemaal maar beelden. En er zijn geen mogelijkheden om uit te maken
of dat waar de verschillende beelden naar verwijzen, slaat op hetzelfde of op
iets anders.
Van der Kooi spreekt gelovig over zekerheid, niet alleen over ‘een gevoel
van zekerheid’. Anderen laten zich helemaal niet uit over de vraag of ze geloven of niet. De beleving staat centraal, de vraag naar de status stellen ze zich
niet, of de status is voor hen niet het doorslaggevende punt – al is het niet
waar, dan nog is de beleving waardevol. Gelovig of niet, hier gaat het erom
dat we zien dat op verschillende manieren beelden van transcendentie zoals
van een waar zelf de beleving kunnen geven aangesproken te worden.
Soms beleven mensen spontaan dat ze een boodschap krijgen uit een
dieper deel van henzelf. ,,Ik denk aan wat mij een keer is overkomen toen
ik ’s nachts in bed lag na een verdrietige dag,” zegt iemand in een studie van
godsdienstpsycholoog Van der Lans.108 ,,Door een bovenraampje kwam het
schijnsel van een straatlantaarn. Dit schijnsel viel op het gordijn. Toen ik
naar dit schijnsel keek werd het licht groter en leek te gloeien. Door hiernaar te kijken, voelde ik mezelf ook gloeien en kreeg ik een soort geluksgevoel over me… Ik had sterk het gevoel van: dit komt uit mijzelf… het was
voor mij een soort religieuze ervaring… waar ik veel kracht uit putte, en ik
wist dat ik veel kracht in me had.” Er lijkt zo een appel uit te gaan van het
‘zelf ’.
Mensen voelen zich aangesproken, soms zelfs letterlijk. Zoals een vriendin die eens een vriend uitzwaaide en een stem die leek te komen uit de
diepte van haar zelf hoorde zeggen: ‘met hem wil ik trouwen’ – wat ze uiteindelijk toch niet geloofde en niet deed.
Vaak is dat zich aangesproken voelen figuurlijk. Dan vat iemand bijvoorbeeld een gebeurtenis op als een boodschap van zijn zelf, of voelt hij zich
even in de kern een zinvol deeltje van een veel groter geheel. Een beeld van
een transcendent zelf vult ons gekende zelf aan en lijkt ons completer, ‘heel’,
te maken, die sensatie te geven, hoe vluchtig ook. Belevingen zoals deel te
zijn van een groter geheel, van zinvolheid of van persoonlijke missie, kunnen allemaal worden teruggevoerd op de beleving van intentionaliteit.
Het je aangesproken voelen wordt verondersteld in allerlei zelfhulpmethoden die ‘het onbewuste’ – ook een beeld van transcendentie – aanwijzen als ‘ware zelf ’. Dat onbewuste kun je aanspreken, je moet proberen er
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een relatie mee aan te gaan, en dan volgt de beleving aangesproken te worden vanzelf. ,,Je onbewuste kent jou het beste,” klinkt het in een populair
zelfhulpboek waarin het onbewuste een met een waar zelf overeenkomend
beeld van transcendentie is. Dus ,,laat je onbewuste weten wat je van hem
verwacht”.109 Ook in meer professionele boeken over hypnose kom je dit
idee tegen.110

V Goddelijke gezondheid
Gezondheid is voor de meeste mensen vanzelfsprekend zolang het goed gaat,
maar roept al gauw een sterk transcendentiebesef op als het mis gaat. Dat
triggert bij velen de interesse in een breed scala van mogelijke beelden van
transcendentie, en de behoefte aan de beleving van intentionaliteit. Ziekte
kan de urgentie daarvan spectaculair vergroten. In deze paragraaf zien we
hoe dit in zijn werk ging bij iemand die hoorde dat ze kanker had – een
persoonlijk verhaal dat typisch is voor onze tijd. Ieder jaar krijgen tussen
de vijftig- en zestigduizend Nederlanders kanker.111 Van hen zoekt dertig
procent hulp bij een alternatieve genezer.112
De boodschap dat zij kanker had, wekte bij mijn kennis Nel een voor
haar ongekende levensbeschouwelijke en religieuze activiteit.113 Niet onophoudelijk, maar wel vaak vroeg zij zich af waarom speciaal haar dit moest
overkomen. Gekke vraag, wist ze ook wel, maar toch stelde ze hem. Met
vervolgvragen als ‘dient mijn ziekte een doel’, ‘wat is de zin van mijn leven’,
en ‘is de dood het absolute einde’? Antwoorden had ze niet, al speelden de
verschillende mogelijkheden door haar hoofd. Toch bleef ze maar doorvragen – ‘moe word ik ervan,’ zei ze eens.
Al gauw slopen er allerlei beelden van transcendentie haar denken binnen, die ook gemakkelijk hoog-intentioneel konden worden. Zo putte Nel
moed uit de gedachte: ‘God zendt de juiste specialisten op mijn weg om
me te helpen.’ Toch lag ze vaak te tobben. ‘Misschien verzin ik me een almachtige God die me er wel doorheen zal slepen.’ Ze is weer gaan bidden
– hoewel ze dat vele jaren niet meer had gedaan – want het had effect, zei ze,
in ieder geval op haar gemoed: het gaf enige rust.
In een tijd waarin geldt dat voor ons verlangen naar gezondheid the sky
the limit is, is het onvermogen ziekte te accepteren groot. En de onzekerheid
en het besef van transcendentie sterk, helemaal als de limit in de reguliere
zorg is bereikt. Omdat er naast en na de reguliere weg tal van alternatieve

262

de smaak van meer

geneeswijzen bestaan, richten veel ernstig zieken zich vroeg of laat daarop.
En die kunnen op allerlei manieren religieus worden uitgewerkt, zo ook
door Nel. Ze begon met homeopathie.
Homeopathie is een systeem van allerlei metafysisch gevulde beelden van
transcendentie dat vaak niet als religieus wordt herkend, maar dat wel degelijk kan zijn.114 Het systeem: een bepaalde stof wordt net zolang verdund
en geschud dat er geen molecule meer van terug te vinden is. Het middel
wordt zo ‘gepotenteerd’, ‘krachtig gemaakt’. Op ‘energetisch niveau’ neemt
het oplosmiddel de informatie van de steeds verder verdunde stof over, heet
het, en geeft die later door aan de patiënt. Het medicijn werkt op ‘de hele
mens’ – lichamelijk, emotioneel, intellectueel en spiritueel – past als een
sleutel in een slot, zeggen homeopaten – je hoort de critici al repliceren
dat de veronderstelde relatie tussen middel en werking een toevallige is, dat
hoogstens een placebo-effect ontlokt.
Volgens een onderliggend repertoire van nog sterker metafysisch gekleurde beelden van transcendentie is de werking van een homeopathisch middel
te begrijpen met het beeld dat ‘de mens in God wortelt’. God straalt ‘energieën’ uit, redeneert homeopathiedocent Ab Straatman vanuit een neoplatonistische visie. Via de verschillende zijnssferen bereiken die uiteindelijk de
materie. Het leven is volgens Straatman een uitvloeien en terugvloeien van
energieën van en naar God. ,,Bij de bereiding wordt het homeopathische
middel uitgetild boven ruimte en tijd. Om daarin terug te keren wanneer
het zijn werking doet. De in het middel gevatte energie begeeft zich dan
richting God, en keert later, in de behandeling, terug om zijn werk te doen.”
De claims uit de vorige alinea zijn hier verder metafysisch uitgewerkt, stimuleren de verbeelding en kunnen zo een krachtiger beleving van intentionaliteit wekken dan zonder deze uitwerking.
Deze uitwerking lijkt sterk op het klassieke offerritueel dat gelovigen van
uiteenlopende religies al duizenden jaren brengen. Voedsel wordt bijvoorbeeld symbolisch verbrand, wordt als het ware uitgetild boven ruimte en tijd
en bereikt zo de goden, die in ruil hiervoor geacht worden gezondheid en
voorspoed terug te zenden.115
Nel was dus in behandeling gegaan bij een homeopaat. Als je haar vroeg
of ze er echt in geloofde, dan zei ze: ‘Baat het niet, schaadt het niet.’ En: ‘Pas
als ik beter ben, en dan nog: misschien was het dan wel van de bestraling.’
Maar twijfelen deed ze niet voortdurend – dat zou de hoop die de methode
kon geven al van tevoren de bodem inslaan, stelde ze. Nel ging creatief bezig met de homeopathie. Ze beeldde zich actief in dat de homeopathische
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middelen de kanker te lijf gingen en vernietigden. Haar lichaam werd zo
tot een beeld van transcendentie dat ze op symbolische wijze probeerde te
beïnvloeden, daarbij een zekere communicatie veronderstellend.
Terwijl Nel een homeopathisch middel nam, sprak ze aan volgens een
systeem dat ervan uitgaat dat het middel de diepere, transcendente lagen
van de zieke persoon aanspreekt. Het was voor haar bijna een vanzelfsprekende reactie omdat zij zich ook aangesproken voelde door haar ziekte.
Waarschijnlijk ging ze zich door haar aangespreek, waarbij ze dus deed alsof
zij gehoord werd, sterker aangesproken voelen dan als ze niet zelf was gaan
aanspreken. De daad van het aanspreken houdt immers een zekere erkenning in van de aard van het aangesprokene – dat dat kan luisteren, begrijpen of antwoorden. Het aangesprokene komt dichterbij, komt tot leven, en
er ontstaat de suggestie van een relatie. Met het als relationeel behandelen
komt het gevoel op dat er contact is.
Nel probeerde het later ook met engelen – haar katholieke jeugd, verexcuseerde zij zich. Soms lukte dat best goed, het voorstellen. Ze vond het
prettig te oefenen in het gevoel dat engelen haar te hulp kwamen, voelde
dan dat ze ‘aan de winnende hand’ was. Dan kon ze zich aan dat gevoel
vastklampen, al was het maar even. Want wat had ze dat nodig.
Al lezend was Nel op het idee gekomen om de middelen met engelen te
verbinden. Ze had het opgedaan uit de krant. Homeopathische medicijnen zouden allemaal hun eigen persoonlijkheden hebben die lijken op die
van traditionele goden, stond er. Volgens homeopaat Tessy Sijm lijken de
verschillende homeopathische middelen op Griekse goden. ,,Thuja is een
kruising van de eeuwige maagd en wijze vrouw Hestia met Persefone, de
godin van de onderwereld, die de zwarte kant in zichzelf leert kennen.”116
Toch wilde Nel het niet helemaal buiten zichzelf plaatsen. Homeopathische middelen hebben een boodschap voor het spirituele aspect van de
mens, volgens haar homeopaat. ,,Ze brengen je in contact met je wezenskern. Veel mensen weten tegenwoordig niet meer waarom ze hier op aarde
zijn – een moderne ziekte bij uitstek. Door het middel dat bij jou past te
gebruiken, word je bewuster van je innerlijke godsprincipe, herinner je wat
je ook al weer komt doen op aarde,” had hij gezegd. Steeds meer mensen
schijnen tegenwoordig dan ook naar de homeopathie te grijpen voor persoonlijke groei. Ook Nel leek dat inspirerend.
Niet iedere gedachte vond weerklank bij haar. Het idee van ziekte als straf
voor zonden bijvoorbeeld. Dat je kanker zou krijgen omdat je chronisch
ontevreden zou zijn, zoals in de bestsellers van de newagecoryfee Louise Hay
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staat, vond ze ‘abjecte kolder’. Over zulke banaliteiten kon ze zich de laatste
tijd boos maken. Toch vroeg ze zich, haar levensweg tot nu toe overziend,
af of er een patroon in te zien was, een verborgen agenda. Kon de ziekte een
waarschuwing zijn, dat ze het roer moest omgooien? En daarmee kwam de
schrikwekkende gedachte opzetten: is het al te laat?
‘Ziekte als boodschap, als les van God,’ zei ze peinzend, ‘dat heeft toch
ook wel iets moois.’ En ze moest er tegelijkertijd om janken. ‘Belachelijk hè,
ik lijk wel gek.’ Om even later even gemakkelijk het scenario te volgen van
ziekte die zinloos is, waardoor zij, 48 jaar jong, helemaal nutteloos en voor
niets, door botte pech, misschien uit het leven zal worden weggeschrapt.
Via via had een ‘hele bevlogen’ pastoraal werker contact gezocht. Of hij
mocht langskomen. Die had beweerd dat God haar ziekte niet gewild heeft.
God zou het zelfs erg vinden, met haar meeleven. ‘Wat heb ik daar nou aan,’
vroeg ze zich achteraf enigszins kribbig af. Inderdaad is de gedachte van een
straffende God absurd als verklaring van Auschwitz, stelde ze vast. Maar een
machteloze God die alleen toekijkt is minstens even absurd, en geeft bovendien geen enkele steun. Met dit soort overwegingen viel ze in slaap.
Een soort almachtige Sinterklaasgod zou ze natuurlijk graag begroet hebben, maar dat idee kon ze niet serieus nemen. En ook de homeopathie kent
een vorm die haar aan het ‘je schoen zetten’ deed denken. Er wordt gezegd
dat het soms niet eens nodig is om het homeopathische middel in te nemen,
wil het werken, vertelde ze licht spottend. Ook als het onder het kussen
wordt gelegd, kan het bij gevoelige mensen werken, had haar homeopaat
gezegd. Het middel heeft namelijk een energieveld om zich heen. Door
meditatie kun je de subtiele informatie leren voelen, waar je normaliter aan
voorbijgaat. Het homeopathisch middel kan dus werken als een traditioneel
religieus amulet. Hoewel Nel het een ongeloofwaardig en belachelijk idee
zei te vinden, biechtte ze later wel op een paar keer met het middel onder
haar kussen te hebben geslapen.
Voor Nel was religie een flirt, een spel, maar wel een dat ze met bloedige
ernst speelde. De inzet van het spel was de beleving van intentionaliteit,
en die beleving was pas echt waardevol als het leek alsof intentionaliteit
niet zeker alleen maar haar eigen fantasie was. Waardevol werd het bij de
sensatie dat er iets van buiten kwam. Ze kon sterk verlangen naar het gevoel
aangesproken te worden, zodat haar ziekte betekenis kreeg, haar situatie
misschien zelfs niet meer hopeloos was.
Geloven dat er een leven na de dood is kon ze niet, maar uitsluiten evenmin. In gedachte scande ze haar rij overledenen af: wie zou ze graag terug-
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zien en wie absoluut niet? Veel gedachten maakte ze aan het
hiernamaals niet vuil. De onmogelijkheid je er iets realistisch bij voor te
stellen, sloeg het verlangen ernaar plat. Reïncarnatie noemde ze ‘nog de
meest voorstelbare optie’. Daarbij gaat je persoonlijke ontwikkeling
immers door, en dat is toch wel het belangrijkste, meende ze. Ze overwoog
zelfs een paar sessies re- incarnatietherapie te gaan nemen, uit
nieuwsgierigheid, en omdat het toch vergoed werd door haar
ziektekostenverzekering.
Reïncarnatietherapeuten, die hun cliënten in trance naar ‘vorige levens’
leiden, gaan er tijdens de sessies van uit dat ‘elk mens een ziel heeft en dat
die ziel meerdere levens doormaakt’. Door in trance naar ‘vorige levens’ te
gaan kom je ‘weer in contact met je essentie, met wie je werkelijk bent’.117
Om zo het onverwerkte alsnog te verwerken. Dit gaat volgens hen op dezelfde manier als met gewone hypnose: ,,Je onderbewuste selecteert zelf
waar gewerkt moet worden, welke ervaringen het sterkst met je probleem
van nu verbonden zijn.”118 In de trancetoestand waarin je de vorige-levenservaringen krijgt, is je bewustzijn niet afwezig. ,,Je kunt het vergelijken met
het kijken naar bijvoorbeeld een boeiende film: je leeft mee in de film, maar
je weet tegelijkertijd ook waar je zit te kijken.”119
,,Om te ervaren dat reïncarnatietherapie werkt, hoef je niet in vorige levens te geloven,”120 wordt gesteld in hét handboek over reïncarnatietherapie
in het Nederlands. Wel dien je de ervaringen die boven komen, serieus te
nemen. Dat zal voor de meeste mensen geen probleem zijn, stellen de auteurs. Ze denken zelfs dat het moeilijker is cliënten ‘uit te leggen’ dat hun
psychisch leven alleen maar de keerzijde is van elektrisch/biochemische processen in de hersenen, dan dat er een reïncarnerende ziel aan ten grondslag
ligt.121
In haar kennismakingsbrochure schrijft de koepelorganisatie srn dat
ook sommige therapeuten niet geloven: ,,De verklaring voor het fenomeen
wordt door sommige therapeuten ook gezocht in een rijke fantasie.”122 De
ervaringen klinken dan ook vaak zo absurd dat het gezonde verstand dit
bijna vanzelfsprekend gebiedt, zegt therapeut P. Hanssen. ,,Haha, de een
was priester in Egypte, de ander godin.”123 Hij ziet de ervaringen liever als
symbolen van actuele problemen.
De ervaringen tijdens de therapie worden ,,beschouwd en behandeld alsof deze betrekking hebben op reële ervaringen”.124 Ze zijn ‘reëel in relatieve
zin’. Voor de therapeut kan het soms lastig zijn als de patiënt over onwaarschijnlijke of onmogelijke ervaringen praat, of zoals de handboekauteurs
Van der Maesen en Bontenbal het uitdrukken, als ze dingen zeggen die
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buiten ‘het werkelijkheidsbesef van de therapeut’ liggen. Desondanks mag
deze ze niet als fantasie afdoen.125 ,,De therapeut zal de cliënt alle ruimte
geven diens ‘fantasieën’ te openbaren.”126 Een agnostische houding is volgens hen het meest gepast. ,,De houding ‘ik sluit het niet uit’ lijkt de meest
juiste houding, omdat het bestaan ervan noch op wetenschappelijke noch
op religieuze noch op filosofische gronden kan worden vastgesteld.”127
Nel heeft uiteindelijk niet meer de energie en tijd gehad om met reincarnatietherapie te gaan experimenteren. Ze verlangde niet zozeer naar
zekerheid over zin en heil en God – dat had ze al lang geleden opgegeven,
maar veeleer naar de ervaring, al zou die een illusie zijn. Dat deed ze omdat
ze beter wilde worden. Ze geloofde niet in een God zoals die in de kerk van
haar jeugd werd vereerd. Dat kon ze niet meer. Maar ze hield wel de mogelijkheid open iets goddelijks te kunnen beleven, als je je daarvoor openstelt.
Niet omdat God het van haar vroeg, zoals in het traditionele christendom
wordt geloofd, maar omdat ze de ervaring waardeerde, nodig had.
Of misschien toch ook wel omdat God het van haar vroeg: dat vond ze
welbeschouwd ‘toch wel een erg mooi beeld’. En helemaal uitsluiten kon zij
dit perspectief immers niet. Maar primair wilde ze perspectieven cultiveren
die haar ziekte minder afschrikwekkend maakten en hoop gaven. In de mate
dat beelden hierin slaagden, liet Nel zich ermee in. Niet waarheid, maar
werking en nut waren voor haar doorslaggevend. In haar situatie kon ze
ook de schoonheid van bepaalde beelden wel waarderen, en andere beelden
om hun morele verwerpelijkheid verafschuwen – die vielen dus af. Maar de
werkzaamheid stond bovenaan. Welbeschouwd was Nel een agelovige, die
beelden van transcendentie gebruikte en beoordeelde op smaak, zonder ze
werkelijk, of langer dan even, voor waar te kunnen houden.
Maar daarmee was de waarheidsvraag niet van de baan. Voor Nel was de
vraag, ook al was deze niet beantwoordbaar, tegelijk ook van levensbelang:
‘Draai ik me een rad voor ogen, of heb ik echt contact gemaakt met een
fundamenteler niveau van zijn,’ vroeg zij zich een keer hardop af toen ze
meende de steun van de engelen te hebben gevoeld. Niet dat ze veel met
die vraag kon – antwoord had ze niet. Maar de vraag naar de status gaf haar
een zeker transcendentiebesef en diende als relativerend moment in haar
religieuze ontwikkeling.
Nels ontwikkeling stopte met haar toch plotselinge dood. Ik denk dat
Nels houding veel breder leeft, en samenhangt met die van veel andere agelovige mensen om steeds uitgesprokener en zelfbewuster gebruik te willen
maken van religieuze beelden.
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Neem alleen al de homeopathie. Nederland telt duizenden praktiserende
homeopaten en anderhalf miljoen patiënten per jaar. Sommigen nemen de
veronderstellingen van homeopathie gelovig aan, maar waarschijnlijk verreweg de meesten zien ze als werkhypothesen waarin ze niet hoeven te geloven
maar die ze beoordelen op hun subjectieve effect. Een deel van hen zal zich
op agelovige basis verdiepen in de hier geschetste achterliggende leer van
de homeopathie, en in de mate dat ze zich aangesproken voelen door hun
ziekte als beeld van transcendentie de homeopathie gebruiken om te antwoorden.
Bij reïncarnatietherapie lijkt iets dergelijks zichtbaar. Drie van de vier
cliënten van reïncarnatietherapie die door socioloog Stef Aupers werden ondervraagd twijfelden over de status van hun vorige levenservaringen, maar
prezen de werking van de therapie.128 Ook volgens psycholoog Wouter
Gomperts twijfelt een deel van de cliënten, maar vindt men deze twijfel niet
van het grootste belang en is men tevreden over de therapie.129
Er bestaat een keur aan methoden die met sterk metafysisch gevulde
beelden van transcendentie indrukwekkende belevingen van intentionaliteit proberen op te roepen. Deze worden vooral, maar niet alleen, bij lichamelijke of psychische problemen ingezet. Speciaal deze belevingsgerichte
methoden lijken goed op agelovige basis gebruikt te kunnen worden. Vaak
gebeurt dit met behulp van trance.130
In newageachtige therapieën en trainingen waarin trance een rol speelt,
zie je de agelovige houding hier en daar terug.131 Sjamaan Daan van Kampenhout hanteert het agelovige perspectief ‘soms’, zei hij desgevraagd. ,,Soms
vraag ik me af waar die andere realiteiten zich bevinden. Ik kan niet goed
beoordelen of ze buiten mijzelf bestaan of dat ze uit mijzelf voortkomen.”132
Van Kampenhout sloot niet uit dat de andere werelden met hun krachtdieren en gidsen metaforen zijn en de werking van zijn ritueel berust op
het placebo-effect. ,,Als ik het over andere realiteiten heb, is het alleen om
met onze beperkte woordenschat mijn ervaringen zo goed mogelijk weer te
geven. In ieder geval plooien die realiteiten zich naar de omstandigheden in
onze cultuur.” Van Kampenhout is tot deze conclusie gekomen doordat hij
merkte dat de krachtdieren die de sjamaan helpen tijdens zijn reis, in het
Westen meestal huisdieren zijn of op de kinderboerderij voorkomen. Sommigen hebben zelfs stripfiguren als krachtdier.
De Amerikanen Cook en Hawk propageren het sjamaanse pad zonder
geloof. ,,Dit boek is voor ongelovigen,” schrijven ze.133 Ze zeggen te streven
naar een synthese van sjamanistische technieken en een agelovige houding.
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Ook Nevill Drury benadrukt de rol van de eigen fantasie. Je kunt je ‘eigen’
mythische wezens ontmoeten, spontane schepselen van de geest, stelt hij.134
Bij het Instituut voor eclectische psychologie (iep) in Nijmegen gaat men
heel ver met het op agelovige basis experimenteren met traditioneel religieuze rituelen en voorstellingen om het therapeutisch nut. Ze noemen dat
pragmagie. De deelnemers aan een workshop beginnen met het scheppen
van een ‘persoonlijk spiritueel panorama’. Ze stellen zich goden voor, overleden voorouders en ideale zelven, en personifiëren idealen. Ze maken deze
in hun fantasie zo reëel mogelijk door ze op echte wezens te laten lijken,
met een karakteristiek uiterlijk en een eigen persoonlijkheid. ,,Naarmate je
vaker met dit soort technieken werkt, wordt je spirituele panorama steeds
levendiger,” aldus Jaap Hollander, psycholoog van het iep.135
,,Je kunt contact leggen met deze entiteiten door in trance te gaan,” zegt
Hollander. ,,Dat is heel eenvoudig: adem snel en diep in en uit en draai
vervolgens rondjes. Al snel moet je alles doen om op de been te blijven. Op
de maat van de drums ontstaan dan vanzelf onbewuste, spontane, ritmische
bewegingen.”
Eenmaal in trance overziet de danser zijn spirituele panorama en wacht
hij tot bijvoorbeeld een van de goden die hij heeft gecreëerd contact met
hem zoekt, dat hij die beleving krijgt. Hij identificeert zich met die god,
kijkt door diens ogen. In deze toestand geeft hij adviezen aan anderen. Een
deelnemer: ,,Ik bewoog me naar een andere danser toe en flapte eruit: ‘Je
zou eens kunnen proberen om minder angstig te zijn.’” Aan het einde van
het ritueel ‘de-realiseert’ de danser de god die als het ware bezit van hem had
genomen en wordt hij weer zichzelf.
Hollander ontwikkelde dit ritueel door in Brazilië de candomblé- en de
umbanda- en in Marokko de gnawa-cultus te observeren. Hij probeerde de
werkzame elementen erin op te sporen en in een westerse therapievorm te
gieten, ‘intercultureel te modelleren’, een procedure afkomstig uit de stal
van nlp, neurolinguïstisch programmeren. ,,Sinds mensenheugenis roepen
mensen met problemen de hulp in van goden,” zegt Hollander. ,,Je hoeft
echter niet in hen te geloven om hun hulp in te kunnen roepen. Wij gebruiken een door tijden en culturen heen beproefde vorm, de inhoud kan ieder
naar believen invullen. Onze benadering is pragmatisch: niet de vraag naar
waarheid leidt ons, maar de vraag naar het nut.”
De beelden van transcendentie zijn hier rijk metafysisch gevuld. Intentionaliteit is niet iets impliciets of metaforisch maar ligt er dik bovenop. Er
wordt communicatie verondersteld met een transcendente werkelijkheid.
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Agelovigheid is de norm maar transcendentiebesef is er niet per se – een
onderscheidend criterium of er van religiositeit sprake is of niet.
Ook zonder dat er trance bij komt kijken zie je hier en daar het samengaan van gebruik van hoog-metafysische beelden van transcendentie met
een agelovige houding. Vaak is die houding er een naast andere, neemt men
geen consequente houding aan ten opzichte van beelden van transcendentie maar heeft men er meerdere. Dit zonder dat men er de hersens over
wil breken. De status van geloofsvoorstellingen ter discussie stellen maakt
therapeuten soms dan ook wat korzelig. Zo wilden spiritueel therapeuten
Jedidjah Formenoy en Ria Barendrecht niet ingaan op de ‘totaal irrelevante’
vraag welk wereldbeeld het kan verklaren dat een meeuw voor hun schoenen
dood op de grond viel om de twee naar eigen zeggen zo een boodschap te
geven. De suggestie dat God de ingenieur van deze gebeurtenis was, vond
Formenoy lachwekkend. ,,Zie het als dichtkunst. Sommige dingen zijn
waardevol, maar niet logisch uit te leggen. Ik denk niet na over mogelijke
verklaringen. Wat heb ik daaraan? Ik kan niet ‘vanuit de andere kant’ kijken,” zegt ze terwijl wijs- en middelvinger van beide handen in de lucht
krabben.
Dan is er het ritueel waarbij de deelnemers aan ‘het ritueel met de Condor’ een reis door de Andes maken om hun doden te begroeten. Is er tijdens
dit geleide-meditatiespel buiten de erváring van contact met geliefde doden
ook werkelijk contact? Formenoy en Barendrecht halen de schouders op. Ze
geloven impliciet, maar bekennen zich desgevraagd toch ook tot een vorm
van ageloof. ,,Geloofsvoorstellingen zijn opties. Je kunt er een gevoel mee
krijgen dat een overleden geliefde ook van jou afscheid heeft genomen. Dat
gevoel is prima. Objectieve werkelijkheid is niet relevant.”136
In het franciscaans cursuscentrum La Verna in Amsterdam wordt ook
gewerkt met newagevoorstellingen als chakra’s – een metafysisch geladen
beeld van transcendentie dat ook vaak bij lichamelijke of psychische problemen dienstbaar is. ,,Je hoeft helemaal niet in chakra’s te geloven om ermee
te kunnen werken,” zegt coördinator Rob Hoogenboom.137 ,,Het is alleen
maar een model waarmee kernpunten van de ziel worden aangeduid.” Er
zijn cursussen ‘Het Zonnelied van Franciscus en chakra-meditatie’ en ‘Het
Onze Vader en de chakra’s’. ,,Het Zonnelied is heel hiërarchisch opgebouwd
– broeder zon die het water, de lucht, vuur en aarde omsluit. Ook chakra’s
kennen een hiërarchie – van laag naar hoog, van knie tot kruin, van aards
naar geestelijk.”
Door het ‘chakra-model’ krijg je toegang tot bepaalde ervaringen, verze-
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kert Hoogenboom. ,,Als je bij je keel-chakra stil staat kun je de spanning
in je voelen en je kunt die laten wegsmelten.” In je hart-chakra woont de
liefde, stelt hij. Aan elk chakra is een kleur en een deugd verbonden, die na
enige oefening is te ervaren. Dit geeft de mogelijkheid er actiever mee bezig
te zijn.
Sommigen gaan zover dat ze chakra’s als objectieve werkelijkheid beleven,
niet meer als geloof. ,,Zo pretentieus zijn wij niet. Dan vinden ze dat ik te
laag inzet door slechts van een model te spreken. Er komt wel een zekere
energie door op gang, maar verder ga ik niet. Ik geloof niet in chakra’s of
meridianen – er is door de wetenschap geen spoor van te vinden. Maar het
werkt wel, om ons in verbinding te brengen met ons zelf, de natuur, God.
Het is symbolisch denken, waarin ook de relativering belangrijk is. Niet
voor niets noem ik een chakra ook wel ‘een knoop in je lichaam’. Dat is een
knipoog en geeft afstand.”
Gelooft Hoogenboom op dezelfde manier in de eucharistie als in chakra’s?
,,Ik hoor bij een traditie die een heleboel disputen achter de rug heeft voor ze
bij haar huidige standpunt is gekomen. Ik ga niet meer de straat op voor de
stelling dat het brood en de wijn werkelijk in vlees en bloed veranderen. Voor
mij is de eucharistie een symbool om te ervaren dat God zich verbonden heeft
met de mensen. Eucharistie en chakra’s werken op dezelfde manier.”
Belangrijk is dat ook een agelovige houding ten aanzien van een of meer
beelden van transcendentie het gebruik en ervaren ervan niet uitsluit. Als
dat transcendentiebesef geeft en iemand ermee een zekere intentionaliteit
beleeft, kunnen we van religiositeit spreken. Als zowel geloof als transcendentiebesef afwezig is, bereikt de religieuze beleving de ondergrens niet lijkt
me, en spreek ik niet van religiositeit. We zien hier dus op de verschillende
manieren en in verschillende mate het methodisch gebruik van beelden van
transcendentie, op min of meer agelovige basis, om veranderingsprocessen
te stimuleren en religieuze belevingen te geven. Een nog sterkere nadruk
op gebruik van middelen om (religieuze) beleving te wekken zie je bij het
gebruik van psychedelica.

VI Psychedelica
Psychedelica kunnen religieuze beleving helpen geven. Naar het voorkomen
van religieuze beleving onder invloed van psychedelica is in de jaren zestig
en zeventig nogal wat onderzoek gedaan, vooral bij sterke middelen zoals
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lsd, en er bleek een duidelijk verband.138 Al worden ook bij andere middelen religieuze ervaringen gerapporteerd – James noemt zelfs alcohol als
stimulerend middel. De godsdienstgeschiedenis toont dat in veel culturen
psychedelica werden gebruikt voor het stimuleren van religieuze beleving.139
Het gebruik ervan maakt er gevoelig voor, maar het is zeker niet de enige
factor. Weima noemt de cruciale factoren die in de verschillende onderzoeken naar voren komen: wie een religieus referentiekader heeft, krijgt eerder
een religieuze ervaring dan iemand die niet geleerd heeft op een religieuze
manier naar de wereld te kijken. En bij theologiestudenten die aan lsdonderzoek meededen, traden veel vaker religieuze ervaringen op, dan bij
niet meewerkende theologiestudenten. Een religieuze setting stimuleert, en
ook is er de variabele van de ‘pre-drug personality’ – zoals gezegd bevordert
een ‘flexibel cognitief systeem’ in hoge mate de religieuze beleving.140 Ook
leeftijd is een stimulerende factor.
Waarschijnlijk krijgen agelovige gebruikers die geen transcendentiebesef
kennen, ook geen religieuze belevenissen – of het besef moet, en dat is heel
goed mogelijk, doorbreken tijdens het onder invloed zijn. Student Miquel
Buckinx vertelt: ,,Ik was als overtuigde atheïst het bos ingegaan, maar toen
ik eruitkwam, was er een proces op gang gekomen waardoor ik later religieus geworden ben.”141 Buckinx, die psychedelische truffels had gebruikt
verwoordt het transcendentiebesef dat hij kreeg: ,,De ‘trip’ gaat voorbij cultuur. Voorbij onwrikbare gedachten. Voorbij wat je kent”142
Het gebruik van drugs als cannabis geeft intense ervaringen en veranderende visuele en auditieve sensaties, maar bovenal biedt het velen ook een
sterk gevoel voor mysterie. De wereld wordt er spannend en geheimzinnig
door. Veelvuldig lijkt de sensatie voor te komen dat de tijd een dubbele bodem heeft. Wellicht klinkt er al enig transcendentiebesef door in zinsneden
als: ‘Ik bracht enige minuten door, maar het leken wel eeuwen.’ Je vindt ze
steeds weer terug in de getuigenisliteratuur van cannabisgebruikers, constateert de filosoof Lieven de Cauter.143 ,,Tijd en ruimte verliezen hun betekenis,” zegt Buckinx. ,,Tijdens een sterke trip bevind je je volledig in het hier
en nu.” Ook het besef van ruimte kan veranderen bij cannabisgebruik. Niets
is wat het altijd leek.
Ik denk dat we ervan mogen uitgaan dat ook bij gebruik van een lichter
psychedelicum als cannabis bij een aanzienlijke groep religieuze belevingen
optreden. Dit blijkt uit de omschrijvingen van gebruikers zelf. Scholieren
die werden gevraagd God te tekenen, associeerden God op grote schaal met
cannabisgebruik, ontdekte Herman Vuijsje. ,,Ik werd getroffen door het
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grote aantal plaatjes waarop God te zien is met een peuk in zijn mond.
En gezien het formaat ervan gaat het hier om geestverruimende middelen.
Klaarblijkelijk worden religieuze gevoelens in verband gebracht met het roken van een joint. Dat werd onlangs nog eens in de Volkskrant bevestigd
door een godsdienstdocent op een school voor beroepsonderwijs. Toen hij
een vraag stelde over het belang van de doop in de christelijke kerk, dacht
een aantal van zijn pupillen dat hij het over ‘dope’ had.”144
Ik ga ervan uit dat de werking van cannabis voornamelijk verschilt van
zwaardere psychedelica in de sterkte. Minder heftige, subtielere religieuze belevingen zijn in deze studie in principe niet minder interessant dan
heftigere. Maar om een duidelijk beeld te krijgen worden hier alleen sterkere ervaringen besproken. Naast cannabis is er een uitgebreid menu aan
psychedelica verkrijgbaar. Ieder psychedelicum heeft zijn eigen accent. In
smartshops worden zeer uiteenlopende soorten verkocht – van the philosopher Stone, die intellectuele inzichten zou geven, tot ayahuasca, dat sterke
visuele hallucinaties geeft.
Gebruikers van sterkere psychedelica hoor je vaak over de sensatie van
opheffing van het onderscheid tussen subject en object, wat een eenheidservaring geeft. Buckinx over een ‘trip’ in het bos: ,,Wanneer ik naar een
boom staar, denk ik niet aan het woord ‘boom’. Evenmin aan de functie en
de eigenschappen van een boom. Mijn blik is erg scherp. Ik zie allerlei groeven en kleurveranderingen. De bladeren vibreren zelfs van energie. Toch
komt het idee van een ‘boom’ niet in me op.” Buckinx’ verklaring is dat hij
niet analyseert. ,,De gedachten en woorden die ik in mijn opvoeding over
een boom geleerd heb, staan voor even in de vrieskist. In deze staat is alles
‘naakt’. Zonder etiket. Zonder oordeel. Mijn ‘ik’ (het ‘ego’) realiseert zich
überhaupt niet dat ik ‘kijk’. Volgens Huxley wórd je het ‘kijken’. Je smelt
samen met de boom. Voor het eerst ervoer ik ‘ego-loss’; ik loste op in de
omgeving van het bos.”
Het verhaal van Buckinx lijkt op de beleving van de filosofen Duintjer en
Bor, die soortgelijke ervaringen hadden.145 Daar stelde ik dat zonder geloof
niet is te bevestigen dat zij transcendentie ervoeren. ‘Eenwording’ en het
‘wegvallen van de grens tussen subject en object’ zijn beelden van transcendentie, waarmee men een zekere ervaring verwoordt en soms ook oproept.
Het gaat hier waarschijnlijk niet om ongeïnterpreteerde maar om anders
dan normaal geïnterpreteerde werkelijkheid. Een interpretatie waarin –
soms heel subtiel – een beeld van transcendentie meespeelt, zoals het idee
dat we achter de werkelijkheid kunnen kijken. Buckinx kan gelijk hebben
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dat hij niet of nauwelijks analyseert, maar de interpretatie ligt daar nog voor
– hoe gemakkelijk het ook gebeurt, een ongeïnterpreteerde ervaring zou
helemaal geen ervaring zijn – ze zou geen emoties, gevoelens of stemmingen
opwekken. De stelling zelf is al een interpretatie. Steevast voelt men zich
erdoor verwonderd.
Wie kennisneemt van de psychedelische getuigenisliteratuur komt allerlei
beelden van transcendentie tegen, zoals oneindigheid, immense grootsheid,
complexiteit, planmatigheid en goedheid van het leven. De filosoof Govert
Derix getuigt: ,,Je beleeft verbinding met belangrijke zaken die in ieder geval op dat moment uiterst reëel voor je zijn, zoals ‘het goede’, ‘authenticiteit’
van het zelf, en de ‘zijnsgrond’ van alles.”146 Ook zinloosheid, toevalligheid
en willekeur kunnen overigens pijnlijk duidelijk worden – perspectieven die
gemakkelijk angst oproepen en kunnen doen ‘flippen’.
Wat er door de werking van psychedelica – licht en zwaar – kan gebeuren
is dat zomaar alles waarop de aandacht wordt gericht in een beeld van transcendentie verandert. Zulke beelden worden verwijzingen naar wat achter
de grens van het begrip ligt. En van achter die grens voelt de gebruiker die
iets religieus beleeft zich aangesproken. Alles komt in een nieuw daglicht te
staan, een daglicht dat niet leeg is, ongeïnterpreteerd is, maar juist vol is van
interpretaties en gevoelens. De Franse schrijver en hasjiesjroker Baudelaire
schreef: ‘Het eerste het beste object wordt een sprekend symbool (symbole
parlant).’147 En Buckinx zegt: ,,Meteen wist ik dat de paddo-dimensie uitpuilt van betekenis. Moeilijk in woorden te vatten. Eerder intuïtief en emotioneel.” Het transcendentiebesef sluipt binnen bij de realisering van het
wonderlijke, ongrijpbare. ,,In de naakte staat kunnen alledaagse dingen je
erg verwonderen. Sta je plots naar je handen te kijken, alsof je ze nog nooit
echt goed hebt bekeken.”
Dit kan vervreemdend werken – ‘ben ik dit?’ – maar ook verbondenheid
doen beleven, de twee tegengestelden kunnen dicht bij elkaar liggen in de
zin dat ze vlak op elkaar kunnen volgen, en als tegengestelden elkaar kunnen
oproepen. Het perspectief kan omslaan als bij het kijken naar het bekende
plaatje van de vaas die als je beter kijkt ook een gezicht kan zijn.148
Verbondenheid is altijd een belangrijk religieus thema geweest. Ze kan
beeld van transcendentie worden en als intentionaliteit worden beleefd. Er
kan verbondenheid worden gevoeld met beelden van transcendentie van
een waar zelf, van een bepaalde groep, van de omgeving of van goden, engelen et cetera. Waar mensen getuigen dat ze zich aangesproken voelden – en
gevoelens van verbondenheid wijzen daarop – met hun ware zelf, de natuur,
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of wat dan ook, wordt intentionaliteit beleefd. ,,Tijdens een psychedelische
ervaring kun je contact maken met je ziel. Dat kun je niet beargumenteren,
voorspellen of verklaren, maar toen ik een zielservaring had, wist ik het
meteen. Op zo’n moment stromen emoties – of het nou belachelijk intense
vreugde is of helse pijn – ongeremd je lichaam binnen,” zegt Buckinx. Tijdens zijn trip in het bos voelde hij zich intens verbonden met de natuur:
,,Ik realiseerde me intuïtief dat al het leven aan elkaar verbonden is. Alles
vibreerde. En ik was daar even een eveneens vibrerend onderdeel van. Alles
klopte, alles was één grote dans, ik samen met de bomen, de lucht en het
water. We bevonden ons in een magische tuin, in het paradijs.”
Deze beleving aangesproken te worden kan heel sterk en plastisch zijn.
ict-student Bauke Regnerus beschrijft zijn ervaring met psychedelisch werkende paddenstoelen op het grasveld in de tuin achter zijn huis.149 ,,Ik keek
naar het hoge gras dat door de wind heen en weer golfde, en er kwamen
allemaal patronen in. Er verschenen overal oogjes in het gras. Ze keken heel
open – alsof ze ‘kom er maar bij’ zeiden.” Ook de bomen spraken hem aan.
,,Ik ging onder een boom liggen, en ik bleef heel lang omhoog kijken. Deze
boom, die ik al heel lang kende, maar waarbij ik nooit werkelijk had stil gestaan, kreeg een heel eigen karakter voor me – ervaren en mysterieus, maar
ook open. Ik keek de bladermassa in, en ik kreeg het gevoel dat de bladeren
allemaal afzonderlijke persoonlijkheidjes waren, en dat ze me welkom heetten. Ik voelde me aangesproken, het was alsof de boom mij begreep en ik die
boom begreep. Alsof de boodschap was: welkom, kijk maar in het systeem.”
Buckinx plaatst zijn ervaring ook achteraf in een sterk intentioneel perspectief: ,,Wie met respect omgaat met de paddo, krijgt er levenslessen voor
terug.” En: ,,Ik geloof niet dat de moleculen van paddo’s toevallig zo zijn samengesteld dat ze bewustzijnsverruimend op onze hersenen inwerken. Daar
moet een bedoeling achter zitten.”
Ik vermoed dat in de meeste van de vele getuigenissen die je op internet
tegenkomt beelden van transcendentie, sporen van transcendentiebesef en
verwoordingen van beleving van intentionaliteit te vinden zijn. We zien hier
dus een zekere mate van religiositeit. De vraag daarbij is natuurlijk of geloof
een rol speelt of dat de ervaring op agelovige basis wordt genoten.
Men gebruikt psychedelische drugs met als enige doel een ervaring op
te wekken. Deze gebruiksmotivatie relativeert de statusvraag. De werking
legitimeert immers het gebruik, niet een beroep op de veronderstelde status
van de ervaringen. Toch komt geloof zeker voor, bij de gebruikers van zeer
sterke middelen waarschijnlijk vaker dan bij gebruikers van de mildere soft
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drugs. Derix: ,,Ayahuasca geeft een ervaring die zo overweldigend is dat je
de neiging krijgt aan die ervaring zelf bewijskracht toe te kennen.”150 Toch
is de ervaring ambigu. ,,De aard van dat territorium en de vraag of we het
ontdekken of al reizende creëren, is een belangrijke kwestie.” Persoonlijk
twijfelt Derix er niet meer aan dat zijn psychedelische ervaringen hem toegang geven tot een werkelijkheidsgebied waartoe de wetenschap nog geen
toegang geeft. Maar ,,voorlopig gaat het nog om een gelovend weten”. Als
filosoof moet hij de status van zijn ervaringen tussen haakjes zetten, zegt
hij.
Toch hebben psychedelische ervaringen ingrediënten die een agelovige
kijk bevorderen. De ervaring geeft een sterk relativerende vorm van transcendentiebesef doordat ze tijdens de werking van het middel als zeer reëel
beleefd werd, vaak als reëler zelfs dan de gewone werkelijkheid, maar later
vaak steeds ontoegankelijker en moeilijker invoelbaar wordt. Zelfs tot ze alleen nog leeft als abstracte herinnering aan de beleving, die nu heel absurd
lijkt, maar waarvan de gebruiker beseft dat ze op het moment zelf als uiterst
betekenisvol en zinvol overkwam. De ervaring is niet meer toegankelijk, en
de herinnering eraan verwijst zo boven zichzelf uit naar een ontoegankelijk
hoger gebied. De hele beleving kan zo een beeld van transcendentie worden.
Tegelijkertijd kan de gebruiker de status ervan sterk relativeren door zich af
te vragen of de ervaring niet illusoir was.
De ervaring is ook anderszins ambigu: je ervaart iets dat chemisch wordt
opgeroepen maar dat je wel als reëel beleeft. Het bewustzijn van de chemische kant van religieuze ervaring is tegenwoordig sterk. Maar wie claimt
dat de ervaring ‘alleen maar chemisch’ is, doet een geloofsuitspraak. Deze
wordt verwoord door de schrijver Ronald Giphart: ,,Waarachtig geloven is,
denk ik, een chemische kwestie; een schommeling in de endorfinespiegel.
Gelovige mensen weten zichzelf, denkend aan God, in een fysieke conditie
te plaatsen waar stofjes worden aangemaakt die ervoor zorgen dat zij zich
beschermd of gekoesterd voelen.”151
Dit roept gemakkelijk vragen op over de status. Juist bij gebruikers van
geestveranderende middelen is het besef groot dat ervaring en werkelijkheid wellicht niet samenhangen. Bewustzijn van de chemische kant van de
ervaring relativeert haar fundamenteel: als God beleefd wordt door een chemische reactie in de hersenen, hoeft daarbuiten helemaal geen God te zijn.
Tegelijkertijd geldt dit chemische verhaal in principe voor álle ervaringen.
En het zou dus juist vreemd zijn als een religieuze ervaring niet op chemisch
en neurologisch niveau zou zijn terug te zien. Het chemisch induceren van
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levensbeschouwelijke of religieuze belevingen sluit niet de mogelijkheid uit
dat er iets wordt beleefd dat er ook onafhankelijk van is. Dit inzicht geeft
echter geen enkele zekerheid: het geldt eveneens voor de meest bizarre hersenspinsels.
Deze twijfel maant de psychedelicagebruiker tot een zekere bescheidenheid over de status. Onder invloed van psychedelica kan de fantasie zo sterk
geprikkeld worden dat tegelijkertijd het begrip zich opdringt dat het ervarene illusoir is. Dat gebeurt bijvoorbeeld als iemand al peinzend eufoor wordt
van zijn fantastische hersenspinsels, tot op het moment dat de gedachte
ontspoort en de absurditeit tot hem doordringt. Zoals dat ook kan gebeuren
bij iemand die ontwaakt uit een droom en moet constateren dat wat zojuist
nog volstrekt logisch leek onsamenhangende onzin blijkt te zijn. Dan kan
zich de twijfel aandienen of niet alle psychedelische ervaringen (en dromen)
onzinnig zijn.
De relativering kan echter ook het dagelijks leven betreffen. Ene Dirk
op een internetforum: ,,Kijk je er dan achteraf, en weer met beide beentjes
op moeder aarde, op terug, dan ga je misschien twijfelen aan de hardheid,
de onveranderlijkheid, van wat we als de ‘normale’ werkelijkheid ervaren.
Is er naast die beperkte normale realiteit nog een andere, of oneindig veel
andere werkelijkheden? Of zijn het allemaal stukjes van de totale, ultieme
werkelijkheid? En bestaat die wel, of zijn we een illusie van onszelf?”152 Het
is een echo van sommige gelovig-religieuze kritiek die de ‘wereld van God’
voor werkelijker houdt dan die van de mensen.
Psychedelica zijn weliswaar krachtige middelen om de beleving aan te
wakkeren, maar wie duidelijkheid wil krijgen over de status van de bijzonderder belevingen en gedachten, merkt dat dat moeilijk of onmogelijk is.
Wat zojuist nog absoluut waar leek, is even later onreproduceerbaar geworden, ongrijpbaar voor het kritisch verstand, dat de ervaring als het aandringt
moet ontmaskeren als fantasie of zinsbegoocheling.
Dat betekent niet dat psychedelische ervaringen geen kwaliteit kunnen
hebben. Tijdens en na het onder invloed zijn, zullen belevingen van intentionaliteit en transcendentiebesef door velen zeer waardevol worden gevonden. De belevingen kunnen gewaardeerd worden zonder dat de status ervan
doorslaggevend hoeft te zijn. De waarde die iemand eraan toekent hangt af
van zijn smaak: van de schoonheid ervan, van de eventuele morele implicaties ervan en van de eventuele bruikbaarheid in het leven, de manieren
waarop het doorwerkt.
De kritiek op gebruik van psychedelica is fors. Het wordt oppervlak-
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kige en vluchtige consumptie genoemd, zoals door een lezer die op Derix reageerde. ,,Als je de werkelijkheid wilt ontvluchten neem dan drugs.
De schijnwereld kan bijzonder mooi en fijn aanvoelen. Helaas blijft het
een illusie. Zonde van de tijd en energie.”153 De godsdienstwetenschapper
Zaehner zag een onoverbrugbare kloof tussen christelijke mystiek en psychedelische ervaring.154 De vooroordelen tegen religieus druggebruik zijn
begrijpelijk, ook gezien het taboe erop – kom er maar eens mee aan bij om
het even welke religieuze groep in welk westers land dan ook.
Wie getuigenverslagen op internet doorneemt, krijgt een heel andere indruk dan dat gebruikers oppervlakkig en consumptief bezig zouden zijn. De
invloed kan groot zijn. Uit het verslag van Buckinx: ,,Voor mij is de impact
van een ‘trip’ zo groot dat het tot de meest intensieve ervaringen uit mijn
leven behoort. Psychedelica hebben me veranderd. Geïnspireerd.”

VII Reli-fictie
Bij het gebruik van psychedelica is het de vraag of de als ‘superwerkelijk’ beleefde beelden van transcendentie niet zijn ontsproten aan door chemische
middelen geprovoceerde bizarre fantasie. Het waarderen van de ervaringen
op agelovige basis is hier een goede middenweg. De vraag naar de status van
de beelden van transcendentie blijft dan open, en het transcendentiebesef is
groot. Anders gaat het bij de lezers, gamers en kijkers die zich inlaten met
fictie. Dit genre maakt expliciet en uitsluitend gebruik van fictieve beelden
van transcendentie die nooit geloofd werden. Toch kunnen ook die religieuze belevingen helpen wekken. Fictie kan gemakkelijk een levensbeschouwelijke kant krijgen. Als er naast transcendentiebesef bij komt dat men zich
aangesproken voelt door bijvoorbeeld buitenaardse beschavingen en achter
de horizon liggende dimensies, kan de fictieconsumptie religieuze vormen
aannemen.
Fictie is een genre dat in literatuur, cinema en vooral computergames
opgeld doet. Maar eerst kijken we naar het verwante illusionisme, dat de
toeschouwers de beleving van het ‘onmogelijke mogelijke’ wil voorschotelen. Sommige hedendaagse goochelaars proberen expliciet levensbeschouwelijke, licht-religieuze beleving op te roepen. Ze willen hun publiek de
sensatie geven dat er meer is tussen hemel en aarde. Iedereen weet dat het
illusie is, en toch of juist daarom gaat men er graag in mee.
Religie en illusionisme zijn oude bondgenoten. Goocheltrucs waren een
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beproefd middel om geloof op te wekken. Ook de relikwieën van Maria
Magdalena in Vézelay zijn ooit een soort goocheltruc geweest, of nog ontnuchterender, een vorm van oplichterij. En toch werkte deze truc, ontlokten de botjes wonderervaringen en hebben zij voor velen een betoverende
uitstraling gehad, tot op de dag van vandaag. De Indiase goeroe Sai Baba
goochelt ook – horloges, kettinkjes en munten laat hij soms bij bosjes uit
zijn mouwen vallen.
Magie, zoals de Amerikaanse goochelaar Max Maven het noemt, is ‘de
esthetische exploratie van het mysterie’.155 Maven is gespecialiseerd in ‘psychische technieken’, zoals gedachtelezen. En passant toverde hij op een goochelcongres in Den Haag de schoppen-koning-kaart tevoorschijn die een
toeschouwer in gedachten had. De meesten van de 2500 congresgangers
geloven niet in magie, dacht Maven. Ze flirten er alleen mee. De spannendste manier om dat te doen is volgens hem de agnostische. ,,Het niet weten
of magie echt bestaat, maakt het mysterie alleen maar groter.”
Het doel van goochelen is het oproepen van transcendentiebesef, vindt
Ger Copper, wereldkampioen goochelen in 1979. ,,Een goede goochelaar
doet iets onbegrijpelijks, en maakt zo gevoelig voor het feit dat de waarheid
van ons leven geheim is.”
Met een raadsel zet de goochelende stand-upcomedian George Parker je
op het verkeerde been (wat voeg je toe aan het Romeinse cijfer IX om 6 te
krijgen?). ,,Met taal dwing ik toeschouwers in een denkraam, waardoor ze
bepaalde aspecten van de werkelijkheid zien of juist niet zien. Ik leer ze: er
was iets, maar jij zag het niet,” zegt Parker. ,,Misschien is er nog wel veel
meer wat jij niet ziet. Goochelen is stretching reality, meer als werkelijk laten ervaren.” Met trucs beeldt hij uit dat er meer is, en laat hij dat ervaren.
Volgens hem is het beste wat hij zijn publiek kan geven, de ervaring van
verwondering. ,,Het publiek verlangt naar meer, en beleeft het idee dat nu
alles mogelijk is.” Hij gaat nóg verder: ,,Wanneer je je zeer verwondert, ben
je helemaal in het hier en nu. Dan val je samen met alles wat er is, erbuiten
is niks meer. Dan val je samen met God, kun je zeggen.”156
,,Theatrale magie werkt met symbolen van transformatie – de kaars die
een bloem wordt – en met metaforen van genezing – de vrouw die, na doormidden te zijn gezaagd, weer aan elkaar wordt gezet,” zegt de Amerikaanse
goochelaar en voormalig docent vergelijkende godsdienstwetenschappen
Eugene Burger. Het gaat ook volgens hem om de beleving van mysterie,
waarbij de vraag naar het hoe, het mysterie verandert in een puzzel en de
beleving de nek omdraait.157
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Niet alleen het publiek van een goochelaar, maar ook de liefhebbers van
het genre fictie – met subgenres zoals sciencefiction, gothic, heroïc, history en
dark – krijgen een mysteriebeleving voorgeschoteld. Vaak op een veel intensere manier dan het goochelpubliek leven zij zich al lezend, kijkend of spelend
in fictieve mysteries in. Het draait steeds om op te lossen geheimen, door te
dringen in ondoorgrondelijke werelden, de invloed van transcendente dimensies, contact met bovennatuurlijke wezens, het uitvoeren van heilige opdrachten, het vinden van uiteindelijke zin, het beoefenen van magie, telepathie
enzovoort. In fictie wonen de hoofdpersonen in een betoverd universum.
Zulke fictie met een religieuze dimensie is populair – In de ban van de
ring, De Celestijnse belofte, Harry Potter en De Da Vinci Code zijn megabestsellers geweest. Ook verfilmd trokken ze een miljoenenpubliek.
In de ban van de ring is zoals schrijver en theoloog Ronald Tolkien zelf
eens stelde ‘natuurlijk een fundamenteel religieus en katholiek werk’. Er is
in het verhaal een belangrijke rol weggelegd voor allerlei metafysische krachten en entiteiten. Tolkien-fan en oudtestamenticus Ron Pirson vond er ‘een
aanzienlijke hoeveelheid referenties aan bijbelse teksten’ in.158 Het verhaal
is geplaatst tussen twee voor katholieken heilige data – 25 december en 25
maart. En er zit een hele rij thema’s in die van oudsher in religieuze verhalen voorkomen, zoals de ultieme strijd tegen het kwaad, en in die context
de uiteindelijke waarde van zelfopoffering, liefde, hoop, trouw, vergeving,
verantwoordelijkheid en medelijden. In In de ban van de ring spelen deze
thema’s een rol in het metafysische krachtenspel van het verhaal.
Volgens Pirson zijn deze thema’s in Tolkiens boek voor ‘velen begrijpelijker en meer nabij dan in de bijbelse vertellingen’. Vergeleken met de hoofdpersonen in Tolkiens boek ervaren veel fans bijbelse figuren als Abraham en
Mozes als flat characters.159 Identificatie gaat volgens hem bij Tolkien-lezers
veel verder.
Pirson stelde dat In de ban van de ring niet alleen maar fictie is, die los
staat van het gewone leven. ,,Door de schepping van Middle Earth opende
Tolkien voor veel lezers onze wereld. Het besef rees dat de wereld het waard
was om voor te strijden.”160 Op Middle Earth spelen de meeste verhalen
van In de ban van de ring zich af, en daarmee identificeert men zich. Dat is
volgens Pirson geen escapisme. Het laat je op een andere manier naar onze
wereld kijken. Fictie en werkelijkheid ontmoeten elkaar zo.
Maar tegelijkertijd is er een onoverbrugbare kloof tussen Middle Earth
en onze wereld. Het verhaal is fictie, en voor de hoofdpersonen die in deze
fictie rondlopen, zit er meestal zo goed als geen afstand tussen hen en de
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met hen verbonden transcendente wereld, tussen de werkelijkheid waarin ze
leven en hun beleving van intentionaliteit. Ze hebben meestal geen vragen
over de status van de transcendente werelden waarmee ze in contact staan en
hebben al helemaal geen geloofsprobleem. De andere wereld en het contact
ermee is objectief voor hen. De hoofdpersonen leven in de zekerheid van het
bestaan van allerlei religieuze waarheden en kunnen vaak oneindig veel meer
dan wij – toveren, helderzien, voortleven na de dood.
Toch liggen er ook voor hen sluiers over de verschillende in deze verhalen
geschapen transcendente werelden. Hoofdpersonen hebben vaak wel een
zeker transcendentiebesef, zijn zich ervan bewust dat ze begrensd zijn in
hun mogelijkheden en kennis. Echter nooit hebben ze het probleem dat wij
mensen in principe wel hebben: de fundamentele twijfel over de status van
de beelden en de belevingen. In de fantasiewereld gaat het er wat dit betreft
nog traditioneel toe.
In vaak rituele vorm wordt contact gelegd met de krachten waardoor
men zich aangesproken voelt. In In de ban van de ring bijvoorbeeld moeten
in de onherbergzame Grafheuvels de geesten met zang worden verdreven.
En bij Harry Potter is er een speciale geestesgesteldheid en inwijding nodig
om op ‘perron 9 ¾’ terecht te komen, namelijk die van een magiër.
Het je inleven in In de ban van de ring of in een Harry Potter-boek of -film
kan beleving van ontroering, ontzag, overgave, bewondering en eerbied oproepen.161 De lezer leeft zich in een religieuze wereld in, en geniet ervan. Hij
laat zich in met religieuze universa maar zonder daarin te geloven. Korte
tijd beleeft hij een wereld waarin mensen of andere intelligente wezens in
een groter, zinvol verband leven vol intentionaliteit. De afstand tussen zijn
belevingen en de dagelijkse werkelijkheid is echter enorm. De gevoelens zijn
echt, worden authentiek gevoeld, maar datgene dat ze opwekt, is en blijft
fictief. Het besef van transcendentie is daardoor echter groot. En vergroot
wellicht met het besef dat het aantrekkelijke want sterk intentionele universum van de hoofdrolspelers uiteindelijk onbereikbaar is.
Transcendentiebesef en beleving van intentionaliteit spelen een prominente rol bij het je inlaten met fictie. Ik vermoed dat hierin de reden ligt
voor de populariteit van dit genre. Zo kun je zonder te hoeven geloven toch
iets beleven dat de mensen vroeger in traditioneel religieus verband beleefden. Wij kunnen niet meer geloven in het religieuze universum van onze
voorouders, en evenmin in dat van de fictieve wezens, maar we kunnen zo
de intentionaliteit ervan wel even opsnuiven. En houden daar een transcendentiebesef aan over.
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Je kunt je zolang boek of film duurt inleven, maar je kunt er ook meer
werk van maken, zoals door het spelen van computerspellen.162 Die hebben
met 3d de mogelijkheid om fantasiewerelden pakkend uit te beelden sterk
vergroot – al zal er wat de pakkendheid betreft wel van gewenning sprake
zijn. In zulke games speelt de beleving van mysterie en van andere, metafysisch gekleurde werelden met onbegrensde mogelijkheden meestal een
belangrijke rol. Maar liefst tachtig procent van de games die in omloop zijn,
is ‘Tolkien-achtig’, met dwergen, elfjes en engelen.163
Gamers leven zich erin in op actievere manieren dan de lezers van een
boek of de kijkers naar een film. Het kost spelenderwijs veel tijd om de
kneepjes te leren kennen. Dankzij snel internet worden veel games tegenwoordig op sophisticated manieren interactief en collectief gespeeld.
Games presenteren hele werelden waarvan je lid kunt worden. Deze spelen
leven, zijn dynamisch, voortdurend in ontwikkeling, door de spelers zelf.
Gamers nemen in het spel een persoonlijkheid, een avatar, aan. Het aanbod
aan religieuze persoonlijkheden is groot – tovenaar, heks, druïde, sjamaan,
monnik, priester, mysticus et cetera. Iemand die een priester speelt, wordt
als zodanig aangesproken door andere gamers elders op de wereld met wie
hij het spel speelt. ‘Kies je eigen virtuele leven en begeef je zelf in de mystieke middeleeuwse wereld van Brittannia,’ luidde een reclameslogan voor
een game. Door veel tijd en energie in het personage te investeren groeit
de avatar in de loop van het spel uit, en neemt de identificatie ermee toe.
Die ontwikkeling werkt volgens gamers door in hun dagelijks leven – en
niet alleen volgens hen.164 Zo helpt het computerspel gamers zich geestelijk
te ontwikkelen, zegt antropoloog Peter Pels.165 Zouden ze al communicerend met elfen, engelen en dwergen misschien een religieuze ervaring kunnen hebben? De bekende spelontwerper Brian Mortiarty denkt van wel.
Hij verklaarde dat het zijn business is ‘mensen van spirituele belevingen te
voorzien’.166
Een deel van de fictiefans gaat nog verder, probeert de fictieve wereld op
nóg actievere manieren te verbeelden, in niet-virtueel spel. Ook voor zulke
fans speelt vaak meer dan alleen genieten van fantasie. Het fictieve verhaal
speelt een belangrijke rol in hun levensbeschouwelijke leven.
Zo zegt elektrotechnicus C. van den Boogaard die een Star Trek-conventie in de Doelen in Rotterdam bezocht: ,,Het is heel prettig om even
uit je rol te stappen, een ander personage te spelen. Het helpt je de wereld
op een sf-manier te bekijken – de gewone wereld in sf te vertalen.” Van den
Boogaard denkt ‘best veel’ na over zaken als de oneindigheid van het heelal,
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buitenaardse beschavingen en ufo’s. Maar wel op een wetenschappelijke
manier, benadrukt hij.167 Er speelt een zeker transcendentiebesef mee. ,,De
wetenschap weet bijna niets, er liggen nog uitgestrekte gebieden die geëxploreerd moeten worden. En er zijn nog tal van technische zaken die uitgevonden kunnen worden. Wij proberen met -modellen te creëren van wat we
graag in de toekomst werkelijkheid zien worden. Zonder verbeelding geen
wetenschappelijke ontdekkingen: was zonder Jules Verne de onderzeeër ook
uitgevonden? Het is intrigerend te denken over wat in de toekomst kan
gebeuren. En over wat misschien nu al is...”
Behalve transcendentiebesef geeft sf ook een ethische code mee die tot
leven wordt gewekt met beelden van transcendentie. Magazijnbediende M.
den Hertog: ,,Star Trek helpt je positief tegen het leven aan te kijken. En je
kunt er het aardse even mee ontstijgen. De boodschap van Star Trek is dat
alle rassen – van alle planeten – eens vreedzaam zullen samenleven. Allerlei
thema’s die hier op aarde spelen, komen in een mythische vorm aan bod. De
vraag bijvoorbeeld of een robot al dan niet leeft, speelt ook bij abortus. Het
is de vraag naar de definitie van leven.”
R. Meihuizen van de sf-vereniging Terra legt uit wat sciencefiction is:
,,Het is de kunst om iets wat nog niet is, voor te stellen als iets wat wel zou
kunnen zijn. Of om het bestaan van wat nog niet bewezen is, aannemelijk
te maken – zoals buitenaards leven en het paranormale. Sf is dus niet zomaar
fantasie, het zijn op wetenschappelijke, consistente manier uitgewerkte fantasieën. Sf is ook escapisme. Maar het is wel een vlucht naar iets wat werkelijkheid kan worden.”168
Ook traditioneel religieuze rollen worden nagespeeld. Monty Hansen
speelt sinds zes jaar als vrijwilliger Nehalennia-priester in attractiepark Archeon. In de zomervakanties is offers brengen zijn dagelijkse werk. Af en toe
doet hij er een offer op een bruiloft bij. Hij noemt een offer ,,een educatiefhistorisch toneelstukje, zonder er verder iets dieps bij te voelen. Gewoon
gezellig mijn hobby uitoefenen.” Maar dat is de ene kant van het verhaal.
,,Als je me vraagt: ‘geloof jij in die godin?’ dan zeg ik nee. Maar als je me
vraagt: ‘Kun je het ook doen in een biertent?’ dan zeg ik ook nee. Het moet
met respect gebeuren. Ik neem alle oude voorschriften van de Romeinse
tempeldienst in acht, doe alles op de juiste manier. Ik ben religieus bezig,
zoals ik met Sinterklaas bezig ben: ik speel hem, en toch is het geen spelletje.” Voor Hansen is het brengen van offers ‘een beetje religieus’. ,,Voor tien
procent heb ik er een religieus gevoel bij, en dat houd ik in ere,” zegt hij.169
Sommige bezoekers hebben ook religieuze gevoelens bij de toneelstukjes
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die hij opvoert, zegt Hansen. Op verzoek doet hij ook wel eens een orakel
waarbij hij verbaasd kan staan over de uitkomst.
Het spelen van een religieuze rol is niet alleen iets voor solo opererende
individuen, maar gebeurt zelfs vrij grootschalig. Je hebt verenigingen die
gekostumeerd veldslagen van eeuwen geleden zo precies mogelijk naspelen.
Gaat het om een historische werkelijkheid, dan spreekt men van re-enactment. Re-enactment is populair als hobby en in kunst.170 Deelnemers engageren zich daarbij voor een beperkte tijd, en doen dan alsof een bepaalde
werkelijkheid echt is. Er zijn ook verenigingen waar fantasy centraal staat.
Larpers, life action role players, spelen daar verkleed als kabouter, elf, heks,
tovenaar of monnik vaak dagenlang een spel dat steevast een metafysische
theorie oftewel een verzameling van beelden van transcendentie veronderstelt, zoals verdwenen hoogontwikkelde beschavingen, buitenaards leven,
werelden in andere dimensies, telepathie, dematerialisatie, gedachtekracht.
Een van de grote larp-evenementen waar allerlei soorten spelers zich laten zien is het jaarlijkse weekeinde van Elf Fantasy rond kasteel De Haar
in Haarzuilens, met gemiddeld dertienduizend bezoekers.171 Rond de heksenkring verdringen zich de vroege bezoekers om mee te maken hoe het
weekeinde ritueel gaat beginnen. Heks Arwen uit Den Haag zit geknield, en
houdt eerst een bokaal honingwijn omhoog, daarna een schotel brood. Een
man in het zwart houdt er plechtig een mes boven. De offergaven aan de
godin zijn klaar om te delen. De heksen in de kring zoenen elkaar en bieden
het publiek het offer aan. Ridders, feeën en andere fantasiewezens laten het
zich smaken, sommigen wel twee keer.
Bij de slotgracht staan vijf van die middeleeuwse ridders in maliënkolders
in de regen. Larpers noemen ze zichzelf. ,,De wereld bestaat uit drie geloven.
Ons geloof is dat van de Generaal. De Generaal is onzichtbaar, een soort
God,” legt een van hen uit. Om de maand spelen ze met 120 deelnemers een
lang weekeinde het spel van ‘de drie geloven’. Priesteres Bibi – doordeweeks
zit ze op de school voor hotelmanagement: ,,Ik doe rituelen ter aanmoediging van de strijd, want onze Generaal is een echte oorlogsgod. En na de
strijd heb ik mijn handen vol aan genezingsrituelen om de troepen weer op
de been te krijgen.” Er zijn ook larp-verenigingen die verder gaan. ,,Bij Land
and Exile heb je priesters die daadwerkelijk rituelen doen om direct contact
met hun God te krijgen. Zo ontlokken ze hem allerlei informatie over het
hoe en waarom van het spel.”172
‘Paladijn’ Sander Burger vertelt over een meer religieus gekleurd larp-spel
waaraan hij jarenlang heeft meegedaan: ,,Elke ochtend, voordat we met zo’n
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tweehonderd mensen met de verschillende religieuze groepen aan het spel
begonnen, leidde ik de mis voor mijn dertig geloofsgenoten. We zeiden de
erecode op. Dat deden we voor het altaar – een met symbolen geborduurde
doek op een grote steen, met daarop een kandelaar met zes waxinelichtjes.
Het altaar was voor onze god Denier, die heel bekend is uit andere spelen, al
sinds de jaren zeventig. Ik kon Denier dan ook in mijn gebed iets vragen, iets
onzelfzuchtigs, zoals steun voor broeders en zusters. Dat gaf een ongrijpbare
sensatie. Wanneer zo ’s ochtends, met zijn allen in de openlucht, de eed als
strijdkreet klonk, gaf dat steeds een ongelofelijk krachtig gemeenschapsgevoel. Soms had ik ook wel de beleving dat er iets van Denier terugkwam als
ik het hem vroeg. Als ik bijvoorbeeld bij een confrontatie met kwaadaardige
magiërs uitriep: ‘Bij Denier, bekrachtig dit wapen met uw heilige macht’,
en dan het veld in stormde. Dan voelde ik me werkelijk gesteund. Alsof er
een engel op mijn schouders zat.”173 Met andere woorden, de beleving van
intentionaliteit was zo sterk dat ze bijna fysiek voelbaar werd. Terwijl Burger
goed weet dat Denier een door mensen geschapen fictie is.
De tijdelijkheid van het spel betekent niet per se dat de ervaring daarmee
zo vluchtig is dat ze van weinig belang is. ,,Je kan er helemaal in meegenomen worden, en het beleefde kan ook na het spel nog in je systeem zitten,”
zegt Burger. Socioloog Martin Ramstedt, die in Haarzuilen veldwerk deed,
bevestigt dat. ,,Iets ervan blijft bij hen hangen, beïnvloedt het handelen, ook
als je er niet in gelooft.”
Liefde en zelfopoffering spelen in alle fantasyteksten die theoloog
J’Annine Jobling onderzocht een rol. En dat straalt volgens haar af op het
leven van de lezers.174 De morele dilemma’s in fantasy zetten ook nadat het
spel of de film zijn afgelopen aan het denken en maken bewust van de keuzes die in het dagelijks leven gemaakt moeten worden. Fantasy gaat over hoe
mensen zichzelf transformeren, aldus Jobling. De verhalen over ontmoetingen met angstaanjagende wezens kunnen een manier zijn om met diepe
angsten om te gaan, ze tot rust te brengen.175 Fantasy gaat over religieuze
vragen en zorgen en zet aan daar op niet-traditionele manieren werk van te
maken.176 En ook andersom is er natuurlijk beïnvloeding van fictie door het
niet-fictionele leven.177
Hoewel fictie invloed heeft op het leven, op de levensbeschouwing en
soms ook op de religieuze beleving van fans, denkt paladijn Burger nooit te
kunnen gaan geloven. In zijn woorden: ,,Wat zou het fantastisch wezen als
je met honderd procent zekerheid kunt weten dat God bestaat en wat Hij
van ons wil. Dan zou ik heel anders zijn dan nu. Je moet nooit nooit zeg-
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gen, maar toch geloof ik niet dat zulke geloofszekerheid me ooit ten deel zal
vallen. Zekerheid bestaat voor mij alleen maar in het spel.”
Tijdens het grote evenement in Haarzuilens was het echter niet alleen
agelovig flirten met de goden wat de klok sloeg. Spel werd ook ingezet om
het eigen geloof ingang te doen vinden. ‘Veel mensen zijn hier op zoek,’
zegt heks Arwen. ,,Wij liften mee op hun hang naar het sensationele, het
mysterieuze. Vandaar onze workshop ‘Hoe word ik heks in vijf stappen’.
Dat klinkt speels, dus is het een goed begin.” Even later luisteren honderden
ridders, elfenmeisjes, wildemannen en niet-verklede fantasyfans naar Arwen. Het een lijkt hier het ander te bevruchten. Het geloof van heks Arwen
vond bevestiging en stimulans in de aandacht van de fantasyfans, terwijl
fantasyfans hun fantasie dankzij de aanwezigheid van gelovige heksen des te
spannender maakten.
Binnen de verschillende groepen zie je een continuüm van gelovig tot
agelovig. ,,De uitgedosten geloven in elfen,” zegt Martine (19) – zelf niet
verkleed – over sommige van haar jongere kennissen op de Elf Fantasy-fair.
,,Ik vind elfen alleen heel fascinerend.” Wat er fascinerend aan is, kan ze
moeilijk onder woorden brengen. ,,Misschien omdat je niet zeker weet of ze
bestaan, en hoe.” Martine geniet met andere woorden van het transcendentiebesef dat ze in haar elfenhobby vindt.
Hier en daar vind je dus wat gelovigen onder de fans, maar deze elfenmeisjes zijn eigenlijk nog allemaal kind, en dus niet representatief. Er zijn echter
ook hele vergaande en opzienbarende voorbeelden van fictie die op een goed
moment overging in religieus geloof. Voor sommige actievelingen kan fictie
steeds geloofwaardiger en religieuzer worden. De beelden van transcendentie worden dan steeds waarder, en gaan een steeds duidelijker beleving van
intentionaliteit oproepen. Zo zijn er sf-schrijvers die voor de verleiding van
hun naar werkelijkheid hunkerende fantasie zijn bezweken: zij gingen in hun
eigen bouwsel geloven, ontwikkelden hun eigen geloofssysteem. sf-schrijver
Ron Hubbard ontdekte dat zijn fantastische ideeën over buitenaardse beschavingen pas echt aansloegen als hij hun wetenschappelijke status claimde.
Hij stichtte Scientology.178 Jomanda, die aanvankelijk als assistent van illusionist John Elferink werkte, ging de ‘illusies’ als werkelijkheid presenteren.179
Moeilijker te peilen is het zogenaamde Jedi-geloof. Bij volkstellingen in Australië en Groot-Brittannië gaven meer dan tienduizend mensen aan Jedi aan
te hangen, een door de makers van Star Wars verzonnen figuur. Deels kan
balorigheid een rol hebben gespeeld, maar gezien het bovenstaande kunnen
ook gelovige en agelovige sf ’ers Jedi hebben ingevuld.180
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Ik denk dat we bij het gelovig interpreteren van fictie te doen hebben met
een hele kleine minderheid, en dat het overgrote deel van fictiegeïnteresseerden heel goed het verschil kan uitmaken tussen fictie en werkelijkheid.
Slechts een zeldzame enkeling verliest het verschil uit het oog. Burger, die
student ‘kunstmatige intelligentie’ is, weet vanuit zijn jaren spelervaring:
,,Het is en blijft een spel. Dat is iets wat geen van de spelers ooit vergeet.”
Geloof betekent hier verlies van zicht op het onderscheid tussen fictie en
werkelijkheid, en dat is taboe. Wie als het spel voorbij is, echt gelooft dat hij
een galactische priester is, wekt medelijden en spot bij zijn medespelers op.
Wellicht belandt zo iemand uiteindelijk in de psychiatrie.
Er is alle reden om aan te nemen dat het overgrote deel van de fictieliefhebbers geen probleem heeft met het uit elkaar houden van spel en werkelijkheid. Al mijn gesprekspartners hadden oog voor het onderscheid. Het is
onderwerp van reflectie, roept zinvragen en transcendentiebesef op – niet
steeds, maar wel af en toe, en deze momenten werden belangrijk en waardevol gevonden. Sterker nog, alleen dankzij dit bewustzijn zijn ze in staat de
beleving van intentionaliteit toe te laten, te waarderen en ernaar te verlangen. Alleen dankzij dit bewustzijn is fictie interessant.
Dit staat diametraal tegenover wat Aupers beweert over de rol van fictie
in het leven van de fans. Volgens hem hebben gamers het onderscheid tussen werkelijkheid en fantasie juist massaal uit het oog verloren. Speciaal in
de virtuele wereld van het internetgamen zou het onderscheid tussen feit en
fictie geërodeerd zijn. Dit zou komen doordat ,,de mogelijkheden om imaginaire, magische werelden realistisch te maken onder invloed van nieuwe
mediatechnieken de afgelopen decennia sterk zijn toegenomen tot een punt
waarop echt en onecht, ‘wonderen en special effects’, ‘mirakel en spektakel’
steeds moeilijker van elkaar te onderscheiden zijn”.181 Terwijl juist op het
onderscheid tussen feit en fictie de hedendaagse ‘onttoverde wereld’ gebaseerd is, stelt hij, daarmee het spectaculaire van zijn bewering dat fictielezers
zeer gelovig zijn, onderstrepend.
Het verlies van betekenis van het verschil tussen feit en fictie loopt
volgens Aupers parallel met de ontwikkeling binnen newagespiritualiteit
waarin persoonlijke ervaring als toetssteen dient voor wat waar is.182 Om
het tegenwoordige primaat van de ervaring te benadrukken citeert Aupers
‘het adagium’: ‘Er is niet zoiets als een kunstmatige beleving. Elke beleving
gecreëerd in een individu is waar of de stimuli nou natuurlijk of gestimuleerd zijn.’ Precies hierom blijken tegenwoordig ‘fictieve omgevingen
spirituele betekenis te krijgen’, zowel fictie als in newagespiritualiteit.183
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Als in fictieve werelden zoals gaming religieuze thema’s een rol spelen – en
dat doen ze in overvloed – zouden mensen zich niet meer om de vraag van
echt of onecht, waar of onwaar bekommeren, maar die beantwoorden met
het geloof dat de door fictie opgeroepen beleving echt waar is. Want wat
ervaren wordt is waar, en daarmee religieus.
Beleving moet echt lijken om beleving te kunnen zijn. Maar niet elke
beleving is waar. Zodra ik beleef dat een buitenaards wezen in mijn huiskamer tv zitten te kijken, moet ik aan mijn beleving twijfelen. En kan het
hieraan weleens schorten bij newagespirituelen, dat is volstrekt niet van toepassing op de spelers van fictie zoals computergames. De stelling dat het
onderscheid tussen feit en fictie is weggevallen, komt er in feite op neer dat
je zegt dat zulke fictieliefhebbers gelovig zijn worden volgens de impliciete
strategie. In het geval van fictie is deze strategie echter uiterst marginaal. Er
is op dit gebied een veel belangrijker ontwikkeling aan de gang, namelijk
de opkomst van agelovig spelen van religieuze rollen om zo iets religieus te
beleven.
Het gezond verstand is bij degenen die van fictie houden in ruime mate
aanwezig. Het grootste deel van de sf-fans gaat spelenderwijs om met beelden van transcendentie. Beleving van intentionaliteit en transcendentiebesef kunnen in de omgang met fictie opkomen. In zoverre fans dit gebeurt,
zijn de belevingen bijna altijd op agelovige basis. Terwijl ze zich inleven in
religieuze werelden en daarin een actieve rol spelen, weten ze maar al te goed
dat er een groot verschil bestaat tussen fantasie en werkelijkheid.
Larpers en gamers die een sterk religieus gekleurd spel spelen, doen in
principe wat alle mensen doen die op agelovige basis religieus proberen te
zijn. Ze zijn zich bewust van het feit dat zij het zijn die de goden hebben
geschapen, maar willen er desondanks alles aan doen om zelfs maar even de
sensatie te krijgen van intentionaliteit, van contact met de transcendente
werkelijkheid zoals die wordt uitgebeeld in hun spel. Deze vormt de zin
van hun wereld, in ieder geval tijdens het spel. Wie iets religieus beleeft
aan game of larp, weet dat hij het is die zich een religieuze beleving schept,
gebruikmakend van de beelden die de (sub)cultuur hem aanreikt en van de
technische mogelijkheid hiertoe. De statusvraag wordt daarbij wel gesteld
maar op zo’n manier zonder geloof beantwoord dat die de beleving niet
remt. Zo iemand speelt het spel vanuit een ‘metaperspectief ’.

10 METARELIGIOSITEIT
,,Het laatste geloof is te geloven in een fictie waarvan je weet dat het
een fictie is, en dat er niets meer is dan dat. Het is een verfijnde waarheid te weten dat het een fictie is, en er desondanks in te geloven.”
Wallace Stevens (1879-1955)1

I Het heilige der heiligen
Het is midden in de nacht. De kerk van Vézelay ligt er verlaten, doodstil en
aardedonker bij. Alleen uit de crypte schijnt gedempt licht. De smalle stenen wenteltrap af, kom je in de duizend jaar oude ruimte. Wat zou het verschil zijn als je in middeleeuwse kledij volgens script met anderen ’s nachts
door deze middeleeuwse kerk loopt, en als ik dat niet-verkleed doe, zonder
script en alleen?
De hele nacht is de kerk open. De broeders en zusters lossen elkaar in de
crypte af. Volgens de mythe is de kerk het centrum van Gods universum, en
ook de monniken en nonnen van tegenwoordig spelen in deze mythe mee.
Deze wekelijkse nacht is het hoogtepunt van hun rituele cyclus, voorafgegaan door de processie met de hostie van het koor naar de crypte, aan het
eind van de latemiddagmis. Daar bij het heilig sacrament waken ze zoals de
apostelen het probeerden in Getsemane.
Ik ga zitten op de achterste bank. Er zit een non te mediteren pal voor
het altaar. De ogen gefixeerd op een icoon voor haar. Links voorin ligt er een
diep gebogen op de grond. Een monnik zit tegen een pilaar. We bevinden
ons fysiek in een respectabele traditie en een ieder van ons is zich daarvan
bewust en waardeert deze. Allemaal zijn we er levensbeschouwelijk bezig,
en de zo opgewekte beleving is ongetwijfeld van grote subjectieve waarde.
Hoe zou het zijn als de monniken hier acteurs waren, personages in een rollenspel?
Zo ver mogelijk achterin heb je het beste zicht op deze prachtige ruimte.
Zittend in de crypte haal ik me de symbolische lading van deze ruimte voor
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de geest. Het heilige der heiligen, gelegen precies onder het koor. Onder de
grond, op de top van een berg. Achter me de relikwieën van Maria Magdalena, voor me de symbolen van Jezus, een zeventiende-eeuws kruis en de
hostie. De boodschap is: hij deed het, en zij was zijn getuige. En geliefde.
Hier krijg je gemakkelijk de sensatie van nabijheid van dat wat in onze cultuur altijd de kern was en de zin van het bestaan.
Eens konden pelgrims alleen maar een glimp opvangen door een van de
kleine raampjes op de grond van het koor. Want dit heilige der heiligen was
een tijd alleen toegankelijk voor de maagdelijke broeders, ooit symbool voor
zoiets als toewijding, kracht en onschuld.
In de crypte kan ik me eigenlijk niet vervelen. De plek is daarvoor te rijk
aan aanknopingspunten voor een diepgaand intern gesprek. Over het leed
waarmee de mensen vroeger speciaal hier kwamen, en daarmee onvermijdelijk over het tegenwoordige kleine en grotere leed van anderen en mijzelf.
Hele gesprekken galmen door mijn hoofd, met mezelf, met de monniken,
met de verre voorouders die dit gemaakt en als laatste strohalm gebruikt
hebben, met God. Het vloeit allemaal in elkaar over, in fantasie.
De reële kennis die ik ervan heb is heel beperkt, en je zou dus kunnen
zeggen dat die voorouders waarin ik me inleef in feite fantasiefiguren zijn.
Ze verschillen van fictieve personages uit een In de ban van de ring, in het
feit dat ze als soort hier feitelijk hebben rondgelopen, wat bij de fictieve
personages niet het geval is. Al kunnen deze laatsten wel degelijk menselijke
en al te menselijke trekken vertonen, een eigen persoonlijkheid hebben en
inspireren.
Ik probeer met religieuze ogen mee te kijken in een wereld waarin mensen beleven in gesprek te zijn met hun God. Via hen ben ik het dan ook,
lijkt het soms een beetje. Uiteindelijk verschil ik namelijk maar heel weinig
van hen: het perspectief van eindigheid, de menselijke conditie, het verlangen naar meer. Onmogelijk me dus te blijven verschuilen achter voorouders
en kloosterlingen door wier perspectief ik meekijk. Soms spreek ik dan ook
God op persoonlijke titel aan, en kan ik me door Hem aangesproken voelen, op de verschillende manieren. Dan lukt het eventjes vanuit metafysisch
geladen beelden van transcendentie te kijken, zoals vanuit het idee dat er
een God is die me ziet en kent en zich met mij en met de wereld om me
heen bezighoudt. Soms kan ik dat even als reëel ervaren.
Wat ik hier probeer is te vergelijken met het streven van de historicus
Frank Ankersmit naar een ‘historische sensatie’.2 Deze subjectieve maar
voor Ankersmit uiterst waardevolle ervaring kan soms zelfs religieuze trek-
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ken krijgen, zoals bij Huizinga die schreef hoe een historische ervaring getriggerd kan worden door een ogenschijnlijk onbetekenend object – dat
daarmee voor hem een beeld van transcendentie werd – een gravure van de
zeventiende-eeuwse kunstenaar Jan van de Velde bijvoorbeeld. Wat er dan
kan gebeuren: ,,Een (lach niet) bijna extatische gewaarwording van niet langer mij zelf te wezen, van over te vloeien in de wereld buiten mij, de aanraking met het wezen der dingen, het beleven der Waarheid door de historie.”3
Deze ervaring komt onaangekondigd en onverwachts en kan niet op afroep worden herhaald. Een historische en ook een religieuze ervaring krijg
je meestal niet op een koopje, maar met enige studie en oefening kom je
een eind. Voor zo’n ervaring in Vézelay vergroot je je ontvankelijkheid door
studie van de geschiedenis, de sacrale architectuur, en de traditionele religieuze manier van naar de wereld kijken. Dit doe je door te lezen, en door
je op deze plek in te leven in de middeleeuwers die er hun heil zochten.
Dit hoeft niet per se serieus studieus, maar kan ook hapsnap en speels, ter
verdieping en vermaak. Het onderzoeken van de symbolische betekenissen
van de kerk is niet alleen een intellectueel gebeuren, maar ook een fysieke
activiteit. Door je zintuigen in te schakelen, te kijken en te luisteren beleef
je iets bijzonders. En door het alsmaar te herhalen ontstaat een steeds rijkere
en intensere beleving. Je ontwikkelt het. Alleen af en toe smaakt het naar
een beetje meer. De vonken vliegen er meestal niet van af, het vergt doorzettingsvermogen. Het verblijf in de kerk is zo een ontdekkingstocht naar
mogelijke religieuze betekenissen, en naar de beleving ervan.
Ook zonder geloof kunnen we nog iets religieus beleven aan het verleden.
Op onze eigen subjectieve manier, dat wel. We weten immers niet precies
hoe de mensen toen dachten en voelden. De poging te proeven van de religiositeit van verre voorouders moet niet suggereren dat dit ook werkelijk
zou kunnen. Wij, eenentwintigste-eeuwse westerlingen, hebben weinig gemeen met de middeleeuwse pelgrims die ooit naar Vézelay kwamen. We
kunnen ons alleen op een eigen, subjectieve manier in hen inleven en zo
wellicht iets religieus beleven. En die beleving zal anders zijn dan die van
middeleeuwers.
Maar een andere manier dan deze subjectieve is er niet. Willen we er iets
aan kunnen beleven, dan moet het aansluiten bij onze eigen subjectieve smaak.
We zijn waarschijnlijk niet bereid ons in te leven in religieus gelegitimeerde
etnische of standsverschillen, willen daar niets aan beleven. Onze subjectieve
keuze en kleuring van de veronderstelde, wellicht geromantiseerde middeleeuwse religiositeit maakt de beleving van bijvoorbeeld Gods aanwezigheid
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niet minder waardevol. Alleen moeten we wel reëel zijn en toegeven dat onze
beleving voortkomt uit een mix van historische aanwijzingen en eigen verbeelding. Overigens geldt dit evenzeer voor hedendaagse gelovigen die zich
inleven in de geschiedenis van hun religieuze traditie. En het geldt ook voor
gelovigen die zich inleven in de religieuze wereld van de Bijbel.
Wat is er meer dan deze subjectieve indruk die je kunt zoeken en cultiveren? En hoe waardevol is deze? Kunnen we hier de ‘verfijnde waarheid’
zien waar Wallace Stevens het over had: de waarheid die impliceert dat ook
zonder geloof religieuze beleving te cultiveren valt?4 Speciaal de crypte vind
ik hiervoor de ultieme plek.
Stilletjes ga ik de trap van de crypte op en sluip de donkere kerk in. Ik
dwaal door de middeleeuwse gangen, tuur naar de bakken met brandende
kaarsen bij het beeld van Maria Magdalena, bekijk het timpaan in de narthex en loop naar het koor. Dat komt opeens helder verlicht uit de duisternis gesprongen. Is buiten de volle maan achter de wolken doorgebroken of
gloort in het oostelijk gerichte koor alweer een nieuwe zomerdag? Ik loop op
naar de hemel, die door het licht extra symbolische lading krijgt – symbool
van leven, zinvolheid, hoop, rechtvaardigheid en van een eind goed al goed.
Licht is een beeld van transcendentie dat door alle tijden en religies heen
aangesproken heeft.5 Ook voor de broeders en zusters die tegenwoordig de
kerk in gebruik hebben is licht een symbool voor Gods liefde, hoor je ze
vaak tijdens de mis zeggen en zingen.
Voor een agelovige kan licht eveneens een mooi symbool zijn. Het is
simpel, universeel, fundamenteel. En toch zit er een groot verschil tussen
de traditionele manier om licht als religieus symbool te zien en de mijne:
voor de traditionele gelovige is licht een symbool dat verwijst naar een hogere werkelijkheid, terwijl ik licht zie als een traditioneel religieus symbool
waarmee gelovigen hun vertrouwen uitbeelden en voeden dat er een hogere
werkelijkheid bestaat.
Met mijn kennis en de mentaliteit van vandaag probeer ik door de ogen
van traditioneel gelovigen mee te kijken. Ik leef me tijdelijk in hen in, maar
neem daarbij een ander standpunt in, een metastandpunt. En daaraan probeer ik iets te beleven, metareligieus.
Ik ben zo mijlenver verwijderd van de religiositeit van de middeleeuwers
die deze kerk hebben gebouwd, en die nog aansloot bij die van mijn overgrootouders en nog steeds aansluit bij de zusters en broeders van de orde
van Jeruzalem die hier huizen. Niet alleen mijn verhouding tot de beelden
is totaal anders dan de hunne – agelovig tegenover een gelovig voor waar
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houden. Maar ook kijk ik heel anders naar mezelf dan zij. Zij zagen zich als
mensen die iets wisten van God en zijn entourage. Ze bedienden zich noodzakelijkerwijs van symbolen, maar die gaven toegang tot een werkelijkheid
die objectiever was dan de dagelijkse, dachten ze. Ze hadden nog een basaal
vertrouwen in de uiteindelijke zinvolheid van het leven, terwijl ik dat mis,
in ieder geval op hun manier. Mijn existentiële eenzaamheid, en vast ook
die van de rest van de van hun geloof gevallen westerlingen met een religieus
verlangen, is torenhoog, in ieder geval soms.
Ik kan mezelf hoogstens tijdelijk de hier kunstzinnig vormgegeven illusie voorschotelen. Zittend in de crypte en rondlopend in de kerk kijk ik
naar de religieuze werkelijkheid van de middeleeuwers, zonder het geloof
dat zij hadden, maar met nieuwsgierigheid, verwondering en zelfs verbijstering. Ik probeer te kijken door de ogen van de vroegere gelovigen zodat
de wereld voor even als geladen met goddelijke intenties en zinvolheid
verschijnt. Ik kijk als het ware over hun schouders mee, en breng zo de
wereld van God tot leven, terwijl ik me terdege van deze procedure bewust
ben. Ik doe het niet in de gelovige veronderstelling zo echt iets van God
te kunnen beleven, of om de zekerheid dat het leven uiteindelijk zinvol is,
maar om de tijdelijke beleving van de zin die onze voorouders hier voelden. Het is een heel andere positie dan hun gelovige. Mijn positie komt
voort uit een zoektocht naar een oplossing van het geloofsprobleem dat
samengaat met religieus verlangen. Het is een vrucht van reflexieve twijfel
die zo geradicaliseerd is dat het religieus verlangen schept.6 Wie door zijn
reflexieve twijfel geen geloof meer heeft in metafysisch geladen beelden
van transcendentie, het geloof voorbij is, krijgt een zo sterk transcendentiebesef dat hij zich er zelfs door aangesproken kan voelen. In het verlangen zit zo de religieuze beleving al verborgen, en het nieuwe is dat hij zich
daarvan maar al te bewust is. Hij overweegt de mogelijkheden deze kennis
te gebruiken.
Deze metapositie maakt het mogelijk op een autonome manier met religieuze tradities om te gaan, onafhankelijk van de cultus die de beheerders
van de heilige plek in ere houden. Niet meer een of andere religieuze waarheid, traditie of instituut bepaalt hoe je ertegen aankijkt of hoe je doet, maar
dat bepaal je zelf. En daarbij gaat het om de beleving. Natuurlijk was dat
vroeger vaak ook al zo, maar men stelde zich dat meestal anders voor. Men
zag zichzelf bijvoorbeeld als volger van een door God gewezen pad, ook als
men toch zelf het eigen pad koos. Terwijl veel mensen zich nu zien als experimenterend met zelf- of mensengemaakte religieuze vormen die wellicht
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soms de subjectieve beleving kunnen geven van iets dat ze goddelijk noemen. In de volgende paragraaf zal ik deze metapositie in haar verschillende
facetten beschrijven.

II Het metaperspectief
Veel mensen stellen tegenwoordig zinvragen terwijl ze zich ondertussen afvragen waarom ze dat eigenlijk doen, gezien het gegeven dat de antwoorden
transcendent zijn. In plaats van zinvragen te stellen in de hoop op antwoord, beschouwen ze zichzelf als vragenstellende wezens in een door transcendentie omgeven wereld. Wie agelovig naar zin vraagt, beleeft hoogstens
een subjectieve zinsensatie en ziet zichzelf als mogelijke bron hiervan. Iemand die zich vroeger gelovend zinvragen stelde was veel minder geneigd
de aandacht op zichzelf te richten en de twijfel een kans te geven – waar ben
ik eigenlijk mee bezig, zijn de vragen wel juist geformuleerd? Meer was het
hem te doen om in het geloof te oefenen, de oefening in de acceptatie van
geloofswaarheden. Zo iemand beleeft de waarheid van de antwoorden en
ziet iets buiten hem als bron daarvan. De agelovige zinvrager ziet zichzelf
van een afstandje vragen stellen terwijl hij accepteert dat er geen verstandelijk bevredigende antwoorden zijn. Met de filosoof Herman de Dijn: ,,In
plaats van een metafysisch antwoord te zoeken op de vraag naar zin, zal men
vandaag niet zelden opteren voor een analyse van de beleving waaruit die
vraag lijkt voort te komen.”7
Het agelovig stellen van zinvragen is een vorm van levensbeschouwen
op metaniveau, van beschouwen van het levensbeschouwen. Vroeger stelde
men zinvragen om tot geloofwaardige antwoorden te komen. Nu doet men
het zonder het geloof dat er ook maar iets gekend kan worden van dat waar
de vroegere beelden op duidden – zoals leven na de dood en het bestaan
van een ingrijpende God. Het gaat om de beleving van zin, van aangesproken worden door, ja door wat eigenlijk. Door iets waar verbeeldingen van
transcendentie naar zeggen te verwijzen. Men is zich bewust van zijn beperkte positie, maar voelt zich erdoor uitgedaagd. Het transcendentiebesef
dat voortvloeit uit het stellen van zinvragen spreekt aan en motiveert tot
doorvragen en levensbeschouwen – het overdenken van de existentiële situatie.
Dit metaperspectief is een vrucht van reflexieve twijfel. De alles in twijfel
trekkende houding spaart naast uiteindelijke antwoorden ook het stellen
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van zinvragen niet. We zien onszelf alle mogelijke zinperspectieven in twijfel trekken en vragen ons af wat de zin daar weer van kan zijn. Velen zijn
tegenwoordig op een metaniveau met levensbeschouwing bezig: ze denken
er met distantie over in plaats van zich gelovend tot een of meer beelden
van transcendentie te bekennen. Al denkend bepalen ze hun positie ten
opzichte van de beelden van transcendentie, en ze zien zichzelf dat doen.
Ze zien dat als onderdeel van hun persoonlijke ontwikkeling – wellicht zelfs
van hun zoektocht naar een waar zelf, beter gezegd, naar de beleving ervan.
Ze vragen zich af waar hun verlangens en twijfels liggen. En ze vragen naar
de uiteindelijke zin van hun gevraag en het gevraag daar weer naar. Het is
reflexieve twijfel, toegepast op de eigen levensbeschouwing.
Het metaperspectief kan ook betrekking hebben op religie. Zo daagt reflexieve twijfel tegenwoordig uit de vraag te stellen naar het aandeel van
toeval in het op een religieuze manier naar de wereld kijken. ,,Als ik geboren
was uit een ongelovige, zou ik net als hem geworden zijn,” zegt de westers
georiënteerde Egyptische schrijver Alaa Hamid, die daarmee een bewustzijn
verwoordt dat tegenwoordig wijdverbreid is, op de achtergrond of prominent.8 Zoals we zagen wekt in principe elk religieus beeld tegenwoordig de
vraag op of het tot een eigen menselijk hersenspinsel, een cultuurproduct,
moet worden teruggevoerd, en in die zin dus toevallig is, of dat het beeld iets
transcendents uitbeeldt.
Wie zowel een metaperspectief koestert als een zekere religiositeit aan
de dag legt, noem ik ‘metareligieus’. Een metaperspectief kan wellicht ook
door orthodoxe gelovigen worden ingenomen, maar dit ligt niet erg voor de
hand en het zal marginaal zijn. De spanning met het eigen geloof wordt er
zo groot door dat ze voor velen niet is uit te houden. Een metastandpunt
nodigt uit tot relativering van het eigen geloof, en bij velen tegenwoordig
ook tot agelovigheid. Het metaperspectief is voor de meeste orthodoxe gelovigen eerder een bedreiging van het geloof, terwijl het voor agelovigen juist
een stimulans kan zijn om zich met religie bezig te houden.
Het agelovig metaperspectief kan bij het je al lezend inleven in traditionele religieuze beelden een rol spelen. De non-fictiemarkt van boeken
over religie van auteurs als Karen Armstrong, over mystici, de verschillende
religies en hun geschiedenis, hertalingen van de Bijbel en andere vertalingen
van heilige teksten, loopt goed. Er is een enorm, zich voortdurend vernieuwend aanbod meer of minder wetenschappelijk verantwoorde boeken verkrijgbaar. Het is aannemelijk dat een groot deel van die lezers niet gelooft in
het in die boeken gepresenteerde. Terwijl het voor velen van hen toch niet
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alleen intellectuele belangstelling in een voorbije wereld is die hen naar de
boekhandel doet lopen.
Boeken bieden vanuit metaperspectief inkijkjes in heel andere werelden,
waarin – gelovige – mensen leven met hun eigen beelden die ze hebben
geschapen van dat wat transcendent is. Ook agelovigen leven zich in zulke
boeken in, leven mee, verplaatsen zich in de gelovigen. Ze bekijken het
leven vanuit het er geschetste religieuze perspectief, leven even met de mogelijkheid. Ze genieten van de religieuze beelden, putten er wellicht zelfs een
zekere steun uit. Door zich in te leven in een traditioneel religieuze beeldenwereld, kunnen ze hun leven voor de tijd dat ze dat doen in deze context
plaatsen, en zien ze de bekoring ervan. Ze overwegen de beelden zonder dat
het tot geloof leidt, zonder ze te omarmen of te verwerpen. Ze kennen immers hun plek, bezien die vanuit metaniveau. En dit geeft een zekere mate
van religieuze beleving.
Knielen op een bed violen van Jan Siebelink was een absolute bestseller in
Nederland. Niet eerder in de Nederlandse literatuurgeschiedenis verkocht
een boek in een jaar tijd 350.000 exemplaren.9 Veel mensen willen op een
ouderwetse manier geloven dat er een God is die hen ziet en bij wie ze hun
angsten en zorgen kwijt kunnen,” vermoedt Siebelink zelf.10 Maar dat ligt
denk ik toch een slag anders. Op een ouderwetse manier geloven is een gepasseerd station, en de lezer weet dat van zichzelf. Desalniettemin geniet hij
ervan zich in te leven in een religieuze wereld, zonder er nog in te geloven.
Maar het is meer dan nostalgie.
Volgens cultuurhistoricus Arnold Heumakers echter is de ‘uitzinnige populariteit’ van Reve niet meer dan een zucht naar nostalgie die voortkomt
uit de mix van geloof en ongeloof. ,,Bij Reve kon men zich koesteren – desnoods zonder het zelf volledig te beseffen – aan de bekende taal van preekstoel en kansel, maar nu vermengd met zoveel ironie en dubbelzinnigheid
dat zelfs de vroomste woorden geen gevaar vormden voor de recente ontkerstening. Integendeel, doordat Reves ironische religiositeit het afgezworen
geloof der vaderen nog even vasthield, werd het gemakkelijker om te wennen aan een wereld zonder alles omarmende en dragende religie.”11
Iets positiever gezegd, en zo meer recht doend aan wat er gebeurt: mensen die niet meer konden geloven, beleefden er een vreemd soort genot aan.
Of het nu om te wennen was of niet, zij die hun geloof en daarmee hun
religiositeit verloren hadden, maar nog wel religieuze verlangens koesterden,
probeerden er iets religieus in op te snuiven. De ironie had zo de functie om
het geloofsprobleem uit te schakelen. Zodat de religieuze werkelijkheid voor
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eventjes enigszins beleefd kon worden, om zo het bestaande religieuze verlangen te vervullen. Dit zal ook wel zo voor de lezers van Siebelink gelden.
Elk boek is een eigen wereld, een boekenkast een universum met vele werelden. Wieseltier schrijft over de sjoel die hij bezocht: ,,Als ik bij de muur
van boeken sta, heb ik het gevoel aan de oever van een onmetelijkheid te
staan.”12 Wieseltier kijkt met een metaperspectief, en dat nodigt hem uit in
boeken (niet-metafysische) beelden van transcendentie te zien. Daarvoor
hoeven ze niet eens gelezen te worden. Onafhankelijk van hun precieze inhoud kunnen ze een rol spelen als beeld van transcendentie. Zo kunnen
boeken over religie en ook hele boekenkasten beelden van transcendentie
worden. De verzamelde religieuze reflectie van anderen kan een ontzagwekkend beeld worden van de menselijke poging om het ontoegankelijke en
onzegbare te vertolken en het zich daardoor aangesproken voelen. En dit
kan ook een metafysischer invulling krijgen. Zo kunnen boeken een metareligieuze rol spelen.
Ook tijdens het lezen zelf kan men kijken vanuit metaperspectief, met
een oog meekijkend over traditionele schouders, terwijl het andere oog gericht is op het eigen zelf. Door te lezen, nemen degenen met een metaperspectief eraan deel, maar houden zij tegelijkertijd afstand. En ze vragen zich
af hoe zich met die beeldenwereld te verhouden. Lezend over geloven in
God, zien zij zichzelf als wezens die dat niet meer kunnen en die zich daarmee proberen te verhouden. Lezend over religies denken ze na over de vraag
wat religiositeit precies is en over zichzelf als postgelovig. Ze zien zowel overeenkomst en verbondenheid, als afstand en zelfs een onoverbrugbare kloof
met de traditionele religiositeit. Er vindt een constante zelfreflectie plaats,
waar levensbeschouwing en religiositeit subtiel binnen kunnen sluipen. Ze
kijken naar deze geloofswerelden met de blik van een buitenstaander. Voor
zover ze zich kunnen inleven, beschouwen ze zichzelf met verwondering.
Iets boeit, en dat is meer dan wat door de historische of welke invalshoek
van welk boek ook geboden wordt. Iets fascineert maar is onbenoembaar.
En dat zit ’m niet alleen in de religieuze vormen waarover, maar ook in de
lezer zelf. Iets lijkt transcendent te blijven, en daardoor voelt hij zich aangesproken. Hij vraagt zich af: wat is het object van mijn verlangen, en wat is
mijn relatie daarmee?
Hier lijkt te gelden wat Lynda Sexson zegt over het lezen, praten, denken
en schrijven over religie. ,,We moeten onder ogen zien dat het bestuderen van godsdienst ook wel eens een methode zou kunnen zijn om haar
te praktiseren; nadenken over het wezen van godsdienst is op zichzelf al
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een religieuze activiteit.”13 Laten we in ieder geval vaststellen dat lezen een
levensbeschouwelijke praktijk kan zijn, die wellicht ook religieuze trekken
kan krijgen.
Lezen over religieuze onderwerpen kan al gauw uitlopen in een poging
om een zeker religieus verlangen te vervullen. De kracht van dit verlangen
verklaart wellicht waarom ondanks de massale leegloop van kerken de religieuze boekenmarkt in de brede zin van het woord het goed blijft doen. Al
lezend kan men zijn verlangen wellicht enigszins bevredigen, intentionaliteit aan beelden van transcendentie beleven. Dat gaat echter alleen op een
licht-religieuze manier.
Lezen is een passieve, afstandelijke bezigheid. Het gelees over religie
houdt deze ook op afstand. Lezers ‘kunnen met hun gevoelens geen kant
op,’ aldus Oegema. ,,En dus grijpen ze naar het volgende boek. En het
daarop volgende. Zo hebben ze van lieverlee hun lectio divina ontwikkeld,
gokkend op glimpen van het goddelijke in het bestuderen en becommentariëren van allerhande geschriften. Een risicomijdende, indirecte methode.”14
Hetzelfde is te zeggen van het kijken naar foto’s van fotograaf Desiree
Dolron die een zeker transcendentiebesef willen wekken en wellicht enige
intentionaliteit. Dolron zocht mensen op die tijdens religieuze festivals in
Azië door zelfkastijding in contact proberen te treden met hun god en heiligen. Ze stelde er een fotoboek over samen.15 Dolron haat religie, maar ze
is er ook verliefd op, zegt ze. ,,Het is heel imponerend. Ik hoop iedere keer
weer dat ik gegrepen word en dat ik dan ook voel dat er een hogere macht
bestaat.” Dat is nog niet gebeurd, moet zij constateren. ,,Alles wat ik kan
doen, is stilstaan en kijken, in stille verwondering en huivering.”
De verwondering behelst het aanschouwde, maar daarmee roep je bijna
onmiddellijk het bewustzijn van de eigen positie op. Was er geloof in het
wel of niet ware ervan, dan was deze verwondering grotendeels verdwenen,
was er hoogstens nog verwondering over de diepzinnigheid van de geloofswaarheid of over de curiositeit van vreemde culturen. Maar er gebeurt meer.
De verwondering duidt hier op een besef van het object van verwondering
afgescheiden te zijn, terwijl het tegelijkertijd ook raakt. En dat kan alleen
maar omdat het aan iets appelleert, namelijk aan een religieus verlangen dat
in de betrokkene zit – wat zou Dolron als dat voor een ongelovige mogelijk
was graag zelf ook ‘een hogere macht’ beleven.
Film is een geschikt medium om religieus verlangen te bevredigen. De
dvd Into the great silence refereert daar expliciet aan: het is ‘een film die bijna
een klooster wordt’, in plaats van er alleen maar een weer te geven.16 Film-
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maker Philip Gröning, die zegt het grootste deel van zijn leven tegen religie
te zijn geweest, leefde een tijd bij de ascetische broeders van Chartreuse – als
een filmmaker, voor hem de enige manier om het te kunnen.17
Het deels agelovige religieuze verlangen van fotograaf en filmer (en van
een groot deel van de kijkers naar dit werk) heeft iets voyeuristisch. Het is
een kijken naar religieuze beleving van anderen om zich erdoor te laten aanspreken, om in de beeldspraak te blijven, er op een religieuze manier door
opgewonden te raken. De religieuze voyeur kijkt naar religieuze riten om
geraakt te worden door iets waar het religieuze gedrag van degenen die geobserveerd worden naar verwijst. Zo participeert hij een beetje, maar blijft
hij er ook buiten staan.
Hij wil afstand houden omdat hij niet gelooft. Zolang hij er passief van
kan kennisnemen, kan hij zijn oordeel erover wel tussen haakjes plaatsen, in
ieder geval voor even. Maar zodra hij zou overwegen op een actievere manier
met de beelden om te gaan, zoals door iets aan rituelen te doen, denkt hij er
eigenlijk maar op twee manieren op te kunnen reageren: ze als geloofwaardig te omarmen of als ongeloofwaardig te verwerpen. Zijn passiviteit is het
gevolg van een (veelal minimalistisch getint) geloofsprobleem. Actief ongeloof werpt een blokkade op om religieus verlangen daadwerkelijk religieus
vorm te kunnen geven.
Passiviteit is in het huidige levensbeschouwelijke klimaat een veelvoorkomende reactie op ongeloof. Religiositeit lijkt weliswaar steeds minder een
taboe, maar de drempel is toch hoog om je daadwerkelijk in te laten met
religieuze rituelen en groepen die geloofsvoorstellingen aanhangen die op
gespannen voet staan met het seculiere perspectief. Het geloofsprobleem
staat zo de ontwikkeling van de eigen religiositeit in de weg. Nog wel. Het
lijkt een kwestie van tijd voordat men de consequenties van het inzicht dat
beelden van transcendentie kwesties zijn van smaak actiever gaat exploreren.18
Metareligieuze lezers hebben, veelal zonder het te beseffen, zich de op
fenomenoloog Husserl geïnspireerde, en in de godsdienstwetenschap breed
aanvaarde methode van ‘Epoché’ eigen gemaakt.19 Dit is een methodologisch agnosticisme waarbij religie bestudeerd wordt met onthouding van
een oordeel over waarheid van geloofswaarheden.20 De vraag naar de status van de beelden van transcendentie wordt tussen haakjes gezet – evenals
trouwens de vraag naar de waarde van de te bestuderen fenomenen.
Zoals de fenomenologische wetenschapper houdt de lezer met zijn agnosticisme een zekere onpartijdigheid op en houdt hij dus afstand, maar
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dat geeft hem ook de mogelijkheid zich minder bevooroordeeld in te leven,
door fenomenologen ‘Einfühlung’ genoemd. Nederlandse bekendste vertegenwoordiger van deze methode is Gerardus van der Leeuw, die zich al inlevend – in zijn studeerkamer – bezighield met het classificeren van religieuze
fenomenen.21
Er is veel kritiek op de fenomenologische benadering geleverd, en terecht.
Epoché zou het kritisch verstand tussen haakjes zetten terwijl Einfühlung
te subjectief zou zijn om wetenschappelijk te kunnen zijn.22 Wie de mede
dankzij Einfühlung verkregen inzichten die hij met deze methode verkrijgt
voor objectief waar houdt, mag het zich aantrekken. Dan dient deze strategie om metafysisch geladen beelden van transcendentie geloofwaardig te
maken.23
Tegenwoordig zijn er nog maar weinig godsdienstwetenschappers die
zichzelf fenomenoloog noemen, maar de methode van het je inleven zonder
over de waarheid van het geloofde te oordelen wordt breed gedeeld. Maar
waar de methode van Epoché en Einfühlung dient om religie mede op een
persoonlijke, ervaringsgewijze manier te leren kennen, om meer kwaliteit
aan een wetenschappelijk onderzoek te geven, is ze alleen maar toe te juichen. En we kunnen nog een stapje verder gaan. Deze methode kan zowel
wetenschappers als niet-wetenschappers helpen zich op agelovige basis religieus te ontwikkelen.
Het is natuurlijk de vraag hoever dat kan gaan: tot en met het hebben
van religieuze ervaringen? Hierover zijn twijfels mogelijk vanwege het spanningsveld dat er ligt tussen Epoché en Einfühlung. Enerzijds wordt distantie gevraagd, anderzijds betrokkenheid. Je kunt je afvragen of de distantie
de betrokkenheid niet uitsluit – en de betrokkenheid de distantie. Er zijn
mensen die stellen dat distantie een meer dan oppervlakkig binnendringen
in een te ontdekken religieuze wereld verhindert.24 Maar dat valt te betwijfelen. Het spanningsveld tussen Epoché en Einfühlung levert in de praktijk
een voortdurende zelfreflectie op. Je al inlevend dringen zich vragen op als:
wat beleef ik, wat is de status van de beleving, oordeel ik écht niet, wat zou
daar mis mee zijn, wat is de beperktheid ervan, waarover oordeel ik dan precies, wat voor soorten oordelen kan ik bij mijzelf onderscheiden, en hoe beinvloeden die de ervaring – typisch vragen vanuit een metaperspectief dus.
Dit perspectief sluit een zeker transcendentiebesef in, en waar het samengaat
met je inleven maakt het ontvankelijk voor belevingen van intentionaliteit,
en kan er dus iets religieus worden beleefd.
Metareligieuze lezers hanteren dus in de praktijk een methode die op de
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fenomenologie lijkt, een methode die participatie in religie aanmoedigt, al is
het in gedachten vanuit de luie stoel. En wellicht zou deze ook bij hen activerend kunnen werken. We kunnen er veilig van uitgaan dat in ieder geval een
deel van deze niet-kerkelijke en niet-gelovige lezers met hun gelees een zeker
religieus verlangen aan de dag legt, maar dat zij dit verlangen maar matig
kunnen vervullen. Veel lezers blijven passief. Zij zullen waarschijnlijk meer
intense religieuze ervaringen hebben als ze er meer werk van zouden maken.
Ook wetenschappers en filmers lukt het trouwens vaak alleen actief
agelovig te participeren dankzij hun niet-religieuze doel – een film maken,
een boek schrijven. Is zo’n doel er niet, dan blijft het meestal bij passief
films kijken of boeken lezen, en wordt er dus minder aan beleefd. Maar
van dit gegeven kan ook gebruik worden gemaakt: wie een buitenreligieus
doel heeft, kan gemakkelijker participeren. Dit zie je ook buiten de wetenschap. Wellicht dat juist daarom sommigen al fotograferend, zingend
of anderen helpend bij een religieus verband betrokken zijn. Het helpt te
participeren en tegelijkertijd enige afstand te houden, en zo vanuit een
metastandpunt naar het religieuze gebeuren waarin je je begeeft te kunnen
kijken. Dat merk ik ook bij mijzelf in Vézelay.
Velen blijven echter ook graag veilig met een boek op de bank. Een metastandpunt is passief kennelijk gemakkelijker vol te houden dan in de praktijk. Het kan lastig zijn een kijk vanuit metaperspectief vol te houden bij
bijvoorbeeld deelname aan rituelen waarin anderen die wel geloven hun
metafysische waarheidsclaims benadrukken. Dan vergaat je de zin om mee
te doen gemakkelijk. En je voelt je er wellicht door gedwongen zelf positie
in te nemen. Ongeloof dient zich dan aan, verdringt de agelovige houding
vanuit het metaperspectief en maakt passief waardoor minder gemakkelijk
intensere religieuze belevingen kunnen ontstaan.
Waarschijnlijk werkt het niet zien van aantrekkelijke mogelijkheden van
religieus gedrag ook bekoelend op religieuze verlangens. Hoewel reli-filmkijkers en -boekenlezers er meer aan zouden kunnen beleven door actiever
te worden, zien ze daar kennelijk geen of weinig vrijheid toe.
Misschien biedt de door de antropoloog André Droogers gepropageerde
houding van ‘methodologisch ludisme’ een mogelijkheid. Deze is volgens
hem te zien als een radicalisering van het methodologisch agnosticisme.25
Droogers propageert het ‘speels’ toepassen van de atheïstische, agnostische
en religieuze benaderingen in de godsdienstwetenschap. Anders gezegd: het
tegelijkertijd toestaan van verschillende manieren van classificeren van de
werkelijkheid.26
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Droogers nodigt wetenschappers uit vergaand religieus belevend met
hun onderzoeksobject mee te gaan. Onder antropologen gebeurt dit al bij
participerend onderzoek onder religieuze culturen en subculturen waarbij
de kunst van het actief inleven wordt beoefend terwijl er tevens een wetenschappelijke analyse wordt gemaakt.28 Wetenschappers doen dit om het
verschijnsel emic te leren kennen en te beschrijven. Droogers geeft hier met
zijn ludisme een verdere methodologische onderbouwing voor.
De ludistische methode kan ook buiten de wetenschap vruchtbaar zijn
bij het op agelovige basis zoeken naar manieren om iets religieus te beleven.
In plaats van enigszins krampachtig te proberen niet te oordelen en alleen
passief te observeren, kun je ook speels meegaan met allerlei religieuze voorstellingen. Met het oog op de beleving. Zo kun je ook beelden die elkaar
uitsluitende waarheidsclaims impliceren een rol geven in je religieuze leven.
Droogers stelt de ludistische boven de agnostische methode omdat de agnostische het emic- of insider-perspectief niet zou toestaan, en het op agnostische basis onmogelijk zou zijn je werkelijk in te leven en te participeren.27
Dat lijkt me een misvatting. Sterker nog, volgens mij biedt de agnostische
methode daar bij uitstek de mogelijkheid toe. Ik vermoed dan ook dat er
eigenlijk een agnostisch perspectief aan de basis ligt van Droogers’ voorstel
om de verschillende benaderingen toe te staan. Het agnostische perspectief
is namelijk het enige dat de mogelijkheid openlaat dat de andere – het atheistische en de verschillende theïstische perspectieven – de exclusieve waarheid bezitten, zij het zonder de agnosten daar ooit van te kunnen overtuigen. Hoe kan iemand die dat uitsluit, zoals een atheïst dat doet, meer dan
oppervlakkig een theïstisch perspectief innemen? Je gelooft dan immers dat
het perspectief waarin je je inleeft het eigenlijk totaal bij het verkeerde eind
heeft, in ieder geval in theorie. In de praktijk zullen ook gelovige mensen
zich kunnen inleven in andere geloven. Maar ze kunnen dat volgens mij alleen doen door zich eventjes agnostisch op te stellen. Als wetenschappelijke
discipline kan methodologisch ludisme dus alleen bestaan op agnostische
basis.
Droogers’ methodologie heeft nog een schaduwkant. Het biedt een
legitimering van het onderzoek naar religie op gelovige – atheïstische of
theïstische – basis.29 Maar geloof is voor wetenschapsbeoefening geen erg
vruchtbaar startpunt.30 Het staat onbevooroordeelde nieuwsgierigheid naar
het wat en hoe van de werkelijkheid in de weg. Religiewetenschappers die
een niet door hen aangehangen religie onderzoeken terwijl ze hun eigen
religieuze of atheïstische geloof tot hoeksteen maken van hun methode zijn

302

de smaak van meer

niet wetenschappelijk genoeg omdat ze met hun metafysisch gegronde oordelen exclusieve waarheidsaanspraken maken en dus onwaarheidsaanspraken impliceren over door hen onderzochte vreemde religiositeit. Weliswaar
zou een gelovige wetenschapper door ludisme kunnen worden verleid tot
het zich eventjes inleven in alternatieve geloven, maar dat betekent niet dat
de daarna op gelovige basis gemaakte analyses als wetenschappelijk geaccepteerd zouden moeten worden. Droogers is daar niet duidelijk over, maar
er is reden voor bezorgdheid. Droogers vraagt namelijk van wetenschappers
niet alleen zich in te leven in de verschillende religieuze en levensbeschouwelijke belevingswerelden, inclusief de atheïstische, hij vraagt ook aan zich
agnostisch opstellende wetenschappers zich in te leven in de wetenschapsbeoefening van atheïstisch en theïstisch werkende collega’s en hun methoden
daarmee te accepteren – tijdelijk, zegt hij. Maar wanneer precies, tijdens het
debat, al schrijvend aan een wetenschappelijk artikel?
Het inleven moet ook niet zozeer een poging zijn even te gaan geloven
in de atheïstische of theïstische metafysische waarheidspretenties. Dat lijkt
me een onmogelijkheid. Het moet gaan om het beleven van de beelden van
transcendentie, bijvoorbeeld door het doen van rituelen uit een religieuze
traditie.
Een eigen geloof en daarmee een ongeloof in de religieuze beelden van
een te onderzoeken groep of traditie kan de wetenschapper flink in de weg
zitten, verhinderen dat hij vanuit een metaperspectief naar zijn onderzoeksobject en naar zichzelf als onderzoeker kan kijken. Voor iemand die gelooft
dat Jezus de eniggeboren zoon van God en de redder der mensheid is, is het
waarschijnlijk te veel gevraagd om mee te doen aan een ritueel waarin dit
geloof wordt tegengesproken.
Onderzoek op agnostische basis heeft zijn voordelen. De wel vanuit metaperspectief kijkende onderzoeker kent zijn beperking en heeft dus geen
oordeel over de status van de voorstellingen waarin wordt geloofd. Al betwijfelt hij de zekerheid van gelovigen, hij sluit niet uit dat ze gelijk kunnen
hebben.
Je inleven, en dus even niet klaarstaan met je oordeel over de status van
religieuze beelden is helemaal niet zo gemakkelijk. We zitten vol oordelen,
en ook wetenschappers kunnen het vaak maar nauwelijks opbrengen niet te
oordelen. Droogers’ positie is zo gezien wel realistisch in de consequenties:
iedereen mag van hem immers zijn oordeel hebben, mits hij maar bereid is
zich eventjes in te leven in alternatieven.
De waarde van het niet oordelen en het toestaan van uiteenlopende le-
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vensbeschouwelijke perspectieven wordt tegenwoordig breed gedeeld. Niet
alleen over de waar- of onwaarheid van metafysische beelden maar ook over
de morele wenselijkheid en waarde ervan dienen we terughoudend te zijn.
Dit is een belangrijk principe geworden in onze pluralistische cultuur – bij
de overheid, in het onderwijs en in de media.
Er zijn wel grenzen aan dit onthouden van een oordeel. Sommige voorstellingen worden door velen absurd gevonden, zoals willige maagden in het
moslimparadijs en kabouters in je tuin. Gelovigen hierin worden eigenlijk
alleen door antropologen serieus genomen. Maar over het algemeen zijn de
marges waarbinnen we geen oordeel vellen over de waar- of onwaarheid van
religieuze voorstellingen tegenwoordig groot, groter dan ze hier ooit geweest
zijn. Tenzij zulke kwesties een politieke lading krijgen, is de tolerantie voor
‘vreemde zaken’ groot. Hoewel tolerantie deels zal voortkomen uit de angst
voor lange tenen of te discrimineren, komt ze ook voort uit een positief
gemotiveerd metaperspectief waarin we andermans heilige waarheden niet
op waarheid beoordelen omdat we ons bewust zijn van het feit dat er op dit
gebied geen ware of onware uitspraken mogelijk zijn.
Zoals in de voorbeelden uit het vorige hoofdstuk bleek, en we ook verderop nog uitgebreid zullen zien, beoordeelt men in tal van expressies van
cultuur beelden van transcendentie op smaak – schoonheid, bruikbaarheid
en moraliteit – in plaats van op waarheid. Weliswaar gebeurt dit nog diffuus, en is dit in de religieuzere uitwerkingen nog marginaal, maar het culturele en maatschappelijke klimaat lijkt meer en meer open te gaan staan
voor actiever gebruik van religieuze vormen om de beleving die ze kunnen
geven. Waarschijnlijk zullen steeds meer mensen dit principe gaan laten
gelden voor de eigen ook verdergaande omgang met religieuze beelden en
die gaan beoordelen op smaak.
Een ‘meta-opmerking’ tussendoor. Je kunt natuurlijk tegenwerpen: bewijs
dit maar eens, en ook dat velen tegenwoordig kijken naar religie vanuit een
metaperspectief. Dat lezers van boeken over religie een religieus verlangen
hebben. Dat ze verder vaak passief zijn. Dat ze de statusvraag tussen haakjes
zetten. Dat tegenwoordig het smaak- in plaats van het waarheidscriterium
wordt toegepast. Toon het maar eens aan, graag aan de hand van onderzoek
naar de meningen van mensen op dit gebied. Zulk onderzoek is er nog niet,
dus het kan hier alleen schetsend aannemelijk worden gemaakt. In deze omvangrijke poging hier een nieuwe omgang met religie aan te tonen, en een
bruikbaar begrippenkader voor de bestudering ervan te ontwikkelen, kunnen
hier niet anders dan grote lijnen worden getrokken, met een patchwork van
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voorbeelden die het illustreren. Bovendien maak ik het aannemelijk door het
mede uit de sociale context te verklaren, te laten zien dat het ook kwantitatief
een rol speelt, en te verklaren waarom weinigen er oog voor hebben.31
Een populair metaperspectief is het je verplaatsen in het perspectief van
een ander. Het is een manier waarop mensen gemakkelijker verdergaan in
de agelovige omgang met religie. Een agelovige die zich probeert in te leven
kan dat doen door te proberen ‘door de ogen van een ander’ iets mee te
beleven van diens religieuze werkelijkheid. Deze houding is niet voorbehouden aan wetenschappers alleen. Zo’n actieve houding zie je bijvoorbeeld
in Lourdes onder agelovige vrijwilligers die er actief zijn.32 Een aantal van
hen wil daar ook graag iets levensbeschouwelijks of religieus beleven. Gefascineerd kijken ze naar de gelovige ouderen, die er op bedevaart zijn. ,,Leuk
om ze religieus te zien zijn,” zegt Aty, die als vrijwillige dokter mee is. Alle
vrijwilligers samen maken het mogelijk dat oude en zieke mensen er een religieuze topervaring krijgen. En hun topervaring is ook voor de vrijwilligers
van groot belang. ,,De eerste keer dat ik bij de grot kwam dacht ik: is dit
het nou?”, zegt Michiel. ,,Maar nu weet ik: je moet niet naar de grot kijken,
maar naar de mensen vóór de grot. Het doet hen veel.” Ook het duwen van
een rolstoel tijdens de lichtprocessie zegt hij ‘heel waardevol’ te vinden. ,,Je
kijkt dan door de ogen van een oud, ziek en religieus mens naar het gebeuren hier, waar ik persoonlijk overigens wel mijn vraagtekens bij heb.”
Hij duwt zich een religieus wereldbeeld binnen. Dankzij het duwen van
rolstoelen in de lichtprocessie, voor velen het hoogtepunt van hun bezoek
aan Lourdes, leven de agelovige vrijwilligers zich in het daar geldende universum in, proberen ze even mee te kijken vanuit het traditionele religieuze
perspectief – een god die om de mensen geeft, en soms zelfs een wonder
bewerkstelligt, en die ons een ‘hiernamaals’ geeft. Door te proberen door de
ogen van een gelovige mee te kijken, beleef je iets gezamenlijk met hem of
haar. Het schept een band waarlangs religieuze sentimenten gemakkelijker
overgenomen kunnen worden dan zonder die band.
Dit niet in een vrijblijvende context, maar in een existentiële crisissituatie – de te helpen gelovigen zitten vaak in de moeilijkste tijd van hun leven.
Het maakt voor jonge vrijwilligers de dood en het lijden even heel werkelijk.
Michiel ervaart ook een zekere existentiële verbondenheid: ,,Je beseft dat
het mensen zijn zoals jijzelf, en dat het dus ook jou kan overkomen. Dat
relativeert het dagelijks leven zeer.” De oudere, gelovige pelgrims hebben
nog een religiositeit die veel van de duwers niet meer hebben. Deze duwers
kunnen zulk geloof niet meer opbrengen, maar door de gelovigen te duwen,
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kunnen zij iets van de religieuze wereld van de pelgrims meebeleven. Het is
een agelovige strategie waarbij vanuit een metaniveau geprobeerd wordt iets
religieus mee te beleven.
De aanstekelijkheid van de religiositeit van anderen, ook als je er niet
in gelooft, wordt mooi beschreven door een echtpaar dat met de kinderen
Lourdes aandoet, en meedoet aan de lichtprocessie. ,,De kinderen geven
ons weer eens een wijze les. Zij laten zich eenvoudig betoveren door wat ze
ervaren, terwijl wij hier aanvankelijk lopen als geïnteresseerde toeschouwers
van de Maria-verering. Inmiddels voelen we ons meer en meer onderdeel
van de menigte. Er is een sfeer van gezamenlijkheid en verbondenheid ontstaan, en dan maakt het eigenlijk niet meer uit wat je precies gelooft. Op
dat moment zijn we getransformeerd van toeschouwer tot deelnemer. We
voelen het wanneer we even later een moment de stoet uitstappen omdat
de kinderen moe worden. Als we tussen de kijkende mensen aan de rand
van het plein staan is de magie verdwenen. Zo gauw we ons weer in de menigte voegen, is het gevoel weer terug. De gezamenlijke intentie van al deze
mensen heeft een enorme kracht, prachtig gesymboliseerd door de zee van
lichtjes om ons heen. Wat kan het ons nog schelen of Maria nu werkelijk in
die grot verschenen is, dit is een mooie ervaring.”33
Deze Lourdes-gangers leven zich veel actiever in dan de lezers van een
boek. Wie contact legt met gelovigen van vlees en bloed die in een bepaalde
religieuze traditie staan, stelt zich veel meer open dan wie het veilige isolement van een boek koestert. Met degenen door wier ogen ze proberen
te kijken, hebben ze niet een imaginair, maar een werkelijk contact. Beide
partijen stellen zich toegankelijk op, al bezien ze elkaar vanuit heel andere
referentiekaders. Deze manier van meebeleven is een groter avontuur, dat
uitdaagt tot verdergaande overgave, en dat gemakkelijker tot indringender
belevingen kan leiden dan het lezen van een boek.
Een metaperspectief kan soms met een schok doorbreken, getuigde ‘pragmagiër’ Jaap Hollander.34 Eerst had hij een atheïstische kijk op religie, maar
door de confrontatie met aanhangers van de religie die hij op ongelovige basis probeerde mee te beleven, verdiepte zijn perspectief zich. ,,Ik ben er altijd
van uitgegaan dat de goden en geesten in ons centrale zenuwstelsel wonen,
niet in de hemel. Dat de goden van vroeger vooral nuttige, culturele vormgevingen van onbewuste psychische processen waren. Maar eigenlijk getuigt
het van een grove culturele arrogantie om het onbewuste stiekem waarder
te vinden dan de goden. Umbanda-priesters in Brazilië waren er soms best
geïrriteerd over: ‘Jij komt onze technieken afkijken,’ zeiden ze dan. ‘Je doet
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alsof we trucjes uithalen, maar wij treden in contact met God. Ik praatte
over nut, zij over waarheid. Tegen de argumenten die ik kan aanvoeren om
aan te tonen dat we niet onder de realiteit van het onbewuste uit kunnen,
stelt de Umbanda-priester evenveel argumenten om te laten zien dat we niet
onder de realiteit van deze of gene god uit kunnen.”35 Dit inzicht en de eruit
volgende zelfreflectie maakten Hollander tot een agelovige. De relativering
waarmee hij naar beelden van transcendentie keek, werd groter, en zijn besef
van transcendentie groeide.
Ook in ‘reli-fictie’ kan het metaperspectief soms een prominente rol spelen. Sommige spelen hebben naast zelfontwikkeling het geven van religieuze
ervaring zelfs als expliciet doel. Zoals The Journey of Wild Divine, een zogenaamde bio-feedbackgame. ,,Is dat niet wat wij allemaal willen: met je ogen
of met denkkracht een voorwerp bewegen?” recenseert Ine Poppe.36 Van een
virtuele Indiase goeroe en de wijze vrouw ‘Sophia’ krijg je in het Engels aanwijzingen om ‘leeg te worden’ en ‘tot je kern te komen’. De decors bestaan
uit een eindeloze opeenvolging van trappen, gangen, pagoden en tempels,
die je in situaties brengen waarin je opdrachten moet vervullen. Zo kun je
door het regelen van je adem ballonnen op gelijkmatige hoogten door de
lucht laten drijven, een vurige bal naar het hart-chakra van een mediterende
man laten dalen, bronzen deuren openbreken, of haardvuren aansteken. Dit
met behulp van een sensor om een vinger. Om zo je ware zelf te ontdekken
en ‘onbegrensde menselijke mogelijkheden te ontwikkelen’.37 Dit alles natuurlijk terwijl de computeraar zich voortdurend bewust is van het gegeven
dat de beelden fictief zijn. Maar dat bewustzijn verhindert het krijgen van
religieuze beleving niet per se. Integendeel, voor veel agelovigen is het bewustzijn van fictie de enige manier om nog iets religieus te kunnen beleven.
Welbewust zet hij fictie in om bij zichzelf een religieuze beleving wakker te
maken, en dit impliceert het kijken vanuit een metaperspectief naar zichzelf,
de middelen die hij inzet, en de beleving die hij wil oproepen.
Er is een groot verschil tussen de traditionele, gelovige manieren om religieus te zijn en de hier geschetste manier van de agelovige die een metaperspectief heeft. De agelovige verhoudt zich op een fundamenteel andere
manier tot de traditionele metafysisch geladen beeldenwereld dan de traditionele gelovige. In plaats van uit overtuiging bijvoorbeeld mee te zingen
‘wij loven God want hij is groot’, zullen zij deze zin meezingen omdat deze
een onderdeel is van het traditionele repertoire dat zij door mee te zingen
proberen te ontsluiten – als ze zo’n zin al uit de strot krijgen, dat is afhankelijk van temperament en de persoonlijke verhouding tot de tekst, van smaak
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dus. Zij doen dit om een beleving te wekken, en dat is niet de openlijke
motivatie die je van de meeste gelovigen kunt verwachten. Zulk zingen van
traditionele kerkliederen gebeurt ook in georganiseerd verband. Een boek
van de atheïstische schrijver Maarten ’t Hart waarin psalmen een hoofdrol
speelden, vormde de aanleiding van verschillende samenzangbijeenkomsten
voor niet-(traditioneel)gelovigen.38
Agelovigen hebben een metaperspectief dat hen helpt het geloofsprobleem
op te lossen. In plaats van de mens als schepsel van God te zien, zijn ze naar
zichzelf gaan kijken als zinzoekende, godenscheppende en religiestichtende
wezens. En ze gaan dit steeds minder zien als desillusie, maar steeds meer als
kans. Kans in het spel om hun religieuze verlangen te vervullen.

III Reli-spel
Veel agelovigen spelen met religie als met een spel, waar zij actief of passief
aan deelnemen. Ze kijken naar een mis als naar een toneelvoorstelling, zingen kerkliederen en vieren de eucharistie mee als deelnemers aan het spel.
,,Het gaat in de mis om het gevoel dat je samen bent. Net als in het theater.
De toehoorders moeten gegrepen worden, zich verbonden voelen en zo deel
gaan uitmaken van het spel,” zegt acteur Rik van Uffelen.39 Voor hem is
een kerkdienst een voorstelling ‘waaraan je even hoge eisen mag stellen als
aan het theater’. ,,Bij toneel is het niet het belangrijkste dat je het verhaal
helemaal gesnapt hebt, of dat het klopt. Het gaat erom dat als je weer buiten
staat, je het interessant gevonden hebt, je iets hebt meegemaakt dat je heeft
geraakt.” En zo is het ook met een mis – die hij overigens het liefst in Vézelay meemaakt. ,,Het is net als bij een toneelstuk: als het niet goed is, lopen
de mensen weg. Meestal is het niet helemaal goed, maar de ene keer dat
het écht goed gaat, is dat een van de meest fascinerende belevenissen die er
zijn.” Het kan bijvoorbeeld mooi worden als koor en gemeente om beurten
een strofe zingen. Maar als in een kerk die redelijk vol zit, maar een enkeling nauwelijks hoorbaar meezingt, wordt het niks. ,,Als je daar als gelovige
komt, waarom zing je dan niet mee? Dan wordt het pas mooi: uit volle
borst, met z’n vijftigen, honderden, ja duizenden. Als ik vaste kerkganger
zou zijn, zou ik alles vol vuur meezingen.” Dan speel je het spel tenminste
goed, zegt Van Uffelen. ,,Ik ben geen gelovige, vind het totaal onbelangrijk
te geloven of God wel of niet bestaat. Maar als je dan gelooft, maak er dan
iets van. We zijn hier immers maar korte tijd.”
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Veel gelovigen, dominees voorop, gebruiken tegenwoordig het woord
spel voor hun religieuze gedrag.40 ,,De cultus een spel? De stelling lijkt in
eerste instantie een belediging voor een ieder die een religieus ritueel als
gelovige beleeft,” schrijft filosoof Harald van Veghel in een bundel opstellen
over de christelijke cultus als spel.41 Toch voldoet de cultus formeel aan de
kenmerken van het spel, constateren de auteurs. En inderdaad zijn er tal van
overeenkomsten. Het spel schept een heel eigen orde, en wordt met ernst
gedaan, aldus Huizinga.42 Spel schept een schijnwereld, waarin men opgaat,
waarin men zich vermaakt, zichzelf kan wezen, zonder zichzelf te zijn, vult
Van Baal aan.43 Mensen spelen nooit zichzelf, maar altijd iemand anders.
Tegelijkertijd zijn ze op een wezenlijke manier juist dan zichzelf. Ze geven
zo aspecten van zichzelf de kans zich te uiten in een fictieve omgeving. Net
als spel heeft religieus ritueel spelregels, deelnemers spelen rollen, doen alsof
in een tijdelijk geldige wereld.
Theologen lijken het spelkarakter van hun geloof te benadrukken, om
bij de tijd te zijn, in ieder geval die suggestie te wekken. Het christendom
heeft het (helemaal in Nederland) tegenwoordig moeilijk, terwijl spel veel
onproblematischer en populairder is. Theologen proberen religie te ontproblematiseren door bijvoorbeeld spelen ‘de religieuze categorie bij uitstek’ te
noemen.44
Het begrip spel wordt ook buiten de kerken ingezet om problematisch
geloof lichtvoetig voor te schotelen. Op het Eigentijdsfestival, een newagegebeuren dat de schijn van dogmatiek wil voorkomen, werden daarom
clowns ingehuurd voor ‘een stukje theatersfeer’. Zo kan religie een spel worden, stelt de organisator. Ook de deels zwaar op geloof bouwende workshops mogen tijdens het festival als spel worden gezien. ,,Om de twee uur
een ander spel.”45
Hoe luchtig het ook wordt gebracht, de ernst zal er uiteindelijk niet minder
om zijn. Dat moet ook om goed spel te kunnen zijn. Maar die ernst kan ook
een valkuil zijn, stelt Droogers, want al snel gaat ook macht een rol spelen,
wordt het spel daardoor zo ernstig dat het spelkarakter teniet wordt gedaan.46
Ik denk dat speciaal geloof roet in het eten gooit. Er is een groot verschil
tussen geloofsreligie en spel. Zodra de spelers van een spel werkelijk vergeten
dat ze spelen, is het spel ten einde, terwijl de meeste traditionele religies pas
leven bij de gratie van een ontbrekend bewustzijn dat de mensen ze hebben
bedacht. Spelers van een spel kunnen ook een heel ander spel gaan spelen,
maar voor gelovigen is dat onmogelijk. Zij zijn immers niet in staat opeens
iets anders te gaan geloven. Geloofsreligie kan dus geen spel worden genoemd.
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Ook sommige dominees zijn sceptisch over de modieuze spelmetafoor.
Een van hen zegt: „Niemand die naar Shakespeare gaat, denkt dat hij morgen Hamlet zou kunnen tegenkomen op straat. Mijn kerkgangers denken
dat wél van Petrus.”47 De prijs voor het bombarderen van spel tot de religieuze categorie bij uitstek is dat gelovigen die hun religie niet als spel zien en
zagen, het merendeel van de mensheid, niet serieus worden genomen. En
dat mag niet het bijeffect zijn van een modieuze theorie.
Religie is pas echt een spel als geloof in de waarheid van metafysische
voorstellingen ontbreekt. Voor traditionele religie is de karakterisering als
spel daarom meestal ongeschikt. Al kan ook hier spel soms een goede aanduiding zijn. Zo voeren gelovigen al eeuwenlang kerst- en paasspelen in de
kerk op, en ook tegenwoordig zijn die nog geliefd. Regisseur Richard den
Dulk van de Passiespelen in Tegelen ziet een toegenomen populariteit van
dit spel, dat buiten de kerk plaatsvindt, en verklaart dat uit het vrijblijvende
spelkarakter ervan, waarbij geloof niet nodig is. “Het is belangrijk dat de
spelen niet als een kerkelijke aangelegenheid worden gepresenteerd maar als
toneel. Een ieder is daardoor vrij ze al dan niet religieus te interpreteren.”48
Er zijn tal van spelen te vinden in de godsdienstgeschiedenis, spelen waarbij de spelers zich van het spelkarakter bewust waren, want zoals gezegd is
het zonder dat bewustzijn onzinnig om van spel te spreken. In Homo Ludens
laat Johan Huizinga zien hoe bij wat hij nog ‘de wilden’ noemde spel en
religieuze ceremonie, waarin de goden in de vorm van gemaskerde dansers
verschijnen, ‘naadloos in elkaar overlopen’. ,,De vrouwen weten precies wie
er achter dat masker verborgen zit. Niettemin geraken zij in vreselijke opwinding, wanneer het masker haar in dreigende houding nadert, en stuiven
krijsend uiteen. De vrouwen zijn als ’t ware de figuranten in het stuk, en zij
weten dat zij geen spelbrekers mogen zijn. De benedengrens, waar heilige
ernst tot ‘fun’ verzwakt is, is bij dit alles volstrekt niet te trekken.”49 Ook in
traditionele religies kunnen dus spelelementen zitten.
Tegenwoordig vinden veel mensen het gemakkelijker religie te zien als
spel dan als een geloofwaardige poging om met bijvoorbeeld God te communiceren. Het is voor hen een manier om ondanks twijfels en ongeloof
actief aan religieuze rituelen mee te kunnen doen. Dit kan in verschillende
gradaties. Het – agelovige – reli-spel kan alleen gericht zijn op het krijgen
van levensbeschouwelijke inzichten, maar de speler kan ook openstaan voor
religieuze belevingen. Als spel gespeelde religie biedt op zichzelf al levensbeschouwelijke kwaliteit, namelijk een confrontatie met de verschillende
eeuwige thema’s van het mens zijn zoals zinvol- en zinloosheid, lijden, hoop,
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redding en overgave. Zulke thema’s worden in allerlei vormen van spel op
de spits gedreven – zoals in toneel, muziek en dans. Er sluipt iets religieus
in als de thema’s beelden van transcendentie worden en ze een metafysisch
kantje krijgen – zoals wanneer ‘overgave’ de notie van ‘opgevangen worden’
insluit. Als daar ook een zekere mate van intentionaliteit aan wordt beleefd,
is er sprake van religieuze beleving.
Zingen en musiceren zijn veelgebruikte manieren waarop iets religieus
beleefd kan worden zonder te hoeven geloven. Zoals bij de Mattheüs Passie,
die tegenwoordig voor een aanzienlijk deel door agelovigen genoten wordt.
,,Veel mensen biedt het de belangrijkste religieuze ervaring van het jaar,”
zegt Kees van Houten, organist en de schrijver van een boek over de betekenis van de Mattheüs. De muziek wekt volgens hem ook bij wie niet
gelooft religieuze gedachten, gevoelens en ervaringen op. ,,Iemand die door
de Mattheüs gegrepen wordt, legt als het ware verbinding met iets hogers,”
zegt Van Houten. ,,Ik ervaar ook allerlei componenten van volmaaktheid in
de Mattheüs. Zangers en luisteraars nemen deel aan een gebeuren dat het
gevoel kan geven dat het bestaan echt zin heeft omdat ‘er meer is’.” Ook
kan de Mattheüs momenten van inzicht bieden. ,,Je kan je in het lijdensverhaal verdiepen, je inleven in de psychologie van het verhaal, ook zonder
het te beamen,” zegt Van Houten. De tekst stemt tot meditatie, vooral over
eeuwige thema’s van het leven, zoals schuld, lafheid, vergeving en dood.
Tijdens de drie uur durende Mattheüs is er voor de luisteraar tijd voor het
overwegen van zijn verhouding tot de tekst. Die verhouding ligt niet vast,
is aan moment en levensfase gebonden en ontwikkelt naarmate hij zich in
de Mattheüs verdiept. Kennis helpt, weet Van Houten, en daar kunnen ook
agelovigen hun voordeel mee doen.
Heel gemakkelijk is het niet. Wat moet je op agelovige basis bijvoorbeeld
met deze tekst uit de Messiah: ,,Nochtans, onze ziekten heeft Hij op zich
genomen, en onze smarten gedragen. Maar om onze overtredingen werd
Hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de
vrede aanbrengt, was op Hem… de Here heeft ons aller ongerechtigheid op
hem doen neerkomen.”50 Wat denk je, voel je, beleef je als je zulke teksten
uit je mond hoort rollen? Wellicht voelt het enigszins ongemakkelijk. En
gaan je gedachten over de inhoud, waarvan je je distantieert. Elk genot is
dan bijkans onmogelijk geworden. Al zou dat jammer zijn. De tekst kan
immers ook stof geven voor religieus geïnspireerde reflectie. Alleen het idee
al dat vele generaties bij soortgelijke teksten de reddende hand van God
hebben gevoeld, is interessant. Het zingen ervan moet hierbij niet als een
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geloofsbelijdenis worden beschouwd, maar meer als een poging tot meebeleven van wat vroegere generaties eraan beleefden. Dankzij de muziek, die
erbij horende emoties oproept, kan wellicht toch het lijden worden gevoeld,
en de troost die bij generaties voor ons erdoor werd opgeroepen.
Wie zingt of musiceert (of acteert) heeft een andere relatie met een religieuze tekst dan wie een tekst leest op zoek naar waarheid. Agelovig meezingen kan met welke religieuze tekst dan ook. Niet waarheid is een criterium,
maar schoonheid – primair van de muziek, waarbij de tekst een grote of
kleine rol kan spelen. De tekst kan als franje worden beschouwd of mysterieuze beelden van transcendentie schilderen, die in combinatie met de
muziek, dankzij het herhaaldelijk zingen, langzaamaan zijn diepere betekenissen en gevoelslagen openbaart – zoals hoop, vergeving of uiteindelijke
rechtvaardigheid. Het zou interessant zijn te weten te komen welke betekenisschakeringen er bij agelovige zangers en luisteraars te vinden zijn.
De godsdienstpsychologen Hans Alma en Hetty Zock enquêteerden bezoekers van de religieuze opera Les dialoques des Carmélites om te onderzoeken of bij een ‘seculier publiek’ religieuze beleving te vinden is.51 Er wordt
op toneel gebeden, de mis wordt gecelebreerd en er worden religieuze liederen gezongen. Het publiek was overwegend (68 procent) onkerkelijk, maar
bijna iedereen voelde zich ‘ontroerd’, een emotie die volgens hen typisch
is voor esthetische, en ook voor de religieuze ervaring.52 Allerlei klassiek
religieuze thema’s en belevingen – ‘spiritueel geladen’, ‘heilzaam’, ‘hoopvol’,
‘troostend’ en ‘appellerend’ – werden genoemd door de ‘religieus betrokkenen’, maar ook door de religieus passieven. Dat er agelovigen in het publiek
zaten is aannemelijk, maar wat die antwoordden komen we niet te weten.
Ook werd een aantal spelers geïnterviewd, waarvan niet ieders religieuze betrokkenheid wordt onthuld. De regisseur had hun opgedragen dat ze moesten bidden, ‘werkelijk, niet te doen alsof ’. Hoe verging dat de agelovigen?
We komen het niet te weten.
De musicoloog Elmer Schönberger zegt wel expliciet dat hij ‘ongelovig’
is, terwijl hij bij het luisteren naar Bach toch iets religieus beleeft. ,,Voor de
duur van één enkel deel van een Bach-cantate was ik weer gelovige geweest.
Bron van mijn tijdelijke bekering was het beginkoor van Ein feste Burg ist
unser Gott, bwv 80.”53 Dat gaat zo: ,,Het kost geen enkele moeite er een
stem van gene zijde in te horen, een goddelijke vermaning of op z’n minst
het geweten dat spreekt. Maar zo kras als in Ein feste Burg had ik het nog
maar zelden gehoord. Hels en hemels tegelijk, witte en zwarte magie ineen.”
Schönberger vraagt zich af of Bachs kerkcantates het wel kunnen stellen
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zonder God, ,,althans zonder zoiets als een overkoepelende Idee, die zich
buiten gehoorsafstand van het individuele werk bevindt. Zou ik heus al die
tweehonderd zoveel cantates van Bach uit vrije wil beluisterd en herbeluisterd hebben als ik mij er niet ergens aldoor bewust van was geweest dat de
inzet van dit oeuvre het muzikaal-ambachtelijke overstijgt?” Het is te danken aan zijn katholieke achtergrond en de moeite die hij zich getroostte zich
erin te verdiepen, denkt hij. Een ‘minimale vertrouwdheid’ is vereist.
Ook anderen getuigen van het zonder geloof beleven van religieus spel.
Al komt dat niet altijd neer op het hebben van een religieuze beleving,
kan de beleving ook alleen een levensbeschouwelijk karakter hebben. ,,Bij
Christus’ kruisdood, bij zijn smartelijke Eloï, Eloï lama sabachthani, zonder
overdrijven het meest dramatische moment uit de geschiedenis der mensheid, ervaar ik, als ongelovige, precies dezelfde emoties als een gelovig man
als u,” zei journalist en Bach-bewonderaar Martin van Amerongen ooit tegen Andries Knevel in zijn show.54 Schönberger gaat nog verder door te
stellen ,,dat de niet gelovige zich een zuiverder oordeel van de grootheid
van het werk kan vormen dan de partijdige christen, wiens hart al breekt
bij de gedachte aan de kruisdood.” Hoe dat zij, ook de atheïst kan dus iets
levensbeschouwelijks aan deze muziek beleven, en dat kan zeer intens zijn.
‘Welt, ade! ich bin dein müde, Ich will nach dem Himmel zu’ heet het in het
slotkoraal van bwv 27. Maar ook zonder hiernamaals, zonder God, zonder
Bijbel treffen deze aria’s onmiddellijk doel. Geloven is voorbehouden aan de
gelovige, maar eraan geloven moeten we allemaal.”
Volgens de theoloog Gerrit Hoenderdaal ligt in engagement het verschil tussen serieuze religie en de esthetische variant. Bij de esthetische staat
schoonheid centraal, en precies daarom verdient deze wat hem betreft het predicaat religieus niet. Vormen waarbij beleving vooropstaat, zijn in zijn ogen
oppervlakkig, vrijblijvend, nostalgisch of parasitair. Van kunst mag je genieten, maar religie is daar te ernstig voor. ,,Het gevaar ligt in het vluchtige van
de ontroering,” stelt hij. ,,Voor een ogenblik laten we een mooi stuk muziek
aan ons voorbij gaan, maar het gaat dan ook inderdaad voorbij.”55 Dan wordt
godsdienst ‘een vluchtige emotie en geen werkelijk diep in het leven snijdende
ervaring’. Zo hebben volgens hem ook veel gelovigen de neiging ,,het kruis
op een afstand te houden door erover zwijmelen in plaats van er ernst mee te
maken”.56 Iemand als Franciscus werd niet bekeerd door de esthetiek van het
kruis, maar door de symbolische betekenis ervan, stelde hij vermanend. Het
kruis mag niet ‘op afstand worden gehouden’, en waar dit wel al ‘zwijmelend’
zou gebeuren, is dit ‘wensdenken en niet afkomstig van God’.57
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Welbeschouwd is dit wel erg theologisch geredeneerd, en dus niet overtuigend voor wie Hoenderdaals geloof niet deelt. Het idee van ‘het kruis’
waartegenover eerbied gepast zou zijn, is een theologisch oordeel – en als
vanzelfsprekend op a- en andersgelovigen toegepast een vooroordeel. Zonder zo’n oordeel is er geen bezwaar te maken tegen het incidenteel of vluchtig gebruik van christelijke of andere religieuze beelden om beleving op te
roepen.58
Voor mensen als Schönberger is reli-spel ook eerder een passie en een
levenswijze dan een vluchtige emotie. De mate hiervan kan een indicatie
zijn voor de mate van religiositeit, maar is dus niet bepalend voor goed- of
afkeuringswaardigheid. Een beetje religieus is ook religieus, zoals een beetje
fietsen of lezen toch ook echt fietsen en lezen is. En voor degene die het doet
wellicht iets zeer serieus en van heel grote waarde.
Een religieus element in muziek voorziet in een behoefte – je zou het
er immers ook uit kunnen laten of muziek waar het in zit terzijde kunnen
schuiven. Uit de getuigenissen blijkt dat het de behoefte vervult je aangesproken te voelen door iets transcendents. Dankzij het spel leven de spelers
en de toeschouwers of luisteraars zich in, zonder dat ze er metafysische beelden voor waar bij hoeven houden. De enige noodzaak is de overgave aan
de in het spel gepresenteerde werkelijkheid. Voor velen geldt dat alleen dit
relativerende spelperspectief paradoxaal genoeg nog tot overgave kan brengen – voor even.

IV Tijdelijke overgave
Zonder perspectief dat er weer een eind aan komt zodra je dat wilt, zou
overgave aan het religieuze spel voor agelovigen waarschijnlijk een onmogelijkheid zijn – zoals dat eigenlijk voor elk spel geldt. De relativerende
voorwaardelijkheid van het spel maakt paradoxaal genoeg overgave eraan
mogelijk. Alleen door te doen alsof kunnen agelovigen zichzelf serieus nemen. Het relativerende perspectief kan hen juist motiveren tot het zo goed
mogelijk spelen van het spel, tot engagement. Omdat het ‘maar spel’ is,
kunnen ze zich voor zolang het duurt overgeven aan een religieuze rol.
Doen alsof biedt de agelovige mens de mogelijkheid te proberen er op
religieus gebied iets van te maken, en niet meer vanwege ongeloof, fundamentele twijfel of besef van onkenbaarheid passief te blijven. Wie een religieus spel speelt, legt zich neer bij zijn beperking en het gegeven dat hij moet
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roeien met de riemen die hij heeft, en streeft ernaar zijn mogelijkheden op
dit gebied desondanks zo veel mogelijk te benutten. Doen alsof geeft de mogelijkheid je actief bezig te houden met religieuze rituelen, en zo religieuze
beleving na te streven. Je kunt je zo in het symbolische handelen overgeven
aan de erdoor present gestelde werkelijkheid. Dan is het hoogst mogelijke
van het reli-spel bereikt.
Het tijdelijke karakter van het engagement lost het geloofsprobleem op
een praktische manier op. Tijdens het spel wordt de aandacht door andere
aspecten getrokken en verdwijnt de statusvraag even uit het zicht. Daarmee
is die niet theoretisch opgelost, maar gedurende het spel verdwijnt zijn belang voor even. Hier slaat de ontnuchterende werking van reflexieve twijfel
om in een religieuze. Het reflexief twijfelende verstand komt dan niet, zoals
je vaak zag, tot ongeloof, maar tot de conclusie dat je maar beter religieus
kunt doen om tegemoet te kunnen komen aan je religieuze verlangen.
Daarbij is het ook voor de spelers zelf van groot belang die tijdelijkheid
van het engagement te benadrukken. Alleen door de tijdelijkheid te benadrukken kan het geloofsprobleem even worden opgelost. Voor de spelers
van reli-fictie in Haarzuilens is hun spel mogelijk dankzij een suspension of
unbelief. ,,Graag nodigen we je uit om je ongeloof een uurtje uit te stellen,”
zegt de organisatie Elf Fantasy.59 In dat uurtje hopen de spelers iets te beleven. Met beelden van transcendentie creëren ze de sensatie aangesproken
te worden, en spreken ze ook zelf aan – terwijl ze meedoen aan het openingsritueel door heks Arwen, of terwijl ze verkleed als priesteres de goden
vriendelijk proberen te stemmen.
Ook kunstenaar Biemans, de man achter Stonehenge Rotterdam, ‘gelooft
alleen even,’ zei hij tijdens dit evenement: ,,Geloof is natuurlijk niet de hele
tijd vol te houden. Zo geloof ik in God, maar niet de hele tijd, alleen als
ik het kan gebruiken. Dan betrap ik me er soms op dat ik met hem sta te
praten.”60
Door het besef dat ze alleen tijdelijk volgens de regels van het spel denken en doen, kunnen agelovigen erin meegaan. ,,Als je sceptisch bent over
de theorie of het onderzoek dat wordt gepresenteerd in Pragmagic, maar je
vindt het idee sympathiek, probeer het dan uit als een experimenteel geloof,
handel voor een dag of twee alsof het waar is,” schreef Marilyn Ferguson,
schrijfster van bestseller De Aquarius samenzwering, en daarmee de moeder
van de newagegedachte.61 Zo hopen degenen met zowel een geloofsprobleem als een religieus verlangen het voorgestelde voor even tot leven te
wekken, en zo iets religieus te beleven. En proberen ze het probleem van de
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status los te laten en tegelijk een houding van overgave aan te nemen. Dit
lukt dankzij het relativerende idee dat het geloof niet waar hoeft te zijn om
het in te kunnen zetten voor het wekken van een gewenste beleving.
De oproep het ongeloof uit te stellen is alleen zuiver als hij komt van
mensen die dat zelf ook doen. Maar soms lijkt er aan het verzoek een luchtje
te zitten. In spiritueel centrum Venwoude in Lage Vuursche werd gevraagd
je ongeloof gedurende de training opzij te zetten. Maar degenen die het
vroegen waren gelovigen die hopen dat na de eerste ongelovige stap er gelovige stappen zouden volgen. Dan is het verzoek niet een poging tot omgang met een serieus genomen geloofsprobleem maar een niet helemaal faire
overredingsstrategie.
Ook gelovigen geven zich overigens maar tijdelijk over in hun religieuze
gedrag. Religieuze hoogtepunten hebben immers een begin en een einde en
daarbuiten ligt het gewone leven. Binnen en buiten liggen bij gelovigen min
of meer in dezelfde cognitieve bedding. Tegenwoordig staan bij agelovigen
de twee echter haaks op elkaar. De tijdelijkheid van het engagement kan
daardoor bij agelovigen nog meer dan bij gelovigen een zeker transcendentiebesef oproepen. De wereld die je even reëel maakt, verdwijnt weer zodra
het spel voorbij is. Nadat je weer bent geland, doet de voorbije ervaring
enigszins onwerkelijk aan. Was er iets of niets, had het waarde of is het
waardeloos?
Er zit per definitie een voorwaardelijkheid aan elk spel. De voorwaardelijkheid zit hem in het bewustzijn van de status van het object van overgave,
de verbeelde werkelijkheid. Goed spel kan de statusvraag even doen vergeten. Maar een klopje op de schouder is bij wijze van spreken genoeg om het
bewustzijn van het alsof-karakter te activeren.
Dit doet de beleving niet per se teniet. Beschouwen hoeft religieuze activiteit niet in de weg te staan. Weliswaar komt de beginnende schaatser die
zich bezint op zijn motoriek gemakkelijk ten val. En zal de hyperkritische
filmkijker die maar blijft denken aan de filmset, niet in de film komen en er
waarschijnlijk niet erg van genieten. Maar het beschouwende metaperspectief kan ook werken als stimulans. Wie kan toegeven dat hijzelf de schepper
is van de beelden die de gewenste religieuze beleving kunnen geven, en zich
daarom op de kunst van het sterke spel toelegt, heeft geen hem belemmerend geloofsprobleem meer, en kan zich overgeven aan het reli-spel. Zoals
ook een goede schaatser reflexief kan schaatsen, zijn eigen handelen kan
beschouwen en evalueren, en tegelijkertijd prima kan schaatsen. En zoals de
regisseur ook tegelijkertijd kan analyseren én beleven.
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Niet dat reflectie over de status tijdens de ervaring zelf per se voortdurend
een belangrijke rol moet spelen. Als de statuskwestie alle ruimte inneemt die
iemand heeft om met religieuze zaken bezig te zijn, dan blijft er van religieus
spel en dito beleving weinig over. Wie tijdens het zich ontvankelijk opstellen
om een religieuze beleving te krijgen te intensief bezig is met de status is niet
bezig met het beleven dat hij aangesproken wordt. In het reli-spel wordt de
sensatie gezocht dat je werkelijk vanuit een veronderstelde transcendente
werkelijkheid wordt aangesproken. Daarom kan het beter zijn dan even niet
met een evaluerend metaperspectief bezig te zijn, maar zich zo veel mogelijk
proberen te concentreren op de beleving. Na het reli-spel, of wanneer de
religieuze beleving weer voorbij is, is er nog genoeg tijd voor.
De kritische blik kan het reli-spel namelijk ook ondergraven – doe maar
gewoon, dan doe je al gek genoeg. Je kunt je echter afvragen of de blik hier
dan werkelijk wel zo relativerend was. De overgave wordt hier namelijk niet
alleen gerelativeerd, maar ook belachelijk gemaakt. Wellicht is hier eerder
een te serieus genomen angst voor overgave in het spel.
Het dubbelspel van relativerende reflectie en tijdelijke overgave is typerend voor ieder ‘doen alsof ’. De speler is zich daarvan bewust, al legt hij zich
er niet ieder moment rekenschap van af. De overgave eraan is dus minder
dan totaal – het is ‘maar een spelletje’. Ook kinderen ontgaat dit dubbele
van het doen alsof allerminst, net zomin als de ‘wilden’ van Huizinga. Ze
gillen het uit als vader brult als een woeste leeuw, zonder maar een moment
te denken dat daar echt een leeuw is. Dit alsof-bewustzijn is bij agelovige
spelers van religieuze rollen levensgroot.62
Ook bij spel dat zo fanatiek wordt gespeeld dat sommige sociologen menen te moeten spreken van religiositeit, zie je het dubbele van het alsof-karakter toch terug.63 Een mooi voorbeeld van fanatisme dat gepaard gaat met
relativering geeft de schrijver Tim Parks. Hij liep een seizoen mee met de Italiaanse voetbalclub Hellas Verona. Hij constateerde dat zelfs bij de meest fanatieke supporters tegelijkertijd het relativerende bewustzijn niet afwezig is.
,,Voor voetbal geldt dat het je totaal in beslag kan nemen terwijl je weet dat
het volstrekt betekenisloos is. Ik ken geen voetbalfans die zonder een greintje
ironie hun team aanmoedigen. Ik bedoel: zelfs de fanatiekste fan weet diep
vanbinnen dat voetbal net iets minder belangrijk is dan een nucleaire oorlog.
En toch kan ik de Turijnen, alle Turijnen, negentig minuten haten.”64 De
fanatiekste supporters zijn dan ook kampioen in zelfspot, aldus Parks.
Fanatisme is een vorm van overgave die een indicatie kan zijn voor de
mate van religiositeit, maar is geen noodzakelijke of voldoende voorwaarde.
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Soms kleuren fans het voetbalgebeuren religieus in, verbaal, maar het kan
soms ook verdergaan. Er gaan dan beelden van transcendentie en beleving
van intentionaliteit meespelen. Dan zie je bijvoorbeeld dat in de beleving
van voetbalfans persoonlijk geluk met het winnen van de partij wordt verbonden. Wint jouw team, dan zal je zien dat het in de liefde of met het werk
ook goed zal gaan.65 Ook dit spel is serieus, met een relativerende ondertoon. Verliest het team, dan zijn ‘de kleuters van Verona’ vooral boos op hun
vervloekte idolen.
Essentieel aan het doen alsof is het je even helemaal inleven. Je identificeert je zo veel mogelijk met je rol. Ook bij de spelers in de Mattheüs Passie
is het bewustzijn dat ze doen alsof groot. Maar tegelijkertijd spelen ze als het
goed is alsof ze de personen die ze spelen ook daadwerkelijk zijn. Sommigen
spelen hun partij met zo’n overgave dat de hoofdpersonen hen zelfs in hun
dromen opzoeken. ,,Als ik tien keer de Mattheüs Passie heb gezongen, krijg
ik nare dromen,” vertelde eens de tenor Nico van der Meel, die de evangelist
vertolkt.66
Dit is spelregel nummer één: overtuigd en overtuigend spelen, alsof het
geen spel is, je erin gelooft. Want religie als spel kan alleen religieuze belevingen geven als het goed wordt gespeeld. Goede spelers spelen alsof hun
leven ervan afhangt. Zo zie je in het spel van degenen die de top willen
bereiken een ongeëvenaarde betrokkenheid, uithoudingsvermogen, zelfopoffering en overgave.
In al dan niet religieus spel doet men altijd alsof. Theatertheoreticus Konstantin Stanislavski analyseerde het doen alsof op het toneel.67 De acteur doet
alsof alles rondom hem – het toneel, de kostuums, ieders rol – werkelijk waar
is. ‘Maar wat is dat voor een waarheid waarvan je weet dat het een leugen is,’
vroeg Stanislavski zich af. Het gaat hier om een ander soort waarheid, legt
Stanislavski-kenner Jean Benedetti uit. ,,Het gaat om de waarheid van mijn
gevoelens en sensaties, de waarheid van mijn creatieve drang die zich desperaat adequaat wil uiten. Van mij hoeft de waarheid niet buiten mij te liggen,
ik heb de waarheid nodig van wat in mij is, en van mijn relatie met wat er
gebeurt op het toneel.” Bij toneel zijn de gevoelens en de beleving echt, maar
het object van de gevoelens en de beleving is dat niet. Stanislavski legt uit:
,,Als alles wat er op het toneel gebeurt waar was, zou ik mij werkelijk zus of
zo gedragen als reactie daarop.” Spelers doen alsof, maar tegelijkertijd gaat
het er dus om het tegenovergestelde gevoel te wekken. Al is het spel, de gevoelens en belevingen moeten een grote mate van echtheid hebben. Hiervoor
is overgave nodig, overgave aan de rol. Je speelt niet, je bent.
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Spel beweegt zich op het scherpst van de snede tussen echt en onecht.
Enerzijds moet de speler zich aan zijn rol overgeven en bij zichzelf en de
toeschouwer echte emoties wekken, maar anderzijds speelt bij het toneelspel
het niet echt zijn toch ook een belangrijke rol: alleen omdat iedereen weet
dat de speler niet werkelijk die gevaarlijke moordenaar is, geniet men ervan.
Alleen omdat hij niet voortdurend depressief is kan een acteur een depressieveling spelen. Dankzij het spel wordt de beleving van gevaar en depressie
mogelijk.
Overgave is zover meegaan in het spel dat je erin opgaat, even vergeet dat
je maar doet alsof. In het spel wordt dat bij vlagen – hoogtepunten – even
gerealiseerd. Alleen wie meegaat in de wereld van het spel, zal iets beleven.
Sterk spel wordt met bloedige ernst gespeeld. De musicus en de sporter spelen het best als zij nergens anders mee bezig zijn, zich helemaal op het spel
concentreren, zodat dat even het enige is wat nog bestaat. Wie zich overgeeft
aan het spel, doet er alles voor, put zich erin uit, cijfert zichzelf weg, stelt
zich in dienst van het instrument dat hij speelt – of dat nu een viool of een
voetbal is. Wie zich in het spel overgeeft, kan proberen deze overgave uit te
beelden, ‘geloofwaardig te maken’ door bijvoorbeeld bij aanvang van het
spel zelfs dat wat met een bijgelovig ritueel buiten de eigen macht ligt, en
waaraan men zich dus zal moeten overgeven, aan te spreken.
Op momenten kan de speler soms het idee krijgen dat de overgave compleet is. Heel even lijkt hij dan met zijn spel samen te vallen. Het is dan
net alsof hij zijn toneel-, dans- of muziekspel niet zelf stuurt maar alsof het
gestuurd wordt door iets wat van buiten komt. Zodra de beleving zich opdringt dat het resultaat van de inspanning niet alleen wordt bereikt doordat
de speler de toppen van zijn kunnen probeert te halen, maar dat er daarbij
‘iets van een transcendente kant’ komt, dan is het spel op topniveau, zeggen
kunstenaars. En zijn ze religieus.
Kunst ontstaat, stelde André Gide, door samenwerking tussen God en de
kunstenaar, en hoe minder de kunstenaar daarbij doet, hoe beter. Dit idee
kom je vaker tegen bij kunstenaars en kunstbewonderaars. ,,Hele dagen zit
ik naar een schilderij te kijken. Hoe het verder moet. Je weet nooit waar het
naartoe gaat. Eigenlijk schildert het zichzelf. Er gebeurt iets. Magie. Kunst
is de kicksaus van het leven,” zegt kunstenaar Siebrand Weitenberg.68 ,,Misschien heeft God zonder dat ik het door had mee zitten schrijven,” zegt
de agelovige componist Kees Wieringa.69 Hij gelooft niet dat er een god
bestaat. ,,Dat betekent echter niet dat er geen contact met een metafysische
of hoe-je-dat-ook-wilt-noemen-wereld te beleven valt.” Hem overkomt dat
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speciaal bij componeren. ,,Dan gaat het compleet buiten mij om, en wordt
het spel meer dan het hoorbaar maken van noten. Bij veel muziek heb je het
idee dat er een hele mooie trein langskomt. Maar het kan religieus worden
zodra je het gevoel krijgt in die trein te zitten, je je geen buitenstaander meer
voelt. Ik heb soms het idee dat de religieuze beleving opkomt zodra ik zelf
juist niet aan het roer ben.” En Peter de Vries, vrijwilliger bij het museum
Belvedère, zegt: ,,Kunstenaars leggen er contact mee, boren hun creatieve
bron aan, ze proberen toegang te krijgen tot iets collectiefs, waar ook de
muze uit put. Ik weet niet waar hun inspiratie vandaan komt, maar ik wil
graag geloven dat ze uit dezelfde bron komt als de oerkracht die ik in de
natuur aan het werk zie.”70 Voor de zekerheid: waartoe en of kunstenaars
toegang zouden krijgen doet er hier niet toe. Het gaat erom dat kunstenaars
en kunstliefhebbers het maken van kunst beschrijven met behulp van beelden van transcendentie en getuigen van transcendentiebesef en beleving van
intentionaliteit – ook zonder dat zij gelovig zijn.
Johan Goud gaat niet zover. Hij ziet in deze ervaringen ‘een overeenkomst’ met religieuze beleving. ,,In deze passiviteit van het scheppen is minstens een analogie te vinden met de religieuze ontvankelijkheid voor het
andere, het onbekende, het transcendente.”71 Het voorbehoud dat Goud
maakt is op zijn plaats zolang je ‘religieuze ontvankelijkheid’ ziet als per se
ingebed in een geloof, en je bij de kunstenaar geen duidelijk geloof kunt
opmerken. Maar er is meer dan slechts analogie wanneer je ervan uitgaat
dat religieuze beleving niet gepaard hoeft te gaan met geloof. Dan is de passieve ontvankelijkheid van de kunstenaar ook religieus, tenminste, als daar
beleving van intentionaliteit en transcendentiebesef uit spreekt.
Het je ontvankelijk opstellen ligt voor een groot deel nog wel binnen de
invloedssfeer van de speler, maar van de sensatie die die opstelling beantwoordt kun je dat niet zeggen. De spanning van het goede spel ligt in de
onzekerheid: er moet iets op het spel staan, aldus Huizinga en Van Baal.
Zonder onzekerheid, zonder de mogelijkheid van verlies, is het spel niet
boeiend. Spelers moeten hun best doen, en oefenen, om zo veel mogelijk
invloed op het onzekere te kunnen hebben. Bij toneel- en muziekspel staat
er iets op het spel dat vergelijkbaar is met wat op het spel staat bij religieus
spel. Het is altijd onzeker of het lukt om een esthetische of een religieuze
beleving op te wekken.
Veel mensen verlangen naar de beleving dat er iets ontglipt, dat er meer
is, en dat dat meer ertoe doet. Ze willen zich daardoor aangesproken voelen.
Dit verlangen naar een religieuze beleving is niet volstrekt naar eigen plan
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te vervullen, het verlangde is niet zomaar beschikbaar. ,,Het object is maar
echt interessant indien het in principe aan ons verlangen kan ontsnappen,”
zegt De Dijn. ,,Dit betekent dat het object van verlangen ook altijd een
aspect of een zijde heeft waardoor het ongrijpbaar is, zich kan onttrekken.
Het object kan het verlangen naar zin slechts bevredigen, in zoverre het
die bevrediging tegelijk altijd overstijgt. Als het object werkelijk louter ‘immanent’ zou kunnen worden, zou het oninteressant worden. Het verlangen
moet zich op de een of andere wijze verhouden tot de mogelijkheid van het
niet-lukken, van het zich onttrekken van het object. Zin komt tot stand
wanneer een transcendent object wonderlijk genoeg beantwoordt aan ons
verlangen.”72
Het typerende van overgave is dat het ook loslaten van het doel betekent.
Paradoxaal genoeg moet je soms opgeven om te kunnen bereiken. Want
zodra je merkt dat je je kunt overgeven, kun je de sensatie krijgen dat er iets
van buiten komt, waarop je geen grip hebt, kun je beleven dat hét speelt,
zingt en schildert. De beleving van intentionaliteit is dus moeilijk stuurbaar
– de invloed erop ligt ergens tussen niet helemaal en helemaal niet. Met
eigen activiteit kan ontvankelijkheid worden gewekt, om dan het eventuele
gevolg passief over je heen te laten komen. Het gaat dus om de juiste balans:
enerzijds is passiviteit een belemmering voor het krijgen van een religieuze
beleving, anderzijds is religieuze beleving iets wat je passief moet overkomen.
Het paradoxale actief uitbeelden van deze passiviteit in woorden en daden om religieus verlangen te uiten en dito beleving te wekken, maakt overgave tot een klassieker binnen allerlei religieuze tradities. Overgave is in veel
religies een deugd en oefening of ritueel – islam betekent zelfs overgave.
Door je over te geven kun je intentionaliteit beleven. Door je over te geven,
overgave als beeld van transcendentie invoelbaar te maken – bijvoorbeeld in
een ritueel zoals knielen – hoop je je aangesproken te gaan voelen.
Overgave is ook een krachtig aansprekend beeld van transcendentie omdat het een basisgegeven is van het bestaan. We moeten ons noodzakelijkerwijs op een of andere manier uiteindelijk overgeven aan het noodlot,
aan ziekte en dood, aan nare voldongen feiten die je niet wilt maar die toch
gebeuren. We hebben immers geen controle tot in het oneindige en dat zullen we uiteindelijk moeten accepteren. Overgave is een potentieel waardevol
beeld van transcendentie, dat ook in agelovig religieus spel kan worden ontplooid.73
Wie zich bij de niet te veranderen narigheid van het leven probeert neer
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te leggen met behulp van beelden van transcendentie waarin overgave een
rol speelt, kan het gebeuren dat hij zich aangesproken gaat voelen. Iemand
op een internetforum schrijft: ,,Overgave betekent voor mij dat ik erop vertrouw dat ik gedragen word wanneer ik de controle loslaat. Dat het hele
universum mij zal steunen wanneer ik zonder weerstand ben met wat er is.
Je hoeft je alleen maar mee te laten gaan met de stroom: speel en geniet!”74
Hier is overgave een beeld van transcendentie: het brengt in contact met
‘het universum’ dat steunt, een intentie met je heeft.
Zo’n uitbeelding van overgave plaatst het onvermijdelijke maar niet gewenste dat je op je levenspad treft in een naar transcendentie verwijzend
perspectief. Met beelden van transcendentie kun je dit perspectief tot leven
wekken, wat het mogelijk maakt dat je je aangesproken gaat voelen. Zo
krijgt ook het nare zin, of beter gezegd, kan een zinsensatie worden gewekt
– meer zeggen kan een agelovige niet.
De act van overgave kan je ook in agelovig religieus spel mogelijk aangesproken doen voelen, waardoor ook ongewenste zaken in een met beelden
van transcendentie geschetst zinvol perspectief kunnen worden gezet. Het
je neerleggen bij een voldongen feit kan dan bijvoorbeeld worden gezien
als opdracht, en de rust die bij het slagen ervan kan opkomen als beloning.
Dit kan een zinsensatie geven, bevredigende gevoelens schenken, verdriet
oprakelende beelden en gevoelens van zinloosheid sussen.
In geloofsreligie wordt wellicht veel geprobeerd je over te geven in de
poging zekerheid te krijgen. Als gelovigen religieuze rituelen van overgave
kennen waarin de deelnemers gesterkt worden in hun gevoel van controle
over het onbeheersbare, dan kan een dergelijk spel met overgave op agelovige basis wellicht ook dienen voor het opwekken van zo’n beleving – zoals
ook gewoon spel daar wellicht voor zou kunnen dienen. Maar bij agelovige
religiositeit ligt dit minder voor de hand. Als de zekerheid op agelovige basis
al wordt nagejaagd, dan is dat vanuit een metaperspectief en is de jager zich
maar al te bewust van de status van de gezochte sensatie, en zal de onzekerheid buiten een enkel moment waarschijnlijk levensgroot aanwezig blijven.
Wellicht zal de transcendentiebesef gerelateerde sensatie van onbeheersbaarheid populairder zijn bij agelovigen.75
Ook in het agelovige reli-spel kun je oefenen in overgave. Alleen rest
er dan wel een prangende vraag. Wie zich overgeeft, zich volledig inzet,
ergens helemaal voor gaat, zich ultiem verwondert over schoonheid, helemaal opgaat in muziek, zich zo veel mogelijk ontvankelijk opstelt bij het
maken van een schilderij, kan de sensatie krijgen één te worden, in ver-
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binding te staan, kortom intentionaliteit te beleven, zich aangesproken te
voelen door… tja door wat, door iets dat met beelden van transcendentie
wordt uitgedrukt – God, het universum, of hoe het ook wordt genoemd.
Waarbij het voor de agelovige de vraag blijft: overgave aan wat, aangesproken door wat?

V De ambiguïteit van de statuskwestie
Er is iets vreemds aan de hand met de beleving die agelovige religieuze mensen zoeken. Om iets te beleven moeten ze erin slagen zich over te geven
aan… ja aan wat eigenlijk? En als ze zich dan aangesproken voelen, door wat
is dat? Bij geloofsreligie is dat nog wel enigszins duidelijk: aan God of goden
die de gelovigen aanspreken.
En ook bij de zogenaamde ‘atheïstische religiositeit’ is het duidelijk. Die
antwoordt in haar consequente vormen dat wat hier ‘beelden van transcendentie’ worden genoemd helemaal niet naar transcendentie verwijzen maar
alleen naar psychische, culturele en maatschappelijke factoren. Wie zich
overgeeft, doet dat dus hieraan, en voelt zich wellicht hierdoor aangesproken, maar beleeft niets religieus. Zulk niet-religieus gebruik van religieuze
vormen komen we op enige schaal tegen in de gezondheidszorg en het zal
ter sprake komen in het volgende hoofdstuk.
Bij religiositeit zonder geloof is het wél de vraag aan wat je je dan overgeeft, waardoor je wordt aangesproken. De vraag is een uiting van transcendentiebesef. Het agelovige reli-spel kenmerkt zich door onzekerheid over
het al dan niet vanuit iets transcendents aangesproken worden. De intentionaliteit die op agelovige basis wordt beleefd, is ten diepste ambigu. Altijd
blijft het de vraag: was er iets of was het niets? Was het werkelijkheid of
inbeelding? Is het beleefde objectief waar of hoogstens waar in de zin van
Stanislavski, en dus alleen realistisch en subjectief waardevol?
Er zijn voor wie zich onvermogend voelt te geloven maar wel een zeker religieus verlangen heeft eigenlijk geen alternatieven voor de agelovige
houding. Je zou bijvoorbeeld graag willen dat je een authentieke eeuwige
kern hebt, dat gebeurtenissen niet willekeurig zijn, en dat het heelal op weg
is naar een hoger, uiterst zinvol doel. Maar tegelijkertijd schrikken zulke
beelden ook af, helemaal zodra je ze in consequentie toepast op je eigen
en andermans leven. Je moet er toch niet aan denken dat ziekten lesjes van
God zijn om jezelf te ontwikkelen, dat die brute moord iemand niet toeval-
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lig trof, maar dat hij eraan toe was, en dat dit allemaal dient in een groter,
kosmisch verband?
En je moet evenmin aan het tegenovergestelde denken, aan de volstrekte
willekeur en zinloosheid van zulke nare gebeurtenissen. Het is dus zaak niet
al te ver door te redeneren: de absurditeit ligt immers op de loer. Naar absurditeit neigende redeneringen zijn hoogstens vragend te consumeren. Zodra
het vraagteken erachter een punt of uitroepteken wordt, zijn ze uiterst onsmakelijk en onverteerbaar.
Tegenwoordig hebben veel mensen die naar religieuze beleving verlangen
een geloofsprobleem. Ze kunnen en willen niet meer geloven dat bijvoorbeeld ‘niks toeval is’, alles of sommige dingen zijn voorbestemd, dat er een
metafysisch doel bestaat dat nastrevenswaardig is, en er een uiteindelijke zin
is voor ons leven, de mensheid sinds haar ontstaan, de aarde en de kosmos.
Maar evenmin dat alles betekenisloos toeval is, de toekomst geen doel heeft,
de mens geen bestemming. Is het eerste voor hen onmogelijk geworden, het
tweede is voor hen onverteerbaar, voilà het dilemma.
Niet voor iedereen natuurlijk, maar wel voor veel mensen die zoeken naar
de beleving van bijvoorbeeld een waar zelf. Zij balanceren daarbij tussen het
beeld van ultiem belang te zijn en het beeld van de mens als zinloos wezen,
toevallig ontstaan in een willekeurig verlopend evolutionair proces – een
beeld dat tegenwoordig een prominente plaats heeft in onze cultuur. Ze
worstelen met de zinvraag: hebben we alleen een lichaam, of hebben we ook
een eeuwige geest, die ons geleidt? Aan de ene kant zien ze hun behoefte aan
een zinvol zelf, en aan de andere kant erkennen ze dat ze daar onmogelijk
nog iets over kunnen weten of geloven. Ze zijn zich ervan bewust dat je er
alleen over kunt speculeren, en nog realistischer, fantaseren. Het agelovige
perspectief biedt daarvoor alle ruimte.
Zoals we zagen proberen mensen de ervaring van een zinvol zelf op te
roepen.76 Ook de afwezigheid van zo’n waar zelf is te beleven, soms zelfs
met grote intensiteit. Het perspectief van de afwezigheid wordt net als dat
van aanwezigheid gezocht en ligt in onze cultuur voor het oprapen, al naargelang je smaak. Veel mensen hebben behoefte aan beide. Het negatieve
antwoord – het leven heeft geen zin – verbeelden zij bij tijd en wijle, zodat
ze het kunnen beleven.
De Zweedse dichter Tomas Tranströmer probeert de tot wanhoop drijvende beleving van de afwezigheid van een substantieel zelf over te brengen,
en wij, zijn lezers, smullen mee. Overmand door slaap parkeert hij zijn auto
langs de kant van de weg en valt op de achterbank in slaap. ,,Plotseling wak-
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ker herken ik mijzelf niet. Klaar wakker, maar het helpt niet. Waar ben ik?
wie ben ik? Ik ben iets dat op een achterbank wakker schiet en in paniek
rond worstelt als een kat in een zak. Wie?”77
Ook zinloosheidsperspectieven kunnen gemakkelijk beelden van transcendentie worden, transcendentiebesef oproepen, en soms wellicht zelfs een
lichte intentionaliteit implicerende beleving. Pascal beschreef de beleving
van zinloosheid al meer dan 350 jaar geleden zo: ,,Als ik besef hoe blind
en ellendig de mens is, wanneer ik heel het zwijgende heelal aanschouw, en
zie hoe de mens zonder inzicht, als een verdoolde in deze uithoek van het
universum aan zichzelf is overgelaten, zonder te weten wie hem daar heeft
neergezet, wat hij er komt doen, wat er van hem zal worden als hij sterft,
zonder in staat te zijn ook maar iets te weten, dan bevangt me een gevoel
van ontzetting, zoals iemand die men in zijn slaap naar een afschrikwekkend
en onbewoond eiland heeft vervoerd en die wakker wordt zonder ergens van
af te weten en zonder mogelijkheid om daar weg te komen. En dat verbaast
mij, dat men niet vertwijfeld raakt door zo’n ellendige toestand.”78
Helemaal tegenwoordig worstelen velen dagelijks met zinloosheidsgevoelens.79 Mensen die zwaar depressief zijn, zitten waarschijnlijk niet te wachten op culturele verbeeldingen ervan. Maar een veel grotere groep gebruikt
ze in het persoonlijk leven als een perspectief waarvan geproefd kan worden
– net als van het optimistisch gekleurde zinvolheidsperspectief. Waar verbeeldingen zich ontwikkelen tot beelden van transcendentie sluipt er levensbeschouwing of religiositeit in.
Op allerlei manieren wordt het perspectief van leegte en zinloosheid verbeeld, niet in de laatste plaats in de kunst. Het is eenvoudig zinloosheidsgevoelens te voeden (of te relativeren) met producten uit de ons omringende
cultuur – minstens even gemakkelijk als die van ultieme zinvolheid. Zo
probeert muziek van The Cure, Joy Division en Sisters of Mercy zinloosheidsgevoelens op te roepen. Het zijn depressief klinkende opeenvolgingen
van klank die in één zin toch zin hebben, namelijk als uitbeelding van zinloosheid, iets dat schoonheidsgevoelens kan oproepen, stemming kan bevestigen, en wellicht zelfs de gelegenheid er wat afstand van te nemen. Zinloosheidsbeleving is ook een geliefd thema in film. 21 Grams bijvoorbeeld
van Alejandro González Iñárritu en Guillermo Arriaga die ‘de volstrekte
willekeur en zinloosheid van ons bestaan’ wil tonen.80 Of The Plaque, van
Masonberg. ,,Masonberg concentreert zijn film op die bestaansleegte, de
zinloosheid van uitzichtloos leven en de verloren strijd tegen het onvermijdelijke.”81
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Speciaal goths vormen een subcultuur die zinloosheid cultiveert. ,,De zin
van het leven wordt voortdurend ter discussie gesteld, de dood is niet taboe,
evenmin als andere thema’s: macht, onderwerping, zelfmoord,” zegt jeugdhulpverlener Ingo Weidenkaff uit Erfurt.82 ,,Er is geen jongerencultuur die
zich zo met de dood bezighoudt. Gothic speelt met depressiviteit, maar die
wordt naar buiten gekeerd, gevierd en geësthetiseerd.” Allerlei uitbeeldingen van zinloosheid lijken hier beeld van transcendentie te zijn geworden.
Steeds confronteert men zich met de horizon van het bestaan, en men veronderstelt iets wat daarachter ligt: maakt het beeld van transcendentie ‘niks’
of ‘iets kwaadaardigs’.
Geen mens leeft met de beleving van zinloosheid alleen, ook goths niet.
In Nederland is het jaarlijkse gothic lifestyle festival ‘Summer Darkness’ in
Utrecht het belangrijkste evenement op gothic-gebied. Ook hier wordt de
zinloosheid gevierd, maar paradoxaal genoeg vind je er ook allerlei religieuze
motieven – om wat te noemen een stadswandeling met het thema ‘Het
Kerkenkruis – Hemelse planologie vanaf de 11e eeuw’.83 Typerend is steeds
het samengaan van uiteindelijke zinloos- en zinvolheidsperspectieven. Op
gothic-sites op internet vind je naast allerlei uitingen van zinloosheidsbesef
ook een fascinatie met het tegengestelde.84 Binnen een en dezelfde subcultuur leeft het vertolken van levensbeschouwelijke en religieuze tegengestelden. Vroeger was dat iets dat steevast strijd opleverde, maar tegenwoordig
zijn zulke verschillen geen probleem meer. Men kijkt er vaak niet meer op
een gelovige wijze tegenaan, zodat niemand zich meer ontkend voelt in de
eigen waarheidsclaims. Waarschijnlijk kijken velen op een im- of expliciet
agelovige manier. Pluralisme is er tot waarde verheven. Een afwisselend
menu doet eten.
Het spel met tegengestelden leeft ook op individueel niveau. Dichteres
Maria van Daalen vertolkt dit zo: ,,Het is goed om af en toe te zeggen: ‘God
is dood’. Maar tegelijk vind ik het prachtig te bedenken dat iets of iemand
dit mysterieuze universum van atoomstructuren tot zonnestelsels in elkaar
heeft gezet. Als kunstenaar wil ik graag beide gedachtes, beide overtuigingen
tegelijk vasthouden, dus niet kiezen.” Ze noemt dat ‘de derde positie’.85
Wellicht hebben velen de beleving van zinloosheid en existentiële eenzaamheid nodig om ruimte te scheppen voor de beleving van religieuze
zinvolheid en verbondenheid, en andersom. Ook goths cultiveren met de
zinloosheid op een paradoxale manier de beleving van zin. De ene maakt de
andere mogelijk. Waar ervaringen van zinloosheid en zinvolheid samengaan
worden beide gerelativeerd. En alleen gerelativeerd kunnen ze bij velen nog
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een rol spelen. Geen van beide standpunten is uiteindelijk namelijk te verdragen, alleen in afwisseling zijn ze houdbaar. Switchend en surfend tussen
de verschillende perspectieven is er iets aan te beleven. Switchend tussen
atheïstisch en religieus perspectief en surfend tussen religieuze perspectieven. De problematische status van de verschillende perspectieven dwingt
tot het overstappen op andere gezichtspunten, die allemaal maar even vol
te houden zijn. Switchen is zo de oplossing voor de ongeloofwaardigheid
van welbeschouwd elk beeld van transcendentie. Zo is het ongemak met elk
uitgewerkt metafysisch gekleurd perspectief te omzeilen. Switchen is als over
ijsschotsen lopen. Als je te lang op de ene blijft staan, zinkt die, dus spring
je over naar een andere. Bij nadere reflectie begeeft het beeld het, wordt het
ongeloofwaardig, in consequentie blijkt het absurd, het verliest zijn smaak.
Switchen is iets waar we tegenwoordig bijzonder goed in zijn. ,,Een eerstejaars aan het Amsterdam Fashion Institute zegt over wonderen: ,Ik heb
een hele nuchtere kant en dan denk ik: onzin. Maar ik sta er wel voor open.
Ik ben benieuwd of er leven is na de dood. Dat komt ook omdat mijn vader kort geleden overleden is. Ik vraag me af of hij om me heen is en me
beschermt. Misschien zoekt hij wel contact met me.”’86 Iemand die een bijna-doodervaring heeft gehad, zegt tegelijkertijd: ,,Wellicht kan zo’n bijnadoodervaring fysiologisch verklaard worden.”87 Beide perspectieven worden
door hem gewaardeerd.
Ook surfen is iets dat velen tegenwoordig graag doen. Zo had je in Almere het festival ‘Relizapp’ waar de bezoekers konden kennismaken met en
deelnemen aan de meest uiteenlopende religieuze tradities zoals christendom, islam, hindoeïsme en newagespiritualiteit. We zagen hetzelfde ook bij
Stonehenge Rotterdam.88 De zaken waartussen wordt gesurft zijn vaak van
zeer ongelijksoortig karakter. Soms lopen de statusclaims zeer uiteen. Zo
deden er met een rondleiding in de onderaardse gewelven in het centrum
van Arnhem zowel een helderziende en enkele religieuze wicca’s mee als ook
spoken en andere fantasiewezens.
Religieuze zaken uit diverse tradities gaan tegenwoordig ook broederlijk
samen met niet-religieuze zaken. Wat vroeger atheïstisch water op religieus
vuur was, mixt tegenwoordig, en speciaal in die mix schuilt de populariteit.
De kritische, on- of agelovige cabaretier Freek de Jonge trad als dominee op
tijdens een soort kerkdienst op het Pure jazzfestival – met naast grappen en
religiekritiek ook meditatief klinkende liederen zoals het zich herhalende
‘Stel u open’.89 Op de vpro–radio klinkt gospel en zongen de atheïstische
Maarten Biesheuvel en Maarten ’t Hart psalmen bij het harmonium. En de
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van oudsher atheïstische Socialistische Partij congresseerde met gospelmuziek.90 Dit niet om er God mee te eren, noch om er de draak mee te steken,
maar gewoon omdat men het interessant vindt eraan te proeven – iets wat
voorheen ondenkbaar was. Omdat men de schoonheid ervan kan zien, van
de muziek kan genieten. De ambiguïteit van de statuskwestie, de vraag naar
de waar- of onwaarheid ervan, die in theorie op de achtergrond meespeelt,
wordt tegenwoordig door velen op prijs gesteld. Het ene perspectief relativeert het andere, en houdt het daarmee fris en interessant. Zo wordt vanuit
een agelovig perspectief met de statuskwestie omgegaan. Voor velen zal het
hierbij blijven, maar bij sommigen stimuleert het een religieus verlangen en
zet het aan tot de agelovige omgang met beelden van transcendentie met het
oog op een religieuze beleving.
Het switchen en surfen tussen perspectieven past bij het dagelijks leven
van tegenwoordig waarin mensen in heel diverse rollen functioneren. In
deze complexe tijd, waarin het hebben van verschillende posities en houdingen een vanzelfsprekendheid is, kunnen veel mensen de waarde van verschillende en zelfs van elkaar uitsluitende levensbeschouwelijke perspectieven zien en de beleving daarvan waarderen. Het vermogen om te surfen, je
voor even in verschillende meningen en situaties in te leven, is steeds groter
geworden. Ook internet leert deze flexibiliteit aan. Mensen surfen langs allerlei zeer ongelijksoortige databestanden en worden geacht zich daarvan
bewust te zijn. Ook de arbeidsmarkt vraagt steeds meer om zulke flexibiliteit.
Uit deze flexibiliteit spreekt geen gebrek aan engagement en moeite je
ergens mee te verbinden, zoals sommigen misschien denken. Een flexibel
cognitief systeem is juist in hoge mate bevorderlijk voor een religieuze beleving, stelt de godsdienstpsycholoog Jan Weima.91 Het maakt creatiever, doet
meer openstaan voor het onverwachte, en stimuleert transcendentiebesef,
dankzij de geneigdheid meer mogelijkheden open te houden. De bereidheid
tot experimenteren wordt er groter door, en ook dit vergroot de kans op
religieuze beleving.
Bijna iedereen heeft tegenwoordig de capaciteit om te switchen en te surfen tussen de verschillende levensbeschouwelijke posities. We worden er in
onze cultuur bijna toe gedwongen. Ook veel gelovigen zijn tegenwoordig bij
machte zich in uiteenlopende, zelfs tegengestelde perspectieven in te leven.
Maar mensen die zonder geloof religieus zijn, kunnen met een grotere
betrokkenheid omgaan met de verschillende, zelfs tegenstrijdige minder of
meer metafysisch vormgegeven modellen naast elkaar. Er is dan geen gelovig
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perspectief dat het inleven in perspectieven waar je niet in gelooft in de weg
staat. Een zinbevestigend staat tegenover een zinontkennend perspectief, en
de verschillende metafysisch geladen zingevende perspectieven staan naast
elkaar. En dit niet alleen als gedachtespel.
Switchen en surfen veronderstelt algauw een metaperspectief. Men leeft
zich in de verschillende posities in, zonder zich daar helemaal mee te identificeren. Vanuit een meer of minder agelovige houding overziet men de
verschillende tradities, beelden van transcendentie en zinscenario’s. En kiest,
voor even. Daarbij speelt reflexieve twijfel een grote rol. Het is een twijfel
die gewaardeerd wordt en als voorwaarde wordt gezien voor religiositeit.
Twijfel doet openstaan voor het overwegen van alternatieven. Niet zozeer
met twijfel of het een waar en het ander onwaar zou zijn, maar omdat men
zich afvraagt welk alternatief interessanter, mooier en bruikbaarder is en
beter bij je past.
Mensen gaan tegenwoordig op allerlei terreinen surfend door het leven,
en bij velen gaat het er dus ook bij het levensbeschouwen en bij religiositeit
zo aan toe. Met een kleinere of grotere intensiteit woedt er bij hen een interne discussie tussen de verschillende uiteindelijke perspectieven. Door te
switchen tussen atheïstisch en religieus perspectief en te surfen tussen religieuze perspectieven, gaan zij op zo’n manier met de problematisch geworden
statusvraag om dat het hun religieuze leven stimuleert in plaats van lam legt.
Het tegelijk innemen van verschillende religieuze posities is in onze cultuur te zien als een vorm van pluralisme op individueel niveau die ‘religioserend’ werkt. Veel sociologen hebben juist gewezen op de seculariserende
werking van pluralisme in de samenleving. Ze zagen daarin een belangrijke relativerende en dus geloofondermijnende factor. Een van de meest
vooraanstaande sociologen die er een punt van maakte is Peter Berger.92
Pluralisme heeft volgens hem een ‘cognitief corrosief effect’. En dit effect
zou een seculariserende werking hebben. Later matigde hij zijn standpunt.
Pluralisme beïnvloedt het hoe van religieus geloof, niet de inhoud ervan. De
vanzelfsprekendheid gaat erdoor vanaf, maar gelovig blijven is mogelijk.93
Steve Bruce is nog steeds een verdediger van het idee dat pluralisme tot geloofsverlies leidt. Hij stelt dat pluralisme het hek van de dam is in het proces
van corrosie van het geloof.94
Pluralisme heeft wel een stimulerende werking op agelovigheid. Juist in
het naast elkaar cultiveren van tegenstrijdige beelden van transcendentie
vinden agelovigen de relativering die ze zoeken om ondanks de afwezigheid
van geloof zich toch met de beelden in te laten.
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Het zou echter wat al te snel geredeneerd zijn als we alle surfers tot agelovigen zouden bestempelen. Onder de geïnteresseerden op het religie-festival in Almere zag je de verschillende strategieën. Behalve een deel dat op
agelovige wijze wilde kennismaken met de uiteenlopende tradities, was er
een deel dat stelde dat alle religies deeltjes van de waarheid zijn.95 Over het
algemeen mogen we aannemen dat mensen die tussen de uiteenlopende
en zelfs tegenstrijdige religieuze beelden surfen vaak niet zeer gelovig zijn.
Het putten uit meerdere elkaar min of meer uitsluitende tradities betekent
altijd relativering, zegt Johan Goud. Surfen veronderstelt een zekere scepsis over waarheidsclaims – zelfs zonder dat men zich daarvan bewust is.96
Het actief of passief participeren in de verschillende wellicht
tegenstrijdige religieuze modellen wijst dus op een relativerende en
wellicht agelovige houding.
Een pluralistische situatie kan dus op de verschillende naast elkaar bestaande theorieën een relativerend effect hebben. Dit kan passief maken,
maar zoals we al zagen, kan dit ook stimulerend werken. ,,Het zou inderdaad anders in elkaar kunnen steken dan ik denk,” zegt een kennis over haar
‘weten’ dat ze telepathisch met dieren in contact kan treden. ,,Ieder boek
ontvouwt immers zijn eigen theorie.” Op naar het volgende boek dus, want
niets is meer voor zoete koek te slikken. Het blijft nodig verder te zoeken.
De vrijheid die het uitgebreide assortiment ‘waarheden’ geeft om zelf uit
te maken wat waardevol is, wat bruikbaar, mooi of goed is en wat niet, is
groot. Maar des te moeilijker is het geworden om alle zich als waarheid
aandienende theorieën voor waar te houden. De lezer van een boek of de
bezoeker van workshops flirt met chakra’s, ufo’s en Atlantis om als het boek
uit of de workshop afgelopen is weer nuchter op aarde te landen. Dankzij
het parttime karakter van zijn engagement worden de beelden van transcendentie niet langer geaccepteerd dan voor het spel noodzakelijk. Zo blijven
de beelden smakelijk.
Hanegraaff meent dat auteurs in het ‘newagewetenschappelijke genre’
vaak voorzichtig zijn in hun claims, maar veel lezers, stelt hij zonder het te
staven, hebben een naïef geloof in de objectieve waarheid van het beweerde. ,,Dit feit is cruciaal voor het begrijpen van de populariteit ervan,” stelt
hij.97 We kunnen echter evenzeer en zelfs beter veronderstellen dat de veelal
vergaande, onderling vaak tegenstrijdige, hier pseudowetenschappelijk genoemde claims juist door veel lezers met een korrel zout worden genomen.
Zij surfen tussen de verschillende perspectieven, waarin ze zich alleen voor
even willen inleven. Ze hebben niet de behoefte al te oordelend klaar te
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staan, zien de waarde ervan, proeven het perspectief door even op de erdoor
geboden manier te kijken, maar zullen desgevraagd de hachelijkheid ervan
vaak erkennen. Zich even later op een ander perspectief richtend.
Er bestaat een grote groep gewone lezers die op eigen luchtige agelovige
wijze omgaat met het meest zweverige gedachtegoed. Statistische bewijzen
ervoor heb ik niet. Maar wie beweert dat de lezers juist sterk in de aangeboden teksten geloven, kampt met hetzelfde probleem. Wie lezers afdoet als
naïeve gelovigen onderschat ze. Mij valt elke keer weer de reserve op als je
mensen vraagt naar hun mening over een door hen gelezen boek. ‘Interessant’, ‘wie weet is het mogelijk’ en ‘inspirerend’ zijn kreten die vallen, niet
‘dit is de waarheid’ of ‘hier is het bewijs’. ,,Al lezend zeef ik alles wat vaag is
en me niet aanspreekt uit, de rest laat ik op me inwerken,” zei een kennis.
Ik denk dat zij zo een breed levende manier van lezen verwoordt. Op recensiesites vind je alle mogelijke recensies van spirituele boeken, veel positief
gelovig, sommige negatief, sceptisch, maar ook een substantieel deel open,
maar nuchter. Zo schrijft iemand over een boek van Deepak Chopra dat ‘je
het zijn werk moet laten doen’. En dan relativerend: ,,Het heeft mij in elk
geval geboeid.” Over een ander boek: ,,In feite bevat dit deel (volgens de
schrijver) vrijwel alles wat zoekers naar waarheid zo graag willen weten over
het leven.”98
Wie switchend een atheïstische manier van naar de wereld kijken combineert met surfen tussen een religieus perspectief in de sjamanistische, boeddhistische of christelijke variant, kan wellicht door critici beticht worden
van inconsequentie, maar dit hoeft beslist niet waar te zijn. Zo iemand kan
evengoed een metaperspectief innemen, wat het mogelijk maakt verschillende, zelfs tegenstrijdige perspectieven in ere te houden. We moeten in
de bijbehorende vorm van religiositeit waarin elkaar uitsluitende standpunten naast elkaar kunnen bestaan niet gelijk dommigheid zien. Naar mijn
mening moeten we verzamelingen van soms welbeschouwd tegenstrijdige
voorstellingen die mensen in ere houden, eerder zien als rijkdom van iemand die zich levensbeschouwelijk en religieus ontwikkelt en de verschillende smaken cultiveert. Helemaal als er geen sprake is van geloof is elke
zweem van neerbuigendheid erover misplaatst. Van ‘cognitieve dissonantie’,
waarbij degene die tegenstrijdige opinies huldigt de tegenstrijdigheid voor
zijn bewustzijn probeert weg te masseren, is dan immers geen sprake.99
Veel mensen hebben geen vastomlijnde levensovertuiging meer, met
daarin voor waar gehouden beelden van transcendentie, die dankzij kerkelijke scholing zoals de zondagse preek in een consistent systeem zijn on-
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dergebracht. Steeds minder mensen groeien in een duidelijke traditie op.
Velen zullen, als zij zich al met levensbeschouwing bezighouden, deze zelf
samenstellen, althans, daar pogingen toe doen. Ze voelen zich daarbij niet
meer gebonden aan een keuze uit een enkele traditie, maar putten uit het
hele reservoir dat beschikbaar is. Ze cultiveren hun eigen smaak, en dat is
vaak een beetje van alles.100
Je kunt je afvragen of de statuskwestie wel van belang is voor degene voor
wie religiositeit een kwestie van smaak is. Spreekt het dilemma subjectieve
smaak versus objectieve waarheid zo iemand wel aan? Nog afgezien van de
voorbeelden die agelovigen laten zien die wel in de statuskwestie geïnteresseerd zijn, is er geen reden om aan te nemen dat een agelovig iemand die
onderkent dat religie een kwestie van smaak is, niet in het statusprobleem
geïnteresseerd zou zijn. De erkenning dat religiositeit een smaakkwestie is,
zegt immers niets over de waarheid van de met smaak bij elkaar gecomponeerde beelden van transcendentie. Het statusprobleem blijft recht overeind
ondanks de onderkenning dat de keuze voor beelden van transcendentie een
smaakkwestie is. Alleen door de status te thematiseren kan er agelovig mee
worden omgegaan. Wie hem niet thematiseert komt algauw in impliciet
gelovig vaarwater terecht. En voor reflexief twijfelende mensen is die weg
tegenwoordig afgesloten.
Wie stelt dat wie geen vastomlijnde religieuze beelden cultiveert weinig
belangstelling zal hebben voor de statuskwestie draait oorzaak en gevolg
om. Juist omdat mensen door hun preoccupatie met de statuskwestie niet
meer kunnen geloven, hebben ze vaak geen vastomlijnde levensovertuiging
meer. En is het dus niet omgedraaid: dat omdat mensen geen vastomlijnde
levensovertuiging meer hebben ze niet geïnteresseerd zouden zijn in de statuskwestie. Dan ontbreekt het logische verband.
Sociale wetenschappers gingen er tot enkele decennia geleden van uit
dat religie een coherent systeem was dat door een groep voor absoluut waar
wordt gehouden. Ook niet-religieus levensbeschouwen zou binnen een
‘zingevingssysteem’ plaatsvinden.101 Dat mensen tegenwoordig ook op een
eclectische en surfende manier religieus zijn, is iets waarvoor veel sociale
wetenschappers lange tijd geen oog hadden. De socioloog Thomas Luckmann, die het religieuze surfen op de kaart heeft gezet, ging er nog van
uit dat er normaliter én idealiter niet gesurft wordt. Hij signaleerde al in
1967 het niet-systematische, subjectieve van wat hij noemde ‘invisible religion’, waarvan de verschillende thema’s als los zand aan elkaar hingen – vrije
seks, mobiliteit en consumentisme.102 Hoewel hij deze eclectische stijl op
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de agenda zette, was hij er uitermate kritisch over. Invisible religion is een
uiting van de scheiding die zich heeft voltrokken tussen de privésfeer en de
openbare sfeer. Ze dient volgens deze functionalist om het moderne privéleven ‘te legitimeren’, het eigen leven zin te geven, zonder je nog druk te
maken over het grotere verband van de samenleving. Dit maakt het onmogelijk dat het privé en openbaar integrerende heilige, de sacred cosmos, nog
van de grond zal komen. Want alleen een als objectief beschouwde hogere
waarheid maakt echte religie, die het individu in de samenleving integreert,
de belangrijkste functie van alle religie. Invisible religion faalt hierin. Later
wees hij new age aan als vorm van invisible religion en het toppunt van ‘sacralisation of subjectivity’.103 Vanuit zijn visie het toppunt van gemankeerde
religie dus.
Luckmann heeft de ogen geopend voor het feit dat veel hedendaagse religiositeit uit losse thema’s wordt samengesteld. Er volgde een lawine aan
literatuur waarin werd bevestigd dat religie tegenwoordig in vaak tegenstrijdige fragmenten bij elkaar wordt gesprokkeld, gesampeld, gebricoleerd,
gezworven, gezapt, gesurft, geknutseld of hoe men het ook noemde. Dit
echter zonder daar het geloofsprobleem bij te betrekken. En nog steeds hebben godsdienstsociologen geen oog voor het geswitch tussen religieuze en
atheïstische scenario’s. Dit vanuit een agelovige metapositie. Men gaat er net
als Luckmann stilzwijgend van uit dat er simpelweg geloofd wordt. Het is
een merkwaardige blinde vlek binnen de godsdienstsociologie. De agelovige
oriëntatie die tegenwoordig vaak met het surfen samenhangt wordt niet
gezien.
Dit blijkt alleen al uit bijvoorbeeld het definiëren van religie als geloof,
zoals hiervoor is besproken.104 Dat was niet zo gek in een tijd dat praktisch
iedereen die religieus was ook geloofde. Maar het is vreemd dat sociologen
tegenwoordig enerzijds wel constateren dat men de meest uiteenlopende en
tegenstrijdige beelden van transcendentie cultiveert, maar dat bij hen anderzijds het idee niet postvat dat wellicht ook het geloven als voor waar houden
of vertrouwen in de waarheid van beelden van transcendentie steeds minder
een rol in tegenwoordige religiositeit speelt. Sociologen blijven het idee van
geloof van de naar believen mixende spirituelen benadrukken – Luckmann,
McGuire, Heelas en Woodhead – wie zou je in dit verband niet kunnen
noemen. Er is geen socioloog die het niet ten minste veronderstelt.
Ook in andere disciplines zie je deze blindheid voor mensen die agelovig
langs beelden van transcendentie surfen, er een eigen niet-vastomlijnde mix
uit distilleren, puttend uit allerlei religieuze tradities. In een multidiscipli-
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naire bundel opstellen over ‘religieuze flexibiliteit’ schrijft theologe Manuela
Kalsky bijvoorbeeld over de romanfiguur Pi, die naast hindoe ook christen en moslim wordt.105 Pi hangt meerdere religies aan omdat ‘alle religies
waar zijn’. Dit geloof heeft volgens haar een veelbelovende toekomst voor
de boeg. Kalsky haalt instemmend Timothy Radcliffe aan, oud-magister van
de dominicanen, die stelt dat ,,de christelijke kerk de bereidheid moet tonen
met andere religies op pelgrimage te gaan, op zoek naar de waarheid”.106 Ze
zegt te geloven in de ‘rijkdom van God’, en dat die door de verschillende
religies voor het voetlicht wordt gebracht.107
Het boek over Pi werd een bestseller. Het mixen van elementen uit de
verschillende religies is al sinds eind negentiende eeuw bij sommige groepen
in zwang en werd sindsdien in steeds bredere kring populairder.108 Helemaal in spirituele newagekringen is het tot een dogma uitgegroeid. Wat
een ‘rijkdom’: Jezus, Mohammed en Krishna, zes handen op één buik. De
claim dat alle religies waar zijn bevat echter een metafysisch geloof dat door
veel andere gelovigen van de betreffende religies absoluut ongeloofwaardig
wordt gevonden. De verschillen zijn inderdaad aanzienlijk, en die worden
door naar universaliteit strevende gelovigen vlotjes gladgestreken. Beelden
van transcendentie die tolerantie, overeenkomst en eenheid van religies benadrukken zijn als je in deze visie gelooft meer waar dan beelden die dat niet
doen. Hoe sympathiek de gecultiveerde beelden ook mogen zijn, het blijft
een geloof, en een niet door hen als zodanig onderkende kwestie van smaak.
Het door Kalsky voorgestane mixen van uiteenlopende beelden van
transcendentie staat ver af van mixen op agelovige basis. Het agelovige
mixen ontbreekt nagenoeg helemaal in de bundel waarin Kalsky schrijft –
al kan het zijn dat de auteurs die wel zijn tegenkomen maar gewoon niet
hebben opgemerkt. Godsdienstpsycholoog Hetty Zock bijvoorbeeld schrijft
over iemand die soefisme, Mariabeeld en amulet met thoratekst combineert;
daarbij als vanzelfsprekend uitgaand van het idee dat dit op gelovige basis gebeurt.109 Steeds wordt een gelovig type verondersteld zonder oog te
hebben voor de werkelijkheid waarin allerlei schakeringen zichtbaar zijn.
Slechts eenmaal vermeldt iemand het bestaan van gebed op agelovige basis
bij jongeren, maar deze auteur ziet er het belang kennelijk niet van, en gaat
er niet verder op in.
Het onbegrip voor de rol van agelovigheid in deze context blijkt ook
al uit de titel van de bundel: Buigzame gelovigen. Dat zijn gelovigen die
meebuigen met de veranderende religies, in tegenstelling tot de fundamentalisten in de verschillende religies, die dit niet zouden doen. De inleiders

334

de smaak van meer

spreken in dit verband zelfs van ‘witte’ en ‘zwarte’ religie.110 Deze stereotypen verhullen echter dat beide van hetzelfde laken een pak zijn: gelovig.
Als gelovigen tegelijkertijd uiteenlopende geloofsvoorstellingen uit de
verschillende tradities aanhangen, is dat vaak helemaal geen kwestie van
buigzaamheid. Het putten uit verschillende bronnen veronderstelt bij eenheidszoekers vaak helemaal geen relativering. Preciezer, allerlei geloofsvoorstellingen die niet bij het idee passen dat alle religies één zijn worden wel
gerelativeerd, terwijl overtuigingen die voer zijn voor de eenheidsgedachte
voor waar worden gehouden. Claims dat alle religies waar zijn, lijken tolerant, maar zijn dat dus niet per se. Vaak vinden andere religies dan een
plekje in een hiërarchie waarbij het eigen geloof in de eenheid der religies
bovenaan staat – hoezeer de mixende gelovigen dit zelf zullen ontkennen.
In feite komt het neer op het proberen tot leven te wekken van een nieuwe
religie met universalistische pretenties. De uitspraak dat alle religies waar
zijn, is dan ook niet te zien als hoger of beter of zelfs maar toleranter dan
andere exclusivistische geloven, maar is even geloofwaardig als de uitspraak
dat bijvoorbeeld alleen nog het bestaan van de god Mardoek geloofwaardig
is.
Veelzeggend is Kalsky’s aanvulling op de met sympathie besproken stelling dat alle religies waar zijn dat dit ‘geenszins als een pleidooi voor relativisme’ moet worden gezien.111 Boven de verschillende religies ligt het
geloof dat alle religies één zijn, een metafysische paraplu die inderdaad niet
relativerend is. Ook Kalsky plaatst religieuze geloofsovertuigingen impliciet
in een hiërarchie met haar pleidooi dat ‘de rijkdom van het goddelijke rijker
voor het voetlicht is te brengen dan door één religieuze overtuiging alleen’.
Hierbij zijn de overtuigingen die de eenheid tussen de verschillende geloven
benadrukken favoriet en leggen de richtingen binnen religies die dit ontkennen het af. ‘Wit’ tegenover ‘zwart’. Voor wie geen witte medegelovige is, is
dit onverteerbaar. Het jezelf ‘wit’ noemen, zoals de inleiders doen, is een
zelfoverschatting die getuigt van een hiërarchische instelling.
Met het plaatsen van religieuze zaken in een hiërarchie is niet per se iets
mis. Ook de agelovige vindt de ene vorm meer kwaliteit hebben dan de andere – dat heb je zo bij kwesties van smaak. Zij houden er dus eveneens een
hiërarchie op na. Maar deze is niet metafysisch verankerd, terwijl die van
‘witte’ eenheidzoekenden boven ‘zwarte’ fundamentalisten dat wel is. De
‘zwarten’ zullen het precies omgekeerd zien (en zichzelf ‘wit’ noemen). Voor
beide groepen is het geen kwestie van smaak maar van geloof. En inherent
aan religieus geloof is in laatste instantie het idee dat jij over meer metafy-
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sische waarheid beschikt dan degenen die je onder jezelf rangschikt. Over
smaak valt te twisten, maar over metafysisch gegrond geloof niet. En dat is
niet zonder gevaar.
Gaat het niet wat ver, kun je je afvragen, om tolerante gelovigen zoals Kalsky impliciete superioriteitsclaims in de schoenen te schuiven? Het
klinkt immers allemaal best braaf wat iemand als Kalsky zegt. Maar als we
kijken naar de denkrichting, naar dat wat uit het consequent verder volgen
van de betrokken stellingen volgt, dan ligt het tegengestelde van wat men
belijdt op de loer. De witten wensen weliswaar zover niet door te redeneren,
terwijl de zwarten daar juist hun specialiteit van hebben gemaakt. Ik zou
daarom ook zeggen dat wit meer kwaliteit heeft dan zwart, maar dit oordeel
is van geheel andere aard dan dat van de witten. Dit inzicht ontbreekt bij
de ‘buigzame gelovigen’ zoals Kalsky. Mensen die syntheses tussen religies
zoeken zijn meestal uit op vreedzaamheid, maar er is alle reden niet naïef
te zijn als mensen roepen dat ‘alle religies waar zijn’. Door de metafysische
fundering van hun claim kan bij sommigen ditzelfde geloof doorslaan in
arrogantie en nog ergere onverkwikkelijkheden, precies door het impliciet
exclusivistische ervan.112 Naïef ‘wit’ kan ‘zwart’ worden.
Het gelovige mixen is een poging een bij deze tijd passende vorm van
religiositeit te ontwikkelen. In de praktijk komt het meestal neer op het verzamelen van aardig klinkende veronderstelde gemeenschappelijke noemers,
dwars door de verschillende religies heen. Eventuele dwarsliggende tegenstrijdigheden worden daarbij zonder zich er al te veel over te bekreunen over
het hoofd gezien of weggepoetst. Het is te weinig smaakvol vanuit agelovig
perspectief. Iemand is wat mij betreft pas werkelijk ‘religieus flexibel’ wanneer hij erin slaagt de uiteenlopende beelden van transcendentie te combineren, zonder die te beoordelen op waarheid maar op smaak.
Dit zonder over de statusvraag heen te stappen. Tegenwoordig hoor je
vaak beweren dat de status van beelden van transcendentie helemaal niet
gethematiseerd hoeft te worden omdat die er niet toe doet. Zo getuigde de
zich atheïstisch noemende dominee Hendrikse in een open brief: ,,In vele
toonaarden is mij het afgelopen jaar te verstaan gegeven dat de vraag naar
Gods bestaan niet wezenlijk, of zelfs een gepasseerd station zou zijn.”113 Kuitert spreekt over een taboe erop.114 Veel mensen stellen dat geloof niet belangrijk is omdat ze er een manier in denken te zien om aan het geloofsprobleem te ontsnappen. Zo zegt godsdienstwetenschapper/goochelaar Eugene
Burger zich niet in te willen laten met de vraag naar het al dan niet bestaan
van echte wonderen. ,,Dat dilemma is vals. Sterker nog, het probleem van
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de religies van het boek – jodendom, christendom en islam – is dat ze erin
trappen, door historiciteit te claimen: God heeft ooit echt gesproken. Als
hij het niet echt zou hebben gedaan, zouden hun beelden daarmee vals zijn.
Maar als in een theaterstuk iemand speelt dat hij overlijdt, zeggen we toch
ook niet ‘dit is vals’. Het grijpt ons evengoed aan.”115
Dat is waar, maar wie zegt dat wat er gebeurt in een religieus ritueel van
hetzelfde laken een pak is als wat er in een theaterstuk gebeurt, heeft geen
oog voor het specifieke van religiositeit – inclusief het agelovige reli-spel.
Hij ridiculiseert de statuskwestie, en maakt religie gewoner dan ze is. Het
verschil tussen gewoon spel en reli-spel is dat bij het eerste de status er
inderdaad niet toe doet, maar bij het tweede wel. Geloof is niet de inzet
meer voor wie zich ervan bewust is dat religie een smaakkwestie is. Maar
dat moet niet leiden tot de conclusie dat de onoplosbare statusvraag er niet
toe doet.
In gewoon spel doet de statusvraag er niet toe, en zodra hij er wel toe
gaat doen, is er van spel geen sprake meer. Maar de statusvraag moet bij
agelovig reli-spel wel genoeg aanwezig zijn, alleen al om te voorkomen dat
het een non-reflexief gebeuren wordt, en daarmee impliciet een gelovige
basis krijgt en daarmee ophoudt spel te zijn. Bij agelovig religieus spel speelt
er naast de vraag of het spel wel lukt, altijd de onzekerheid of de ervaring
wel correspondeert met een hogere, objectieve werkelijkheid. Anders dan
in veel traditionele religie waar deze onzekerheid vaak ongewenst is, is besef
van de onzekerheid van de status van wezenlijk belang voor de agelovige
waardering van religieuze beleving. Door te beseffen dat de waarheid niet
voorhanden is, wekt men transcendentiebesef. Dankzij dit besef kan er met
de onzekerheid gespeeld worden: misschien is er wel iets, misschien is het
niets. Ook hierdoor is het reli-spel spannend en serieus.
Bij religiositeit zonder geloof speelt het bewustzijn van de statuskwestie
een onmisbare rol. De vraag naar de status heeft namelijk zoveel kwaliteit
dat hij agelovigen wel bijna moet blijven bezighouden. De agelovige die
naar religieuze beleving verlangt, wil immers ook op levensbeschouwelijk
niveau naar het leven kunnen kijken, zich alle soorten zinvragen kunnen
blijven stellen, en daarbij vragen naar de status niet overslaan. Wie zinvragen stelt zonder de mogelijke antwoorden ook op status te beoordelen, en
dus hun ongeloofwaardigheid te zien, vaart stuurloos rond. De statusvraag
is een wezenlijk onderdeel van de vraag of een of ander beeld van transcendentie een bij je smaak passende religieuze rol zou kunnen spelen. De
statusvraag is als het zout dat het gewaardeerde spel op smaak brengt.

metareligiositeit

337

Over de vraag of religieuze beleving een illusie is van de menselijke geest
die helpt bij het overleven, of behalve een vermogen van de mens ook een
reële ervaring van een groter verband kan inhouden, kunnen we zonder geloof geen uitspraak doen. Hoewel de subjectieve ervaring op zich al genoeg
biedt om te willen ‘flirten met God’, kan de vraag naar de status daarmee
niet van tafel geveegd. Het zou even absurd zijn te zeggen dat het er niet toe
doet of een flirt met een ander mens nou wel of niet echt beantwoord wordt.
Het gaat bij het nastreven van een agelovige religieuze beleving om het
vinden van de middenweg: de statusvraag moet zoveel belang hebben dat
hij transcendentiebesef geeft, en zo weinig dat hij niet passief maakt. In het
midden vindt het reli-spel plaats.
Niet dat iedereen de statusvraag en het ermee verbonden switchen en
surfen ook in de praktijk altijd een grote rol zou moeten laten spelen. Weliswaar is er voor wie alleen smaak criterium is voor het al dan niet je ermee inlaten, vast meer moois te vinden. Veel agelovigen met een religieus
verlangen zullen dan ook geïnteresseerd zijn in meer dan één spel. Maar
agelovigen doen niet per se altijd aan een rusteloos gezwerf tussen de meest
uiteenlopende perspectieven. Misschien surft de beginneling tal van ideeën
af, en committeert zich niet al te sterk of maar kortdurend aan de beelden,
terwijl de gevorderde die weet wat hij wil, wellicht een enkel pad bewandelt,
of bij elkaar passende schakeringen uitprobeert en daarin verdieping zoekt.
Wellicht switcht hij vooral nog tussen het atheïstische en een enkel religieus
perspectief.
Hier en daar zijn in de sociale wetenschappen wel adequate aanzetten te
vinden die helpen de hedendaagse agelovige maar religieuze mens te begrijpen. Zo heeft een mens volgens de psycholoog Hubert Hermans verschillende zelven, rollen en manieren om naar de wereld te kijken en ermee
om te gaan; ‘ik-posities’, noemt hij die. Al die posities samen vormen een
‘dialogical self ’. Het zijn ‘relatief autonome ik-posities die een verschillende
perceptie impliceren van verleden, heden en toekomst’.116 De verschillende
posities zijn in dialoog met de wereld en met elkaar.117 ,,De term posities
is een ruimtelijke term die altijd een of meer ‘tegen-posities’ veronderstelt
waartussen zich een veld uitstrekt, een landschap, dat tevens beperkt wordt
door de aanwezigheid van een horizon,” schrijft Hermans.118 Ook anderen
maken deel uit van iemands ‘dialogical self ’. Naast ‘interne posities’ – ik als
vader, ik als dromer, ik als wreker – zijn er ook ‘externe posities’ te onderscheiden – ‘mijn kinderen, de vrouw op wie ik verliefd ben, mijn vijand.’119
,,Tevens hebben de posities in metaforische zin een eigen ‘stem’: vanuit zich-
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zelf of vanuit een ander kan de persoon een verhaal vertellen of een perspectief tot uitdrukking brengen.”120 Hermans onderscheidt stemmen van de
herinnerde ander, de imaginaire ander en de feitelijke ander. Hij spreekt van
een ‘society of mind’, een minisamenleving.121 Hij vraagt zich ten slotte ook
af of de meerstemmigheid niet tot schizofrenie kan leiden, maar concludeert
dat juist bij deze de dialoog een monoloog is geworden.122 Hoewel er ook
enige kritiek is op Hermans’ benadering, is ze als werkhypothese voor het
begrijpen van hedendaagse religiositeit hier zeker bruikbaar.123 Ze is op dit
gebied ook al toegepast.124
Beelden van transcendentie die aanspreken en worden aangesproken zijn
vaak meer of minder gepersonifieerde externe posities – zoals God en beschermengelen. En zoiets als een ‘waar zelf ’ is te zien als een interne ik-positie, al zijn ‘binnen’ en ‘buiten’ hier problematische begrippen. Religieuze
posities zijn postulaten van wat verondersteld wordt achter iemands horizon
te liggen, in ieder geval bij degenen met transcendentiebesef. De beelden
van transcendentie spelen een rol in iemands minisamenleving, in samenspel met andere posities. Religieuze posities op agelovige basis functioneren
zoals andere fictieve posities: op de achtergrond, zo nu en dan wat meer op
de voorgrond, in afwisseling met andere posities, samen aan de persoon een
zekere dynamiek gevend.
Het zijn posities met een eigen ‘stem’, stelt Hermans. Die stem kan op
religieus gebied soms bijna letterlijk worden genomen: soms beleven mensen dat ze de stem horen van bijvoorbeeld God. In rituelen kunnen beelden
van transcendentie die een positie innemen in iemands minisamenleving
tijdelijk heel prominent en sprekend worden, op agelovige basis zoals bij
pragmagie en gelovig zoals bij familieopstellingen. Bij voice dialogue zien
we dit zowel op gelovige als op agelovige basis gebeuren. Deze methoden
sluiten direct aan bij het concept van een ‘dialogical self ’. Met veronderstelde delen van iemands persoonlijkheid of gefingeerde familieleden wordt
contact gelegd.125
Met het pluralistisch worden van mensen is het aantal gesprekspartners
op religieus gebied bij velen waarschijnlijk verveelvoudigd. Niet alleen Jezus, God en Maria, maar ook Krishna, de Dalai Lama, Harry Potter en
Inyat Kahn kunnen een rol spelen. Dat het hier welbeschouwd elkaar vaak
theoretisch uitsluitende perspectieven betreft maakt het interne debat alleen
maar levendiger. Stemmen zullen elkaar bestrijden, het afleggen tegen elkaar
en vrede sluiten.
Het blijft natuurlijk een kwestie van smaak. Zowel de agelovige surfers
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als de agelovigen die zich tot een bepaald pad bepalen waarderen hun paden niet om hun waarheid maar om de schoonheid, goedheid of bruikbaarheid die ze erin kunnen zien. Hun oplossing van het geloofsprobleem,
het dankzij het metaperspectief ontwikkelen van agelovig reli-spel, is in de
kern pragmatisch van karakter: iets kan eigenlijk alleen maar smaken als
het werkt.

DEEL V

PRAGMATHEÏSME
Religiositeit omdat het werkt

11 RELIGIE OM HET NUT
,,Indien de hypothese van een God bevrediging schenkt, is deze
waar.” William James (1842-1910)1

I Werkt gebruik?
Vézelay, de ochtend van 24 juni, de naamdag van Johannes de Doper. Over
enkele uren schijnt de zon lichtplekken op het gangpad naar het koor, om
‘de weg van het licht’ te wijzen. Het zijn de symbolische stepping stones in de
doorwaadbare Jordaan, de heilige rivier die ook Jezus doorwaadde om bij
Johannes de Doper te komen, die volgens de overlevering aan de overkant
stond om de gelovigen te dopen. We moeten allemaal de rivier oversteken
om bij God te komen. Dit is te oefenen door de weg van het licht te volgen
naar het koor, dat straks fel uitgelicht naar de over de vlekken lopende pelgrim ligt te lonken. De kosmos toont zo de weg naar de hemel.
Om het zo intens mogelijk te ondergaan klim ik ruim voordat de zon
de weg naar God uitbeeldt de berg op. Het is eerst nog wisselend bewolkt,
maar tegen elven brandt de zon fel op het land. De vlekken staan al naast
het middenpad. Langzaam kruipen ze naar het midden van de kerk. Ik
begin te lopen. Terwijl ik het pad volg, keer op keer op keer, overpeins ik
de symbolische lading. Voor mijn geestesoog trekken de miljoenen langs
die hier door de eeuwen heen onder voor ons barre omstandigheden terechtkwamen om dit pad te lopen. Onderweg passeer je bovendien negenennegentig ook meer dan achthonderd jaar oude gebeeldhouwde, nog
veel oudere oerverhalen uit de christelijke cultuur – het honderdste, het
prachtige, zonovergoten gotische koor komt majesteitelijk opzetten. Het
geeft de sensatie van ontzag en eerbied, maar vooral van blijdschap. Het is
immers feest, en de pelgrim die over de vlekken loopt, voelt zich meer dan
welkom. Mooier kunnen we de sensatie van iets goddelijks toch nauwelijks
aangeboden krijgen, vind ik.
Bijna negenhonderd jaar geleden hebben de kathedralenbouwers de kerk
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precies zo weten te bouwen dat dit lichteffect zou optreden – zoals God het
wil, ieder jaar tussen 21 en 24 juni, tot het einde der tijden. Hier wordt het
beeld van transcendentie getoond dat God het heelal, de Bijbel, de mensen
en uiteindelijk ook deze kerk heeft geschapen met een en hetzelfde doel.
Het maakt allemaal deel uit van de heilsgeschiedenis die in de Bijbel wordt
ontvouwd, in deze kerk uitgebeeld als een kosmisch gebeuren dat ook nu
de Bijbel is afgesloten eeuwig verdergaat. En waarin de levenswandel van
alle mensen van cruciaal belang is. Hoogtepunt van de heilsgeschiedenis
is het moment dat Johannes Jezus doopte en hem zo de weg wees die weer
de weg was voor de mensen, de weg naar de hemel. God toont dat in deze
kerk dankzij zijn hemelse wetten die door zijn knechten zijn uitgewerkt in
de sacrale geometrie volgens welke dit gebouw is neergezet. Het tijdelijk
zichtbare pad naar het koor symboliseert de door God voorgestane weg van
de mens. Vandaag wijst de zon de weg.
Veel moderne westerlingen kunnen dit niet meer geloven. Zij kijken liever als ze zich erin inleven over de schouders van de voorouders mee, vanuit
een metaperspectief dus. Bij een ongelovige manier van kijken verbaasd hen
niet meer de grootheid van God, die onze verre voorouders ermee hebben
willen uitbeelden, maar alleen nog de vernuftigheid ervan. Terwijl een harde
atheïst er eerder manipulatie in ziet, het naar je hand zetten van de natuur
om ermee valselijk iets wonderlijks te suggereren. Op agelovige basis kun je
er ook een hommage aan God in zien, of een cadeau van God aan de mensen. Of wellicht nog een ander beeld van transcendentie.
Ook 22 juli is vanouds een hoogtepunt in Vézelay. Vroeger was het er dan
extra druk, niet vanwege de zomervakantie maar vanwege dit extra heilige
moment. Op 22 juli 1120, de naamdag van Maria Magdalena, waren er
zelfs zoveel mensen dat bij een brand in het middenschip maar liefst duizend doden vielen.
Op de 22ste processeren de broeders en zusters met de relikwieën van
Magdalena door het dorp, daarbij steevast enkele wildvreemden verzoekend
om de baar te dragen. Voor je het weet, loop je daar, met de al achthonderd
jaar als de botjes van Maria Magdalena vereerde relikwieën. Dan voel je je
ook zonder dat je gelooft toch iets dichter bij het heilige dan anders, hoewel
je best weet dat deze botjes helemaal niet van Maria waren, en het hele verhaal op leugen en fraude berust.
De eerste ‘ontdekkers’ van de relikwieën van Maria Magdalena waren
vervalsers, die waarschijnlijk op geld uit waren. Vervolgens kreeg je de op
succes beluste abt van Vézelay die graag een aandeel op de pelgrimsmarkt
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veroverde door de relikwieën binnen te halen, er waarschijnlijk tegelijkertijd
van overtuigd dat hij zo Gods wil vertolkte. Dan had je de gelovigen die er
massaal op afkwamen, ook niet zonder nijpend eigenbelang.2
De gelovigen die vroeger in Vézelay kwamen, waren ook al uiterst pragmatisch. Twaalfde-eeuwers liepen weken- en maandenlang de zolen van de
schoenen om in Vézelay de relikwieën van Maria Magdalena te kunnen vereren in de hoop op het beleven van God, op vergeving en genezing. Had
het ze niet primair om die uitwerking op hun leven gegaan, dan hadden ze
zich de moeite van de gang naar Vézelay zeker bespaard. De geestelijkheid
ontwikkelde eveneens een uiterst pragmatische houding. Er schijnt zelfs een
tijd te zijn geweest dat de monniken behalve bij het klooster ook bij het
bordeelwezen betrokken waren. Om de pelgrimsstroom zo goed mogelijk
te faciliteren, zullen we maar zeggen. Kortom: iedereen stelde zich altijd
uitermate pragmatisch op.
En ik doe dat nu ook. Ik zie het kerkgebouw van Vézelay als een gebouw
dat als het bij je smaak past bruikbaar is omdat het een religieuze werking
kan hebben. Je kunt er iets religieus aan beleven. Ik leef me in het verleden
en in het in steen vormgegeven symbolisch universum in, engageer me door
me tot op zekere hoogte in te leven in de tegenwoordig gangbare riten. Ik
neem de vele beelden van transcendentie die er zijn samengebundeld serieus: ze zijn bedoeld als expressies van goddelijkheid.
Ik doe alsof ze goddelijkheid tonen, terwijl ik me ervan bewust ben dat
het mensenmaaksels zijn. Dankzij de dubbelheid die beelden van transcendentie eigen is – ze beelden iets uit wat niet te verbeelden is – zijn ze op
agelovige basis te gebruiken voor het oproepen van religieuze beleving. Zonder de waardering voor dit dubbele zou mijn fascinatie ervoor allang zijn
verdwenen. De beelden worden dan of voor waar of voor onwaar gehouden.
Alleen de middenweg geeft de mogelijkheid op agelovige basis iets religieus
aan zulke beelden te beleven.
De pragmatische houding van de vroegere gelovigen contrasteert met de
mijne. De pelgrims gingen op pad omdat ze er iets aan hoopten te hebben,
maar ze deden dat vanuit hun geloof dat God kon en hopelijk zou vergeven
en genezen. En voor zover de ‘pooiermonniken’ hun pragmatisme niet religieus legitimeerden, deden ze het uit geldelijk gewin. Mijn pragmatische
houding wordt niet ingegeven door geloof, en evenmin door materialistische verlangens die weinig met religiositeit te maken hebben. Het doel is
religieuze beleving, niet meer en niet minder.
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Ik bevind me niet alleen in het vaarwater van de pragmatisch ingestelde voorouders maar ook in de tegenwoordige culturele hoofdstroom waarin pragmatisme een belangrijke waarde is. In onze cultuur is men steeds meer naar de
wereld gaan kijken met een probleemoplossend oog. De ‘instrumentele rede’
heeft enorme mogelijkheden geboden, en het bruikbaarheidsperspectief is
daardoor van doorslaggevend belang geworden in onze samenleving.3
Weber zag in de pragmatische manier van denken nog een religie en levensbeschouwing vijandige kracht. En inderdaad was er een tijd dat wetenschappelijke ontdekkingen die er het gevolg van waren allerlei religieuze
geloofsvoorstellingen ontmaskerden. We werden reflexieve twijfelaars, die
nooit genoegen nemen met vaststaande waarheden, altijd verder willen
kijken en vooruit willen. Reflexieve twijfel zet aan tot het nastreven van
vooruitgang, en derhalve tot een blik op de wereld vanuit een nuttigheidsperspectief.4
Vooruitgang wordt nagestreefd door zo veel mogelijk factoren die van
invloed zijn op de loop van gebeurtenissen, erbij te betrekken. Vaak vindt
vooruitgang echter niet plaats volgens de verwachtingen, is ze ambivalent,
omdat er steevast ook nadelen aan zitten en er weinig controle mogelijk is
over het proces, zegt Giddens. Na ruim een eeuw van razendsnelle ontwikkeling zit de mensheid opgescheept met enorme arsenalen atoombommen, het
vooruitzicht van gigantische milieurampen, angst voor uit de hand lopende
genetische manipulatie, en ga zo maar door. Het technologische, probleemgerichte streven naar doelmatigheid dat met zijn spectaculaire successen het
leven sterk heeft veranderd, is zelf uitgegroeid tot een van de belangrijkste
oorzaken van de ‘snel toenemende mondiale chaos’,5 stelt Bauman. En dezelfde wetenschap probeert zichzelf onmisbaar te maken door zich op te werpen als de enige die de door haarzelf gemaakte ‘rotzooi’ kan opruimen.6
Er kleven risico’s aan vooruitgang, en het gevaar lijkt te accumuleren. We
leven in een ‘risicosamenleving’ zegt Ulrich Beck. Reflexiviteit is karakteristiek voor deze maatschappij, en dat houdt scepsis in over werkelijk alles.
De veronderstelling daarbij is dat reflectie de wereld veiliger maakt.7 Niet
dat het leven vroeger minder riskant was, integendeel, maar de houding ten
opzichte van risico’s is veranderd. ,,De logica van de productie van rijkdom
is langzaam maar zeker vervangen door de logica van risicomijding en risicomanagement,” aldus Bauman.8 De tv brengt de gevaren die de mensheid
bedreigen allemaal de huiskamer in. En maakt iedereen medeverantwoordelijk, in ieder geval voor het vermijden van de risico’s die het eigen leven
direct aangaan, zoals op het gebied van gezondheid, zegt Giddens. Wester-
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lingen zijn ‘calculerende burgers’ geworden. Leven in een risicosamenleving
betekent leven met een pragmatische houding, om de positieve en negatieve
kanten van mogelijkheden optimaal af te wegen.
De cultuur is er sterk door veranderd. Het pragmatische is niet meer
alleen dominant op technisch gebied. Ook politieke, sociale en culturele
ontwikkelingen worden waar mogelijk planmatig gestuurd. Je ziet het pragmatische eveneens opduiken in relaties. Een liefdesrelatie ‘helpt je jezelf te
worden’ en wordt ‘geconsumeerd’ (en niet alleen meer geconsummeerd).
Dit taalgebruik reflecteert een houding die op elk levensterrein geldigheid
heeft verworven, ook steeds meer op levensbeschouwelijk gebied. Zo spreken kerken tegenwoordig van hun ‘religieuze kapitaal, dat kan worden aangewend ten dienste van de multiculturele samenleving’.9
Vooruitgang vindt plaats door het onbekende open te leggen. Dit onbekende wordt tegenwoordig overwegend positief gewaardeerd als iets dat mogelijkheden biedt. Het onbekende roept verwachtingen op, geeft hoop op
verbetering, is aantrekkelijk. Het onbekende kan evenals vooruitgang ook
beeld van transcendentie worden en intentionaliteitsbeleving oproepen.10
De omgang met het onbekende wordt planmatig gestuurd. Op allerlei gebied. Zo willen toeristen zich graag ook ontdekkingsreiziger voelen, het idee
hebben dat ze geen platgetreden paden bewandelen, het vreemde exploreren, en ze doen dat vaak het liefst in de luxe, beschermende cocon van de
reisorganisatie of met de Lonely Planetgids in de hand. Ze willen wel avontuur maar alleen zolang dat leuk is. Het onbekende is paradoxaal genoeg
niet alleen iets dat ontsluierd moet worden, maar ook iets dat ‘gekoesterd’
wordt: op foto en film wordt alles minutieus vastgelegd, want voor je het
weet is het weg. En bovendien is het iets dat behalve aantrekt ook afstoot:
misschien kom je wel van een koude kermis thuis. Het moet dus ook deels
buitengesloten blijven. Daarom is er een plan nodig om het onbekende te
exploreren. De risico’s en mogelijkheden moeten pragmatisch afgewogen en
tegemoet getreden worden.
Eenzelfde pragmatiek zie je bij de omgang met traditionele en niet-traditionele religieuze beelden, zullen we in dit hoofdstuk zien. Webers stelling dat dit pragmatisme levensbeschouwelijk en religieus vijandig is, was
zeer gebonden aan een specifieke sociaal-culturele context, en de context is
sterk veranderd. Tegenwoordig klopt de stelling niet meer. De pragmatische
houding bleek, na te hebben bijgedragen aan het ontmaskeren van allerlei
geloofsvoorstellingen en de daarmee verbonden religiositeit, nog een andere
werking te kunnen hebben. Instrumenteel denken blijkt wel degelijk ook
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samen te kunnen gaan met religie, levensbeschouwing, ideologie en moraal.
Mensen richten zich tegenwoordig niet meer zozeer op het ontzenuwen van
metafysisch geladen beelden van transcendentie – wat valt er nu nog te ontkrachten? Ze relativeren er weliswaar de status van, maar vragen zich ook af
wat de mogelijke praktische werking ervan voor hen kan zijn.
Het is niet meer de tijd van de star aangehangen ideologieën in religieuze
dan wel niet-religieuze variant. Met het vervagen van ideologische scheidslijnen in onze samenleving ontstond meer ruimte voor een gemeenschappelijk zoeken naar praktische oplossingen.11 Niet zozeer principes als wel de
mogelijke uitwerkingen staan centraal. Er lijkt zelfs een zekere comeback
van idealen te bespeuren, maar dan op een pragmatische manier. Zo hielp
deze houding mee om idealen weer het nastreven waard te maken, niet met
een beroep op waarheid maar op bruikbaarheid. Idealen moeten nuttig zijn,
en kunnen je vooruithelpen. Principes worden niet alleen op pragmatische
wijze tegen het licht van de effecten gehouden. Ook het nut ervan voor de
idealist zelf wordt van belang gevonden. Mét idealen is het gemakkelijker je
leven als zinvol te beleven dan zonder. Zo schrijft de ethicus Wibren van der
Burg: ,,Idealisme kan de kwaliteit van ons leven verbeteren… Een oriëntatie
op idealen kan ons leven verrijken, omdat het steeds weer tot nieuwe uitdagingen leidt.”12 De geloofwaardigheid van de idealen zelf is weggevallen. Of
misschien beter: hun geloofwaardigheid schuilt tegenwoordig in hun nut.
Niet in de inhoud wordt nog geloofd, maar in de werking van het ideaal
in het leven. Een ideaal is nuttig als het ook leuk is om dat ideaal te hebben.13 ‘Globalicious’ noemt Cindy Pielstroom haar initiatief om de wereld
te verbeteren – ‘Be Globalicious kost helemaal niets’. Dit idealisme wordt
ook wel cynisch ‘feestidealisme’, ‘hiphop-idealisme’ en ‘idealisme à la carte’
genoemd.14
Hoe je het ook noemt of evalueeert, belangrijker is te zien dat hier een
nieuwe vorm van idealisme en levensbeschouwen in opkomst is waarbij
pragmatisme wordt gewaardeerd en als stimulans werkt. De nuttigheidsbenadering relativeert de waarheidsvraag, zonder het ideaal daarmee de das
om te doen, en kan daarom worden gezien als typisch een kind van de
postmoderne tijd. Dit relativisme kan dus paradoxaal genoeg ook weer tot
engagement leiden. Het is relativisme dat ook zichzelf kan relativeren, en
daardoor tot keuze en inzet kan komen, ook en speciaal op moreel gebied.
Pragmatisme maakt ook steeds explicieter religieuze vormgevingen mogelijk, en is ook op dit gebied in opkomst. De pragmatische houding is
wellicht de belangrijkste motor achter toenemende religiositeit zonder ge-
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loof. De reflexief twijfelende houding die uitnodigt alles te bevragen, roept
ook vragen op naar de mogelijkheden religieuze verlangens te vervullen op
agelovige basis. De agelovige zoekt religieuze beelden die hij kan cultiveren,
die transcendentiebesef geven en de beleving van intentionaliteit oproepen,
zodat hij zijn verlangen kan vervullen. Hij cultiveert daarvoor bijvoorbeeld
een tegenwoordig zo gewenst beeld van een waar zelf.15 Door het nut van
zulke religieuze beelden in plaats van waarheid te benadrukken wordt het
geloofsprobleem opgelost. Religieuze beelden zijn geen kwestie meer van
waarheid, maar van smaak. En ze smaken en zijn dus bruikbaar wanneer ze
religieuze belevingen helpen geven die zowel esthetisch aantrekkelijk als moreel verantwoord zijn. Als de beleving ook nog eens een zekere bruikbaarheid heeft in het dagelijkse leven, dan zal ze zeker in de smaak vallen. In dit
hoofdstuk gaat het over hoe ‘gebruiksreligie’ werkt en wordt geprobeerd de
agelovige variant hiervan, hier ‘pragmatheïsme’ genoemd, te kwantificeren.
Hoofdstuk 12 gaat over hoe deze vorm van religiositeit te waarderen.

II Gebruiksreligie
Dat pragmatisme in religieuze context aan het opkomen is, is niet verbazingwekkend gezien het feit dat het bruikbaarheidsperspectief op allerlei
terreinen van onze cultuur steeds belangrijker is geworden. Er zijn drie nuttigheidsperspectieven te onderscheiden in de al dan niet gelovige omgang
met religie. Je ziet ze duidelijk terug in newagespiritualiteit. Gebruikers willen weten hoe religieuze vormen werken, wat hun – niet specifiek religieuze
– effect is, en hoe je religieuze beleving kunt wekken.
Ten eerste kijken mensen met een technisch oog naar religie en religieuze
beleving. Ze vragen zich af: hoe werkt het? Zoals je ook bij muziek en dans
bepaalde technieken hebt, die men zich eigen probeert te maken, heb je dat
natuurlijk ook bij religie. Dat is niks nieuws, ook leerlingen in traditionele
religies doorlopen vaak een uitgebreide scholing waarin ze de kneepjes van
de effectieve religieuze praktijk leren. Alleen zie je tegenwoordig dat het
ook gebeurt zonder dat de religieuze voorstellingswereld als waarheid wordt
geaccepteerd.
De meeste newage-achtige religieuze praktijken zijn op praktische toepassing gericht. Het is een kwestie van doen, en dat doen dat kun je leren.
Bij cursussen tarot, aura lezen, spiegelogie, homeopathie, en allerlei andere
min of meer religieus te noemen therapieën ligt het accent op het praktische
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hoe. Wie een cursus op dit gebied volgt, krijgt niet in de eerste plaats te
horen hoe de ideeënwereld in elkaar steekt en dat die waar is, maar hoe de
techniek werkt. Veel spirituelen zijn niet bezig met een zoektocht naar wat
te geloven, maar naar hoe de verschillende methoden werken.
Ten tweede is het motief om religieus bezig te zijn vaak pragmatisch ingegeven. ,,Meditatie kost weinig tijd, is eenvoudig en levert direct resultaat
op,” zegt Psychologie Magazine – heel typerend, zonder ook maar een letter te verspillen aan de gelovig-religieuze motivaties waarmee traditioneel
gemediteerd werd en wordt.16 Men wil beter worden, zich tenminste beter
voelen. Of men wil ‘meer zichzelf ’ of gelukkiger worden of beter functioneren en presteren in de maatschappij. ,,Leer een mens te worden die zijn
geluk en succes kan besturen,” stelde Andromeda bv, een van de vele ‘creëer
je eigen werkelijkheid-methoden’.17
Dit nuttigheidsperspectief is belangrijk in newagespiritualiteit – speciaal
het accent op genezing, in een brede zin van het woord.18 Het belang van
nut blijkt ook uit een enquête op New Age Net, de website van het spirituele tijdschrift Onkruid. Bijna 77 procent van de respondenten was het (zeer)
eens met de stelling: ,,Ik vind het belangrijkste dat mijn spirituele en/of
newage-activiteiten nut c.q. effect hebben voor mijzelf.”19
In deze categorie is nog een variant te onderscheiden. Deze ziet in religie
een product dat met zo veel mogelijk winst verkocht moet worden. Er is een
enorme commercie op gang gekomen, van kleine zelfstandigen die met hun
methode de kost proberen te verdienen, tot tv-persoonlijkheden die ondersteund door een team van professionals een groot publiek bereiken, dat de
afzetmarkt vormt voor boeken, cd’s en telehulp.20
Ten derde wil men religie gebruiken om iets religieus te beleven. Dit motief lijkt me het meest primair. Iedereen die met religie bezig is wil daar immers minimaal iets intentioneels aan beleven, al is het maar even een beetje.
Zonder beleving is er wellicht geen werking in het leven en vervalt ook
de interesse in het toepassen van religieuze methoden. Beelden van transcendentie worden ingezet om een beleving van intentionaliteit op gang te
brengen. Ook dit perspectief is natuurlijk oud, maar nieuw is de expliciete
motivatie die beleving geworden is. Nu het niet meer om de ongeloofwaardig geworden waarheid gaat, blijft de beleving over als waardevol motief om
religieus te willen zijn.
De drie perspectieven zie je ook buiten newagespiritualiteit terug, bij zowel gelovigen als ongelovigen en agelovigen.21 Al is de belevingsgerichtheid
bij het christendom minder sterk, toch is ze ook daar bespeurbaar. ‘Beleef
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Paasfeest op Nederland 1’.22 Sommigen spreken er minachtend over. De
kerken zijn ,,zelf volop geïnfecteerd door de instrumentele rede,” schrijft de
theoloog Frans Jespers.23 Het gebruiksperspectief wordt meestal vaag uitgedrukt met ‘het doet je iets’ en ‘het geeft me een stuk verdieping’ – getuigenissen die wat de gebruiksoriëntatie betreft niets aan onduidelijkheid te
wensen overlaten. Jespers constateert: ,,Mensen vragen zich af wat religie
oplevert en hoe je er efficiënt mee kunt omgaan.” Dit lukt als zij kunnen
‘genieten van godsdienst’. Hij noemt dit soort kerkgangers ‘gelegenheidsgelovigen’.24 Ze gaan naar de kerk als zij daartoe gelegenheid en zin hebben,
niet omdat het een gewoonte is of omdat ze het als een plicht beschouwen.
Ook onder pastores die in instellingen werken, zie je dat het nuttigheidsperspectief een rol speelt. Ze proberen zo veel mogelijk mee te gaan in het
geloof van hun ‘cliënten’ om het nut, de positieve uitwerking die dat op
hen kan hebben. Dat maakt deel uit van hun ‘professionele houding’ – ook
het taalgebruik is vaak zakelijk en pragmatisch. Soms blijft het niet alleen
bij praten. Zo stelde begin jaren negentig een gereformeerde commissie die
zich had beziggehouden met vragen rond exorcisme in haar rapport: ‘Ook
al zal de pastor zelf de zaak anders taxeren, vanuit pastorale overwegingen
kan een dergelijk optreden noodzakelijk zijn.’25 Vanuit een pragmatischpastorale houding wordt gevraagd het eigen geloof tussen haakjes te zetten.
Zodat on- of agelovig gebruik kan worden gemaakt van beelden van transcendentie zoals van uit te drijven duivels. Dit ten behoeve van de gelovige
hulpzoeker.
In de gezondheidszorg zien we op ruime schaal minder of meer religieuze geneeswijzen gebruikt worden, vaak niet uit geloof in de waarheid van
de beelden, maar vanwege de werking ervan, in ieder geval in de beleving
van de patiënt. Ziektekostenverzekeraars betalen mee aan een heel scala aan
alternatieve geneeswijzen. In de psychiatrie, en in het bijzonder in de etnopsychiatrie vinden experimenten plaats met therapeutisch gebruik van
traditioneel religieuze vormen. Zoals bij patiënten die in winti of in islamitische geneeswijzen geloven.26 Een aantal therapeuten speelt hierop in, door
samen te werken met een traditionele genezer of door zelf elementen uit een
traditionele repertoire in de reguliere behandeling te integreren.27 Zonder
dat ze zelf geloven in de betreffende religieuze beelden proberen ze het geloof van de patiënt in te zetten in diens genezingsproces. In plaats van zijn
geloof te negeren of te ontkennen door alleen vanuit het reguliere medische
model naar zijn klachten te kijken, proberen ze de religieuze vormen waar
de patiënt in gelooft planmatig in te zetten in de therapie.
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Soms wordt een religieuze behandeling ook toegepast zonder dat deze per
se bij de levensbeschouwelijke ligging van de patiënt aansluit, maar omdat
het werkt, men er positief over is, en het wellicht kosten bespaart. Zo geven
verpleegkundigen in ziekenhuizen therapeutic touch aan patiënten om pijn
te verlichten of rust te geven.28 Deze methode gaat uit van het bestaan van
een spirituele energie die door een ritueel met de handen kan worden overgedragen, wat een therapeutisch effect zou hebben.
Zulk gebruik wordt tegenover patiënten en de buitenwereld vaak gebracht als zou er geen enkel geloof in het spel zijn, en ook geen religiositeit,
terwijl veel beoefenaars persoonlijk veel verder gaan, zover dat we het religieus zouden kunnen noemen. De diepgelovige ‘strijker’ neemt in de ongelovige buitenwereld zijn toevlucht tot pragmatische motivaties. Je ziet hier
dus een dubbele motivatie: een gelovige, die alleen voor intern gebruik is,
en een pragmatische, voor gebruik in zowel de eigen subcultuur als daarbuiten. Waarschijnlijk zul je ook onder therapeutic touch-beoefenaars en hun
patiënten agelovigen kunnen vinden.
Nergens is de discussie over het agelovige gebruik van religieus te noemen
geneeswijzen zo expliciet gevoerd als in de gezondheidszorg. Daar heerst het
bewustzijn dat men wat uit te leggen heeft. Er is een brede maatschappelijke
discussie geweest die heeft geresulteerd in het rapport van de staatscommissie Muntendam.29 Daarin beval zij aan alternatieve geneeswijzen ondanks
hun niet-wetenschappelijke basis toch te erkennen vanwege het door patiënten ervaren nut ervan.
Verschillende sectoren van de samenleving worden dus minder of meer
religieuze methoden toegepast ter stimulering van de beleving van intentionaliteit. In het openbare leven kan een al te naïef doorgevoerd nuttigheidsstreven soms problemen geven. Soms zie je in het bedrijfsleven schrijnende
gevallen waarin niet als zodanig herkende metafysisch gekleurde beelden
van transcendentie als feit worden verkocht en werknemers worden gedwongen ermee verbonden methoden te volgen om intentionaliteit te beleven.30 Bijvoorbeeld om de zinvolheid van het werk te laten beleven en zo de
productiviteit te vergroten.
Privé ontbreekt veelal de noodzaak een motiveerbaar standpunt in te nemen over de status van de beelden van transcendentie die iemand volgens de
een of andere alternatieve methode cultiveert. Een neutraal en obligaat klinkend ‘Baat het niet schaadt het niet’ is voor velen genoeg. Gebruik en geloof
gaan bij veel gelovigen expliciet en schijnbaar probleemloos samen – ‘Het
geloof dat ik mijn kind na de dood weer zal ontmoeten geeft mij steun,’ zei
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iemand op tv. Wie dit volmondig kan zeggen heeft geen geloofsprobleem.
Maar vaak zie je gelovigen ook worstelen met het geloofsprobleem. Geloof wordt dan bijvoorbeeld als een non-issue bestempeld. Dat doet er voor
de gebruiker eigenlijk niet toe. Gebruikswaarde, niet waarheid zet hem aan
tot zijn handelen, zegt hij. De pragmatische motivatie wordt gebruikt om
de statusvraag uit te schakelen. In het programmaboekje van spiritueel centrum Leela Wgec schrijft Daisha Bol: ,,Wat zijn gidsen? De een zegt: ‘Het
is God die tegen je spreekt.’ De ander zegt: ‘Gidsen zijn delen van het onbewuste waaraan we gestalte geven’, of: ‘Het zijn onafhankelijke entiteiten
die over ons waken.’ En zo zijn er nog vele denkwijzen. Mij maakt het niet
uit wat ze zijn. Het belangrijkste voor mij is: dat ze me helpen en dat ik kan
profiteren van de hulp die ze me bieden! Ik praat met ze en vraag ze om
advies.” Ze legt uit hoe je door een bepaalde oefening contact kunt maken
met je gids. Na slechts enkele keren oefenen heb je contact.31 Het maakt
daarbij niet uit wat waar is, stelt Bol. Deze impliciete geloofsstrategie veegt
met ‘nut’ de statuskwestie onder het tapijt. En daarmee mogelijk transcendentiebesef. We zijn dan ver verwijderd van agelovige religiositeit.
Filosoof André van der Braak schrijft: ,,Of het nu komt door een teveel
aan zuurstof of het uitademen van negatieve emoties, het is een fantastische
ervaring. Rebirthers noemen het een biologische ervaring van God.”32 Hier
zie je duidelijk het switchen tussen een materialistische en newagespirituele
optie. Loopt het uit in een poging tot synthese en daarmee een in haar waarde laten van de religieuze optie, of was het alleen een kick die met de metafoor God wordt aangeduid? Wordt ook hier met de fantastische dus nuttige
ervaring de vraag naar de status en daarmee het mogelijke transcendentiebesef afgestopt? In ieder geval gebeurt er nog iets: met het beklemtonen dat
geloof er niet toe doet, erkent men dat ook zonder geloof zulke ervaringen
mogelijk zijn. Deze halfslachtige formuleringen maken theoretisch ook de
weg vrij voor agelovig gebruik van religieuze beelden.
Nut is een geaccepteerde motivatie geworden om met religie bezig te zijn.
Sterker nog, nut wordt steeds meer het belangrijkste motief om met religie
bezig te zijn. Met hun pragmatische houding willen de gebruikers van religie een beleving op gang brengen, of nog grotere effecten tot stand brengen,
zoals geluk of gezondheid. Maar de meeste pragmatische strategieën lossen
het geloofsprobleem niet bevredigend op. De agelovige variant doet dat wel.
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III Pragmatheïsme
Agelovige religiositeit is in wezen pragmatisch en kun je daarom pragmatheisme noemen. De openlijke en consequent-agelovige pragmatische houding
waarmee religie tegemoet wordt getreden is betrekkelijk nieuw. Ze duidt
op een grote verandering in de manier waarop mensen met religie omgaan.
Niet meer geloofwaardigheid maar nut is bepalend voor het al dan niet
ontplooien van religiositeit. Niet de veronderstelde wil van God, maar de
verwachte werking zet de agelovige aan tot religieus gedrag.
Gelovige religiositeit wordt altijd ook gemotiveerd door het verondersteld bestaan van een God, of welke hemelse autoriteit ook. Gelovigen hangen geloofsvoorstellingen aan en doen rituelen uit geloof in hun waarheid,
al speelt nut een belangrijke rol. Het praktiseren gebeurt dan weliswaar wellicht om het nut, maar de praktijk zou onmiddellijk worden gestopt bij
gebrek aan hoop of vertrouwen een belofte of een opdracht te vervullen.
Geloof is hier bepalend, niet de verwachte werking.
Wie niet gelooft maar wel een religieus verlangen heeft, wordt alleen
gemotiveerd door de verwachte werking. Hij zoekt naar wegen om dit te
bevredigen. Agelovigen vinden in pragmatisch gebruik de manier om de
blokkade die hun onvermogen te geloven vormt te doorbreken, en hun religieuze verlangens te vervullen. Pragmatheïsme biedt zo een uitweg: de mogelijkheid om zonder geloof aan religie te doen, niet in de hoop dat ze waar
is maar om de werking.
De agelovige houding sluit ondubbelzinnig aan bij de pragmatische motivatie. Sterker nog, in principe komt alle religiositeit zonder geloof voort
uit een pragmatische motivatie. Ze zijn een logisch gevolg van elkaar: wie
naar religie kijkt met het oog op nut, relativeert de status al enigszins. En
omdat hij de status relativeert, kan hij haar gemakkelijker om het nut gebruiken. Tegelijk met het gebruik lost hij de statusvraag pragmatisch op,
heeft hij er in ieder geval een omgangsvorm voor gevonden die niet passief
maakt maar juist activeert. Het werkt, dus het is waardevol. Dit vanuit een
ruimdenkend agnosticisme nieuwe stijl, dat niet alleen theoretisch alle opties openlaat, maar ook in de praktijk met de verschillende opties meegaat,
ze levend maakt zonder ze te geloven. Deze agelovige religiositeit is dus
actief, en wordt gemotiveerd door het verlangen er religieuze beleving mee
op te roepen, en de bruikbaarheid ervan voor het leven.
Dit pragmatheïsme is te zien als een agelovige uitwerking van het filosofische pragmatisme van William James in zoverre dat op religie wordt
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toegepast. Met James’ pragmatisme kun je ook naar andere zaken kijken
dan religie. Het is een methode, een bril waardoor een bepaald aspect van
de werkelijkheid beter in beeld komt. Kort door de bocht en een beetje
provocatief gezegd geldt bij deze manier van kijken dat ‘waar is wat werkt’.
De pragmatische methode op religieus terrein toepassend, schrijft James:
,,Indien de hypothese van een God bevrediging schenkt, is deze waar.” Hiermee bedoelde hij dat ook voor religie geldt dat ‘waarheid geen blijvende,
inherente eigenschap van een idee is’. ,,De waarheid overkomt een idee.
Een idee wordt waar. Het idee wordt waar gemaakt door de gebeurtenissen”
waarin het nut krijgt.33
De nuttige gevolgen voor ons leven die religieuze beelden met zich meebrengen bepalen of ze van de hand gewezen moeten worden of gewaardeerd.34 Zonder zulk nut is een religieus idee volstrekt onbetekenend en
waardeloos, aldus James. Als de gelovige zich niet anders zou gedragen dan
de ongelovige, ,,dan zou het religieuze geloof een pure overbodigheid zijn
en beter kunnen worden weggesnoeid”.35 Dát religies nut hebben behoefde voor James overigens weinig argumentatie. ,,Het nut van het Absolute
wordt bewezen door het gehele verloop van de religieuze geschiedenis van
de mensheid,” stelde hij.36
Voor hem was pragmatisme eveneens een methode die bij uitstek toepasbaar is in de omgang met metafysische zaken: als middel om zinloze
discussies te vermijden.37 Niet meer een zonder geloof onkenbare waarheid
is volgens deze methode immers punt van discussie, maar nut. Door het nut
te benadrukken probeert het pragmatisme de vraag naar de status van metafysische beelden uit te schakelen met een verplaatsing van de denkrichting
naar de praktijk.
Mij lijkt het echter onnodig om van waarheid te spreken als we het over
nut hebben. Religieuze beelden zijn nooit waar, hebben geen relatie met
de werkelijkheid zoals andere zaken dat wel hebben. Hoe nuttig ze ook
kunnen zijn. Nuttige zaken waar noemen lijkt me een nodeloze oprekking
van het waarheidsbegrip. Anders dan James meende moet de vraag naar de
status volgens mij ook helemaal niet uitgeschakeld worden door een zo vast
mogelijk geloof, integendeel, de vraag vind ik een onvervreemdbaar deel
van wat religie smaakvol maakt; dat geldt in ieder geval voor religiositeit op
agelovige basis.
Het zou overigens een misverstand zijn te menen dat James met zijn oplossing van nut als waar – maakt niet uit welk geloof het betreft – agnosticisme zou propageren. Agnosticisme vond hij psychologisch gezien maar
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niks. Hij propageerde gelovigheid, niet een specifiek geloof, maar van de
psychologische heilzaamheid en noodzaak van het hebben van een geloof
was hij overtuigd.
Agnostisch aan de kant blijven staan is niet de beste optie als je verdisconteert wat geloof zoal vermag, stelde James. Om het aannemelijk te maken
komt hij met een verliefde jongen aan die op de vleugels van zijn geloof
aanhoudt en zo toch een hem aanvankelijk afwijzend meisjeshart verovert.
Van geloof kan een kracht uitgaan die bergen verzet, wil James maar zeggen.
En dat dit ook kan opgaan voor religieus geloof.
Geloof kan inderdaad nut hebben, dat is onbetwist. Maar het kan even
onbetwist ook juist in de weg zitten. De verliefde jongeman kan door zijn
geloof ook een zich keer op keer herhalend blauwtje lopen, en het ongelukkige meisje tot wanhoop brengen. En ook ongeloof kan kracht geven. Om
maar iets te noemen: ongeloof in de schadelijkheid van spinazie. James’ verliefde jongeman biedt dan ook geen argument voor de waarde van geloof.
James noemt nog een argument om te geloven, namelijk de ‘religieuze
hypothese’. Als het zo is dat we door te geloven de goden halverwege tegemoet moeten komen om niet van de ervaring van hun aanwezigheid verstoken te blijven, dan berooft de sceptische agnost zich van de mogelijkheid
met God kennis te maken.38 James neemt deze ‘hypothese’ zo serieus dat hij
op grond ervan zegt geen agnost te kunnen zijn.39
Het idee dat je God halverwege tegemoet moet komen door te geloven,
is in feite echter een beeld van transcendentie. Het is een argument op theologische gronden, niet op sociaalwetenschappelijke zoals psychologische.
Wat niet wegneemt dat het op psychologische gronden wel zo kan werken
dat je zelf een ontvankelijkheid tonende stap moet zetten. Dit is een punt
dat pragmatheïsten na aan het hart zal liggen: dat je zelf iets kunt doen om
de kans te vergroten op een religieuze beleving. Maar daarbij ging hij te snel
uit van de noodzaak te geloven.
Dat is ook iets wat we niet moeten verwachten van deze geniale maar in
een heel andere tijd levende man – al waren er in zijn tijd ook al mensen die
zeiden niet meer te kunnen geloven terwijl ze wel naar religieuze beleving
verlangden.40 De noodzaak te geloven blijkt ook uit het klassieke religiebegrip dat James eropna hield, waarin geloof een cruciale rol speelt – iets wat
toen volstrekt vanzelfsprekend was. Voor hem was metafysica onmisbaar in
religie. Hij definieerde religiositeit als: ,,Gevoelens, handelingen en ervaringen van individuele personen in hun eenzaamheid voor zover zij overtuigd
zijn in relatie te staan tot wat wij voor het goddelijke houden.”41

religie om het nut

357

Geloof zag James als noodzakelijk, zonder zelf een zeer gelovig mens te
zijn, tenminste, dat stelt de filosoof Peter Sloterdijk. Volgens hem was voor
James zelfs ‘elke vluchtweg in een positief geloof op voorhand afgesloten’.
,,Zijn weg was die van een invoelende en geïnspireerde metareligiositeit,
waarin de belangstelling voor religie de religie zelf moest vervangen.”42
Hierbij zijn echter wel kanttekeningen te plaatsen. Zo geloofde James wel
onder meer in paranormale zaken, vond hij het reëel bestaan ervan zeer
waarschijnlijk. En hij postuleerde ook het bestaan van een alles integrerend
‘moederzee bewustzijn’.43
In ieder geval had James een sterk transcendentiebesef. Zo schrijft hij:
,,Zelf geloof ik er beslist niet in dat onze menselijke ervaring de hoogste
vorm van ervaring in het universum zou zijn. Ik geloof eerder dat we in
dezelfde relatie tot het universum staan als onze honden en katten tegenover
ons. Zij dwalen rond in onze huiskamers en bibliotheken en nemen daar
deel aan gebeurtenissen waar ze geen flauw benul van hebben.”44
Dit transcendentiebesef weerhield hem er echter niet van zich uit te spreken over volgens hem ongeloofwaardige zaken. Hoe kan het ook anders:
wie gelooft dat bepaalde beelden van transcendentie waar zijn, gelooft bijna
noodzakelijk dat andere niet waar zijn. James liet zich dan ook kritisch uit
over naïeve vormen van geloof die al te gemakkelijk een levendige voorstelling voor waar hielden ‘in het bijzonder wanneer die gesteund wordt door
een instinctieve aantrekkingskracht’.45
Over het algemeen, stelde James, is in de praktijk vaak ‘een evenwichtige
sceptische houding absoluut de meest slimme als je fouten wilt vermijden’.46
Dit geldt voor allerlei vormen van dagelijks, niet-metafysisch geloof, maar
voor bijvoorbeeld morele vragen geldt dit niet, aldus James. De oplossing
kan dan niet wachten op een redelijk bewijs.47 Dit geldt volgens hem ook
voor religieuze vragen.
Wat de moraal betreft heeft James natuurlijk gelijk. Het is echter de vraag
of voor religie hetzelfde geldt als voor morele vraagstukken, of ze hierin wel
zijn te vergelijken. Een morele beleving krijg je gratis bij elk moreel gedrag.
Maar het streven ernaar zou absurd zijn. Maar streven naar een religieuze
beleving kan wel. Daar is niks mis mee. Een antwoord op een morele vraag
heeft ook meestal consequenties voor anderen, terwijl een antwoord op een
religieuze vraag dat niet heeft zolang er geen morele kanten aan zitten. Morele vragen kunnen niet wachten op redelijk bewijs, had James terecht gesteld, maar bij religieuze vragen ligt dit een slag anders. Daar hoeft niet voor
een bepaald geloofsantwoord te worden gekozen. Sterker nog, tegenwoordig
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is dit voor velen vanwege hun geloofsprobleem een onmogelijkheid. In geloofskwesties kun je lang wachten op redelijk bewijs. Eindeloos lang. Dat
geeft in de ‘tussentijd’ grote vrijheid. Bijvoorbeeld om religieus te gaan doen
om iets religieus te beleven.
Agelovigen vinden James hier tegenover zich. Als gevolg van de onmogelijkheid om op redelijke gronden te beslissen over de waarheid van geloofskwesties mogen we deze zeker niet openlaten, vond James. Het vermijden
van een keuze is ook zelf een keuze, stelde hij. Ook zulk agnosticisme zou
een beslissing zijn – net zo goed als voor of tegen een bepaald geloof te kiezen
– ‘en je loopt er hetzelfde risico mee de waarheid te verliezen’.48 Wie besluit
zonder religieus geloof te leven, geeft toe aan de angst dat een bepaald geloof
een dwaling is, niet aan de hoop dat het waar is. ‘Is bedrogen uitkomen door
hoop erger dan bedrogen uitkomen door angst,’ vraagt hij retorisch. Nee dus,
en dit geeft iedereen ‘het recht zijn eigen soort risico te kiezen’.49
De redenering lijkt sterk op de beroemde redenering van Pascal over geloven als het wagen van een gok – de keuze tussen een eindige hoeveelheid pleziertjes hier op aarde en de mogelijkheid van oneindige beloning in
het hiernamaals.50 Pascals redenering wordt door James bekritiseerd: alleen
zij worden erdoor aangesproken die al in ‘missen en wijwater’ geloven.51
Hetzelfde geldt echter voor James: alleen wie al gelooft zal het overtuigen.
Niemand komt ooit bedrogen uit. Alleen gelovigen die geloven dat ooit,
na de dood, duidelijk zal worden of je goed of fout zat, stemmen met zijn
redenering in. James lijkt hier (andermaal) gelovig een beeld van transcendentie aan te nemen, en een ander principe te laten zegevieren boven strak
pragmatisme: het idee dat er een hogere waarheid bestaat, die bij gebrek aan
verstandelijke capaciteiten van de mensen niet kan worden bewezen, maar
geloofd moet worden.52
Iedereen zou moeten geloven, stelde James, zonder zich over de inhoud
ervan uit te spreken. Iedereen mag geloven wat hij wil. Maar het is niet de
wil die maakt dat mensen het ene beeld wel en het andere niet geloven.
Mensen geloven op grond van maar enkele redenen. Vaak is het niet meer
dan het vertrouwen in het geloof van een ander. Onze hartstochten zijn een
bepalende factor van onze keuzes.53 De meest onredelijke en ondoorgrondelijke hartstochten en neigingen gaan aan het geloof vooraf.
Wat we kiezen hangt ook af van onze culturele omstandigheden. De
keuze voor geloof in de Mahdi is voor ons geen levende, de keuze voor het
christendom of het agnosticisme wel, stelde hij.54 De vrijheid van de wil om
te geloven betreft levende opties, geen dode.55 En een levende optie is voor
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James een geloofwaardige optie, een optie die voor waar kan worden gehouden.
Pragmatheïsme is dus op cruciale punten heel anders dan pragmatisme.
Pragmatisme is bij James een wetenschappelijke methode om naar religie te
kijken, en wordt in James’ perspectief niet toegepast door religieuze mensen
zelf. Hun staat geen andere weg open dan een beeld dat hen aanspreekt
gelovig te aanvaarden, zodat het nut kan krijgen en kan gaan werken in
hun leven. De pragmatische methode staat alleen ter beschikking van een
observerende wetenschapper zoals James, niet voor degene die zonder geloof religieus zou willen doen om het nut. Pragmatheïsme is geradicaliseerd
pragmatisme dat wordt toegepast op het vlak van persoonlijke religiositeit.
Het is niet zozeer een manier waarop wetenschappers naar religieuze mensen kijken, maar vooral een manier waarop religieuze mensen zelf naar religieuze beelden kijken. En naar zichzelf. Zowel pragmatisten als pragmatheisten kijken vanuit een metaperspectief naar religie, alleen doen de laatsten
dat op een religieuze manier.56
Transcendentiebesef speelde bij James een ambivalente rol – voor hem
was het een belangrijk perspectief, maar dat speciaal de statusvraag dit besef kan oproepen, zag hij niet, en ook vond hij het noodzakelijk een keuze
voor een of ander geloof te maken, het transcendentiebesef daarmee op het
tweede plan stellend. Bij pragmatheïsten speelt transcendentiebesef ondubbelzinnig een belangrijke rol. Wie agelovig is, is zich er al te bewust van dat
beelden van transcendentie mensengemaakte kwesties van smaak zijn, en
dat zijn begrip niet verdergaat. Hij is zich bewust van zijn begrenzing en
erkent de mogelijkheid dat er meer is waar zijn begrip niet bij kan. Pragmatisten beschouwen religie vanuit het oogpunt van nut voor gelovigen,
pragmatheïsten gebrúíken religie om het nut op agelovige basis.
James vond geloof gerechtvaardigd door de behoefte eraan, en zijn effecten in de wereld. Sterker nog, geloof was volgens hem een noodzakelijke
voorwaarde voor religiositeit. Agelovige religiositeit zou hij hebben afgekeurd. Naar aanleiding van een atheïstisch standpunt redeneerde hij: ,,Als
het verboden is te geloven dat religie waar is, dan is het ook niet toegestaan
om te handelen alsof geloof wel waar zou zijn.”57 Iedereen moet dus proberen een geloof te vinden dat levend en dus waar voor hem kan zijn.
Eigenlijk, vat Charles Taylor James samen, zijn er voor hem maar twee
mogelijkheden – de agnostische, die vanwege afwezigheid van wetenschappelijk bewijs niet met de gelovige optie meegaat, en de gelovige, die vanwege
een gevoel tot geloof besluit. Volgens Taylor is voor velen de geloofsoptie
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fragiel geworden en kunnen ze zichzelf ook zien vanuit de agnostische optie.
Taylor lijkt te suggereren dat deze twee opties tegenwoordig bij veel mensen samengaan.58 Het samengaan van opties is mogelijk geworden door de
toegenomen twijfel. We leven in ‘de moderne conditie’ waarin we het niet
kunnen helpen op te merken dat er diverse visies en denkbeelden bestaan
onder intelligente, redelijke en onbevooroordeelde (deluded) mensen van
goede wil. Dit maakt dat onze eigen geloofsvoorstellingen, standpunten en
principes tegelijkertijd altijd verbonden zijn met twijfel en onzekerheid,
zegt Taylor.59 We leven onder een index of doubt. Dankzij de twijfel kunnen
dus ook concurrerende opties bij iemand samengaan.
James ligt nu ruim een eeuw achter ons en er is steeds minder behoefte
aan zowel de gelovige als de passief-agnostische optie. Ook de mogelijkheid
daartoe is kleiner geworden. De agnostisch-wetenschappelijke optie vervult
het religieuze verlangen niet. Terwijl de geloofsoptie niet goed werkt omdat
religies voor velen alleen nog verzamelingen ongeloofwaardige, dode opties
zijn. Niet alleen spelen de twee in de problemen geraakte opties tegelijkertijd nog rond in ons hoofd, er is zich nog een derde optie aan het uitkristalliseren, het agelovig religieuze pragmatheïsme.
Voor velen leven beelden van transcendentie niet meer in de zin dat ze nog
geloofwaardig zijn. Maar helemaal dood zijn religieuze beelden van transcendentie zeker niet. Ook al wordt er niet meer in geloofd, toch hebben ze
nog de potentie om transcendentiebesef en beleving van intentionaliteit te
wekken. Steeds meer mensen erkennen, en weten uit eigen ervaring, dat je
wel degelijk iets religieus kunt beleven zonder dat je gelooft. Waarschijnlijk
wordt deze houding in de toekomst veel belangrijker. Op wat voor schaal
zou agelovige religiositeit momenteel voorkomen?

IV Populariteit
De pragmatische omgang met religie is dus tegenwoordig wijdverbreid,
en pragmatheïsme, het op agelovige basis gebruik van religie, lijkt ook in
opkomst. De groei hiervan hangt onder meer samen met het eerder geschetste toenemende religieuze verlangen.60 Dit verlangen kan vanwege het
geloofsprobleem dat velen hebben niet door geloofsreligie worden vervuld.
Religiositeit op agelovige basis is daar wel toe in staat, maar staat nog in de
kinderschoenen.
Een schatting van de kwantiteit ervan is moeilijk te geven. Niet alleen zou
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bepaald moeten worden wanneer we een beleving precies religieus zullen noemen, iets wat in de praktijk vaak moeilijk is. Elke grens heeft iets arbitrairs.
Verder zijn er velen die niet consequent agelovig zijn. Hun agelovige houding
combineren ze met een impliciet gelovige, en dit is niet altijd gemakkelijk
te doorzien. Bovendien is de religieuze situatie van de laatste decennia sterk
in beweging. Het is waarschijnlijk dat agelovige religiositeit langzamerhand
steeds duidelijker zal uitkristalliseren en in belang zal toenemen.
Uit het tot nu toe gepresenteerde materiaal is weinig kwantitatiefs af te
leiden. Bij duidelijk religieus te noemen vormen, zoals bij pragmagie en
reïncarnatietherapie, is de kwantiteit laag. Bij massale evenementen met een
religieus karakter, zoals de Mattheüs Passie, is nog nooit onderzocht welk
deel van het publiek agelovig is en in hoeverre dat deel aan de Mattheüs
iets religieus beleeft. Een aanzienlijk deel van de uitvoerenden zal agelovig
zijn. Zo bestaat het Haags Barokgezelschap, dat elk jaar de Mattheüs Passie
opvoert, voor twee derde à drie vierde uit buitenkerkelijken, ongelovigen
en agnosten, aldus Jaap Hillen, de dirigent van dit koor.61 Natuurlijk is het
vooral de muziek die hen bij elkaar brengt. Maar op de achtergrond speelt
het religieuze element mee. ,,Negen van de tien krijgen met het zingen het
besef dat er meer is,” denkt Hillen. De Mattheüs Passie is ook bij nietzingend Nederland mateloos populair. Zo stond Jan Rots hertaling door het
Residentieorkest op nummer één van de zogenoemde ‘midweeklijst’ van de
Mega Album Top 100.62 Jaarlijks bezoeken naar schatting een kwart miljoen
mensen de Mattheüs. Ook van de bezoekers en luisteraars zal een groot deel
agelovig zijn. We kunnen ervan uitgaan dat de eerder getoonde aanwijzingen voor transcendentiebesef en intentionaliteitsbeleving de breed onder
het agelovige deel van liefhebbers van de Mattheüs Passie zullen leven.63
Er zijn meer aanwijzingen die suggereren dat we met een massaal verschijnsel te maken hebben. Het onderzoek God in Nederland vroeg in 2006
voor het eerst naar ‘ongeloof ’ terwijl ook bij ‘ongelovigen’ verder werd gevraagd naar eventuele religieuze beleving en gedrag.
Bijna veertig (38) procent van de Nederlanders is volgens dit onderzoek
ongelovig.64 Wat de onderzoekers daaronder verstaan is niet eenduidig. Hoewel ze onder geloof zeggen te verstaan ‘de overtuiging dat er een werkelijkheid
is die boven ons uitgaat of buiten ons om bestaat, die transcendent is’, droeg
dat niet bij aan de duidelijkheid.65 Want wie zei te geloven in zichzelf werd
‘immanent gelovig’ genoemd, maar bij wie stelde: ‘Ik geloof in mijzelf, dat
alles ligt in mijn eigen hand van hoe mijn toekomst eruit zou zien,’ werd opgemerkt dat zij ‘ver verwijderd raken van hetgeen men gewoonlijk onder geloof
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verstaat’.66 Terwijl beide geloven de overtuiging kunnen insluiten dat er onafhankelijk van het zelf een transcendente werkelijkheid bestaat.67 Het probleem
hier is het door elkaar gebruiken van emic- en etic-standpunten.68 Dat levert
soms vreemde resultaten op. Zo zou drie procent van de ‘ongelovig buitenkerkelijken’ (etic) bidden ‘om mijn geloof uit te drukken’ (emic).69
Toch geeft God in Nederland enig zicht op religiositeit op agelovige basis.
We mogen aannemen dat onder de ‘ongelovig buitenkerkelijken’ (een derde van
de Nederlanders) veel agelovigen zitten en dat juist zij affiniteit met religie kunnen hebben. Vier procent van de ongelovig buitenkerkelijken onderschrijft de
stelling: ‘mijn leven wordt geleid door een geestelijke kracht, sterker dan elk
menselijk wezen’, vijf procent stemt in met ‘religieuze wonderen bestaan’.
Steeds is onhelder hoe men de status van de beelden van transcendentie
precies evalueert: als gelovig voor waar aannemen of als smaakkwestie omdat het zonder zo’n beeld in ere te houden kaler is dan met. Omdat ze in
de categorie ‘ongelovigen’ vallen, mogen we aannemen dat voor velen het
laatste geldt.
Waar naar ervaring gevraagd wordt, geeft God in Nederland een ondubbelzinniger beeld. Twintig procent van de ongelovig buitenkerkelijken zegt
‘ooit (misschien) wel de aanwezigheid van een God of hogere macht te hebben ervaren’.70 Acht procent ervoer ‘ooit contact met iets heiligs’, bij drie
procent had dit blijvende invloed.71 Een derde heeft ooit ervaren dat ‘alles
volmaakt’ is, bij tien procent had dit blijvende invloed.72 We zien ook hoge
percentages bij stellingen over ‘gevoel van één zijn’, beleefd door 23 procent
van de ongelovig buitenkerkelijken.73 Zes procent geeft aan dat dit gevoel
van blijvend belang is. Bij zo’n beleving van eenheid die van blijvend belang
is, spelen vrijwel zeker beelden van transcendentie mee waardoor men zich
op meer dan metaforische manier aangesproken voelt. Vanzelfsprekend is
bij agelovigen het transcendentiebesef ook groot. Dus zouden we hier van
religieuze belevingen kunnen spreken. Voor belevingen van ‘volmaaktheid’
en van ‘geraakt worden door de schoonheid van de natuur’ geldt hetzelfde.
Maar liefst 77 procent van de ongelovig buitenkerkelijken zegt ooit diep
geraakt te zijn door de natuur, 27 procent zegt daar blijvend door te zijn
beïnvloed.74 Nu zijn deze getuigenissen erg multi-interpretabel, al moeten
ze als ze van blijvende invloed waren toch zeker levensbeschouwelijk worden
genoemd, en mogelijk zijn zeook religieus.
Ook op agelovige basis uitgevoerde traditioneel religieuze handelingen
geven een indicatie voor religiositeit. Neem de resultaten bij de vragen over
bidden. Een derde van degenen die zich ongelovig noemen zegt weleens te
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bidden.75 En een kwart (26%) van de ongelovig buitenkerkelijken bidt wel
eens.76 Deze bidders konden kiezen wat zij zoal onder bidden verstaan: bidden als praten met jezelf scoorde 24 procent, bidden om je bewust te worden van jezelf 26 procent, bidden als een vorm van mediteren 22 procent,
en bidden als een soort van overdenken van mijn leven 25 procent. Of hier
religiositeit in de besproken zin in het geding is, is niet met zekerheid uit
te maken, maar het is zeker ook niet uit te sluiten. Duidelijk religieus zijn
wel de antwoorden ‘bidden als manier om contact te hebben met God’ – 9
procent, en ‘vragen aan God of een hogere macht om een oplossing voor
problemen’ – 17 procent van de ‘ongelovige bidders’.77
Uit de enquête blijkt dat er bij veel ongelovig buitenkerkelijken belangstelling bestaat voor het doen van religieuze praktijken. Maar liefst 42 procent van hen zegt wel eens een kaarsje te branden, en 15 procent heeft een
spirituele cursus gevolgd. Uit deze enquête mogen we met alle mitsen en
maren naar mijn mening wel concluderen dat het om aanzienlijke aantallen
agelovigen gaat die ‘iets’ aan religiositeit doen en daar ‘iets’ aan beleven.
Naast ‘ongelovig buitenkerkelijken’ hanteert God in Nederland ook andere onderverdelingen. Het rapport spreekt van ietsisten (36%) en agnosten
(26%). Bij elkaar is dat dus bijna twee derde van de Nederlanders!78 Meer
dan de helft en meer dan een derde van respectievelijk de katholieken en
protestanten (pkn) zou ‘ietsist’ genoemd kunnen worden.79 Maar liefst zeventien procent van de rooms-katholieken zou agnost zijn. Twaalf procent
van alle kerkleden ‘weet niet of er een God is’, en is dus agnost.80 God in
Nederland meet zelfs atheïsten in de kerk.81 Al is niet uit te sluiten dat een
deel van deze groepen weliswaar zegt niets te geloven maar er mogelijk wel
impliciet geloofsvoorstellingen op na houdt.
Beoefenaars van agelovige religiositeit tref je in allerlei hokjes aan – in
God in Nederland bijvoorbeeld vind je ze wellicht onder ‘ongelovig buitenkerkelijken’, ‘ietsisten’, ‘agnosten’, en ‘nieuwe spirituelen’.82 De meeste enquêtes vragen niet expliciet naar ongelovige religiositeit. Dan kan dit soms
wel blijken uit een ‘zwart gat’. Zo blijkt uit onderzoek van het scp dat van
de hoogst opgeleiden 31 procent ‘in enige mate geloof ’ hecht aan drie of
meer spirituele thema’s zoals astrologie, yoga of pendelen. ‘Actieve interesse’
mat het echter bij 45 procent van hen.83 Hier zit een ‘zwarte gat’ van 14
procent die wel actief is maar niet opgeeft te geloven. Interessant is dat bij
degenen met alleen basisschool de percentages op respectievelijk 16 en 15
procent lagen. Hier dus geen zwart gat. Spiritualiteit is kennelijk meer iets
voor hoogopgeleiden, en een aanzienlijk deel van hen lijkt agelovig te zijn.
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Steeds is het echter wel de vraag wat er precies onder de op verschillende
termen wordt verstaan – iets waar met enquêtes moeilijk grip te krijgen is.
Dergelijke verwarring zag je ook bij een onderzoek dat toonde dat één op
de zes predikanten van de in de Ikon vertegenwoordigde kerken niet gelooft
of twijfelt aan het bestaan van God.84 De crux is natuurlijk weer wat precies
onder termen als geloof of bestaan wordt verstaan.85 De conceptuele vaagheid is typerend voor deze tijd, waarin kampen zich vermengen, tegenstellingen vervloeien en men door het grote aanbod van termen gemakkelijk
door de bomen het bos niet meer ziet, en onbereflecteerd, alleen op een vaag
gevoel, een term gebruikt.
We bevinden ons dus in een schimmig gebied. Nog schimmiger wordt het
buiten de gebaande wegen van de duidelijk herkenbare institutionele religiositeit. Het is moeilijk te meten wie wat beleeft bij religieus te interpreteren
popmuziekteksten, het kijken naar fictiefilms of het spelen van computergames. Dit geldt ook voor wat er zoal beleefd wordt onder de zeshonderdduizend cannabisgebruikers die Nederland telt en onder de vele tienduizenden gebruikers van sterkere psychedelica.86 Hoeveel van de gebruikers van
welk psychedelicum, hoe vaak en hoe intens religieuze ervaringen hebben
is niet in te schatten. Uit divers experimenteel onderzoek blijkt dat tussen
de veertig en tachtig procent van de proefpersonen die sterke psychedelica
zoals lsd gebruikten religieuze ervaringen had. Bij psylosobine zou het aantal
dat religieuze belevenissen heeft gehad volgens sommig onderzoek oplopen
tot honderd procent.87 Psychedelica zullen bij een moeilijk kwantificeerbare
maar significante groep dus in enige mate religieuze belevingen oproepen.
Een deel van de gebruikers zal eventuele religieuze belevingen gelovig waarderen. Zij zien erin het bewijs voor het bestaan van God of wat dies meer
zij. Maar aangezien een groot deel van de psychedelica-gebruikers jong is en
dus geen religieuze opvoeding heeft gehad en bovendien hoogopgeleid is, is
het waarschijnlijk dat het aantal min of meer agelovigen aanzienlijk is.
Vanwege gebrek aan specifiek onderzoek ernaar kan niet worden uitgemaakt wat het percentage pragmatheïsten is van de Nederlandse bevolking.
Als we er met de natte vinger toch een slag naar willen slaan zou een percentage van boven de tien procent naar mijn mening niet heel onrealistisch
zijn.89
Agelovigen die met psychedelica weleens iets religieus hebben beleefd,
typeren het pragmatheïsme op een bijna ideaaltypische manier. De praktijk
heet dan ook niets verhullend druggebruik. Welkom in ‘de belevingssamenleving’ waarin het gebruik van religie zwaar onder kritiek ligt.

12 WEG MET GEBRUIK?
“Culturen ‘vallen telkens weer ten prooi aan de religie van de behoefte en de zucht naar het sacrale’.” Emmanuel Levinas (1906-1995)1

I Flirten met God
Met psychedelische drugs is een flinke impuls te geven aan religieuze beleving.2 Maar dit is wel taboe: het is het toppunt van gebruik, en daar zijn
theologen en sociale wetenschappers bijna unaniem negatief over. Je kunt je
afvragen hoe terecht dat is als verantwoord gebruik van zulke middelen de
ontvankelijkheid voor religieuze beleving kan vergroten.
Zelf heb ik met tetrahydrocannabinol, thc, geëxperimenteerd in de kerk
van Vézelay.3 De kerk is dan extra spannend en interessant, de beelden op de
pilaren spreken veel sterker aan dan normaal. Een veelvoud aan multi-interpretabele betekenissen dringt met grote intensiteit tot het bewustzijn door.
Fantaserend bevind ik me al gauw niet meer alleen letterlijk in het in steen
uitgehouwen symbolisch universum van de mensen die eeuwen geleden op
deze plek stonden. Dan leef ik me in dat universum in alsof het nog steeds
bestaat, probeer ik dat zo intens mogelijk te beleven. Ik probeer te begrijpen
en te voelen hoe het vroeger was om in het huis van God te zijn, in zijn nabijheid te vertoeven in de crypte. Ik doe alsof, reflecteer, associeer, fantaseer
of, wie weet, mediteer en bid soms. Dat laatste doe je welbeschouwd als je
met gedachte en wellicht gebaar aanspreekt, wellicht als reactie op het gevoel te worden aangesproken.
De min of meer religieus te noemen belevingen kunnen op verschillende
manieren opkomen – bijvoorbeeld door naar het koor te lopen, waarbij je
je aangesproken kunt voelen en dat tegelijkertijd kunt zien als een vorm van
aanspreken.4 Door je in te leven in beelden van transcendentie wordt deze
beleving reëler. De sensatie van intentionaliteit kan vaag zijn, een abstract
idee dat je invalt, en kan ook sterker worden, tot en met het schijnbaar horen van een stem. Hoe dan ook, ze blijft multi-interpretabel. Dit wekt een
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zeker transcendentiebesef. Hoe sterker dit besef en hoe sterker de beleving
van intentionaliteit, hoe sterker de religieuze beleving.
Als alle religieuze ervaring een chemische kant heeft, en dat heeft ze natuurlijk, dan probeer ik religieuze belevingen te wekken door ook die kant
te stimuleren. Een ander ingrediënt is een inspirerende omgeving, zoals de
kerk van Vézelay. Dit aangevuld met een verlangen naar religieuze beleving,
interesse in en kennis van onder meer de historische en theologische context.
Mijn ervaring is dat het je inleven kan werken. Hier bestaan nog eigenlijk
geen gebaande wegen. Waar mogelijk gebruikmakend van de vruchten der
voorouders, maar waar nodig helemaal eigen wegen gaand. Eventueel het
wiel zelf opnieuw proberen uit te vinden.
Mijn experiment in Vézelay begon met het me inleven in de religiositeit uit het verleden, zoals die gestalte heeft gekregen in deze middeleeuwse
kerk, in de hoop daar iets levensbeschouwelijks of zelfs religieus aan te beleven. Dat leek me gemakkelijker. Iedereen is al eeuwen dood en de wereld is
sterk veranderd: je hoeft je er niet meer tegen af te zetten. Met dank dus aan
de voorouders. Zonder hen had ik de verschillende religieuze sensaties niet
kunnen opsnuiven. Het hier en nu in de kerk is veel meer beladen, roept
gemakkelijker weerstand op. Na een zekere tijd bezig te zijn geweest met het
verleden ben ik echter toch uitgekomen bij het me in willen gaan leven in de
religieuze praktijk van de hedendaagse gebruikers van de kerk, de gelovige
broeders en zusters. De nonnen en paters van de orde van Jeruzalem zingen
driemaal daags de sterren van de hemel. Wellicht is het mogelijk een graantje bij hen mee te pikken? Als het zou lukken me ervoor open te stellen, als
ik op een eigen agelovige manier naar het religieuze ritueel van de monniken
en nonnen zou kunnen kijken, dan moet dat haalbaar zijn.
Voor waarschijnlijk de meerderheid van de monniken is de beleving van
contact met hun en, vooruit, voor even ook mijn God uiterst reëel. Dat
helpt de agelovige om in de stemming te komen. Ook hun geloof kan als
het mooi geformuleerd wordt extra smaak aan het gebeuren geven – het
kan helpen bij het proberen hun werkelijkheid ook even als reëel te ervaren.
Het is bovendien alleen dankzij hun diepgelovigheid dat er dag in dag uit
missen worden gehouden. Acteurs zouden zulke continuïteit niet kunnen
realiseren. Zonder gelovigen zou mijn spel hier dus onmogelijk zijn. Het me
agelovig inleven maakt me dus in zekere zin tot parasiet. Het verschil is dat
ik ze niet leegzuig. Van mijn geconsumeer worden ze niks minder.
Ik ben dus blij dat ze er zijn. Niet alleen omdat ze zo aardig naar je kun-
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nen knikken of lachen. Maar vooral omdat alleen dankzij hun aanwezigheid
deze kerk nog levend is. Het is speciaal het samengaan van rijk verleden
en hedendaagse ritus dat de plek allure geeft. Een kerk als museum is gehandicapt als plek voor pragmatheïstisch geëxperimenteer. Er hangt niet de
goede, gewijde sfeer – geen door de zijbeuken voorbij benende monniken,
geen vage wierrooklucht, geen kaarsen, geen God die er door anderen wordt
gezocht.
Toch is het niet gemakkelijk. Speciaal tijdens de mis is de afstand groot.
De kloosterlingen zingen weliswaar prachtig, en ook als ze spreken, zijn
het vaak mooi klinkende klanken, vaak direct gericht tot God. Dat vind ik
mooi: luisteren naar mensen die proberen God aan te spreken. Tegelijkertijd
spreken ze woorden die ik liever niet versta. Want zodra ik me daartoe inspan en het Frans volg, haak ik af. Een gebed voor trouw aan de paus klinkt
me in de oren als een ontstemde piano: oei wat lelijk. Inhoudelijk is het niet
allemaal even mooi, en vanwege het vaste geloof van de belijders roept het
dan gemakkelijk de gedachte op dat de inhoud volstrekt ongeloofwaardig
is, en houdt het juist af van het je inleven. Ik waardeer hun woorden dus bij
voorkeur als ik ze niet versta en er alleen pogingen in kan zien om contact
te leggen met God.
Hun gelovigheid is ook een struikelblok. De voorstellingen die zij voor
waar houden zijn vanuit wetenschappelijk gezichtspunt voor het grootste
deel implausibel geworden. De oproep aan de wereld ook te gaan geloven
komt bij mij totaal niet aan. Ik vind het ongerijmd. Ze vormen een strenggelovig eiland in een sterk geseculariseerde wereld, die nog één waarschuwing krijgt.
De conservatieve monniken in Vézelay hebben met hun claim van hogere
kennis iets onaangenaams. Wie hun geloof niet deelt, is eigenlijk van een
minder slag.5 En al zeggen ze dit meestal niet hardop, ze impliceren het wel
met bijvoorbeeld het formele verbod voor niet-katholieken om mee te doen
met de eucharistie. Er waait een conservatieve wind. Jaar na jaar worden het
aantal restricties en verbodsbordjes groter in de kerk.
Waarom zou iemand zonder geloof dan toch aan hun centrale ritueel
mee willen doen? De wens kan opkomen als je je in de traditie inleeft. Als
de eraan verbonden beelden meer gaan leven, worden ze diepzinniger en
interessanter. Wie bijvoorbeeld in de oude kerk van Vézelay een religieuze
beleving wil krijgen, en daar zijn best voor doet, maakt dat geschiedenis
en symboliek van het gebouw steeds meer gaan leven. Allereerst groeit het
begrip voor de religieuze beleving, zowel voor die van voorouders als tijdge-
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noten. Je merkt dan dat als je er maar intensief genoeg mee bezig bent, de
intensiteit van je beleving stijgt, het religieuze karakter ervan sterker wordt.
Participatie kan dit nog verder versterken. Het doel – een religieuze beleving – heiligt de middelen, letterlijk. Waarbij vanzelfsprekend de vraag naar
de smaakvolheid van de middelen centraal staat. Dat heeft ook een morele
component, mooi uitgedrukt door Stefan Themerson: ,,Geen doel is zo verheven dat het een harteklop meer waard is dan fatsoen van middelen. Want
alles welbeschouwd is fatsoen van middelen het Doel der Doeleinden.”6 De
middelen, de traditionele beelden van transcendentie, vullen zich met betekenis – collectieve oude en individuele nieuwe – en kunnen gaan werken,
religieuze beleving bemiddelen. Vanzelfsprekend wil wie zich inleeft in de
beeldenwereld van het christendom vroeg of laat ook nader kennismaken
met het centrale ritueel ervan.
En ook meedoen. Dat kan alleen door de katholieke regels te overtreden,
iets dat niet erg is, maar wel jammer, omdat het de pret wat bederft. Alleen
al de kans een priester te treffen die je op het moment suprême de hostie
zou onthouden, doet bij mij de wens al bijna weer verdwijnen voordat hij
opkomt.
De kloof tussen mij als agelovig gebruiker en de zwaar gelovige monniken en nonnen is impliciet maar schrijnend. De broeders en zusters van
Jeruzalem zouden mijn visie op hun geloof als een flagrante ontkenning
en vernedering van de waarheid zien. Mijn agelovige manier – ik loop de
volgende dag met evenveel plezier de processieronde van de Keltische tempelopgraving in de buurt – is voor de broeders en zusters een perversiteit.
Vanuit traditioneel gelovig perspectief is mijn positie onbegrijpelijk. Tegen
gelovige metafysische bezwaren is geen zinvol agelovig argument mogelijk.
Dat wordt namelijk niet geloofd.
Beleving is volgens de broeders en zusters geen goede motivatie. De motivatie moet van hen liggen in het je willen toevertrouwen aan de objectief
bestaande God.7 Het contrast tussen hen en mij is groot. Deze monniken
voeren de mis niet op om er iets aan te beleven, niet om gelukkiger te worden of te genezen, laat staan om eraan te verdienen, maar alleen uit het
geloof dat ze God ermee eren. Geloof en gebruik staan voor hen haaks op elkaar. Want de bruikbaarheidsmotivatie vloekt met de verering van God. Die
moet zo zuiver mogelijk zijn. En elke motivatie die verwijst naar menselijke
en al te menselijke begeerten en verlangens is onzuiver, en houdt af van de
beleving van God die zich alleen laat kennen aan wie zijn al te egocentrische
verlangens te boven is.
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Dit bezwaar is tegelijk hun antwoord op de vraag naar de waarde van
mijn pragmatheïstische experiment in Vézelay. Het gebruik van drugs om
religieuze beleving te helpen wekken, klinkt in hun oren waarschijnlijk nog
wel het valst. De aldus verkregen belevingen zouden volstrekt waardeloos
zijn, zo niet duivels. Het ligt echter in de lijn der verwachting dat religie
steeds explicieter gebruikt gaat worden. Naast het gebruik van traditionele
religieuze methoden past daar wellicht ook het gebruik van psychedelische
stoffen bij, net als in de toekomst misschien zaken als neurologische elektrostimulatie.8
De controverse tussen gelovige onbaatzuchtigheid en agelovig gebruik
is scherp en zal in de toekomst mogelijk verscherpen. Daarom is het van
belang ook de bezwaren van de gelovigen te evalueren. Maar laten we eerst
kijken naar de analyses van sociologen en andere cultuurbeschouwers die
de opkomst van een ‘belevingsoriëntatie’ signaleren en daar veel kritiek op
hebben. In hoeverre snijdt hun mogelijke kritiek hout tegen agelovigen die
religie willen gebruiken om de beleving?

II De belevingssamenleving
Volgens de socioloog Gerhard Schulze ontwikkelt zich sinds de jaren tachtig
een ‘belevenismaatschappij’.9 Bij mensen met een ‘belevenisoriëntatie’ staat
het leven in het teken van zelfontplooiing, hun project is dat van ‘het goede
leven’, ze willen een subjectief als de moeite waard, mooi en interessant te
ervaren leven hebben. Ze motiveren hun handelen in termen van wat ze er
zelf aan hebben. In het maatschappijtype van ervoor stond overleving nog
centraal. Je deed wat je moest doen en accepteerde je situatie als gegeven.
De belevenismaatschappij drijft op welvaart. Niet meer schaarste maar overvloed bepaalt het gedrag. De gerichtheid op genot is dominant. Het individu laat zich sturen door prikkels die worden opgeroepen door de overvloed
aan zich steeds vermeerderende mogelijkheden. Beleving móét, steeds meer.
Schulze noemt dit ‘belevenisinflatie’.
Bauman sluit met zijn poging de veranderende hedendaagse mens in
beeld te brengen aan bij de nadruk op beleving en genot die Schulze ziet.
Volgens Bauman is de tegenwoordige postmoderne mens een zwerver. Vroeger waren de mensen nog als pelgrims, op weg, met achter de horizon een
hoger doel waar zij zeker over waren, stelt hij. Deze moderne mens was op
levensbeschouwelijk gebied geen zoeker. Hij had nog een levensproject, had
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zich voorgenomen het leven zus of zo te leiden, dit of dat te leren en het
erbij horende beroep te kiezen. En zo geschiedde het.
Maar tegenwoordig weet je niet meer waar over tien jaar behoefte aan is,
is het belangrijk ,,dat je over een flexibele identiteit beschikt, en dat je er
altijd op voorbereid bent een andere weg te kiezen zodra de omstandigheden veranderen. En dat doen ze voortdurend.”10 Postmodernen proberen
het zelf niet te fixeren in een volmaakte vorm, zegt Bauman, maar streven
ernaar zich lenig in een veelheid van perspectieven in te leven. Het leven
heeft voor hen geen uiteindelijke zin meer. Ze zijn geen doelbewuste pelgrims meer, maar zwervers zonder richting. Postmoderne mensen hebben
zich volgens Bauman bij de afwezigheid van een hoger doel en uiteindelijke
zin neergelegd.11 Ze zijn niet op zoek naar de zin van het leven, en stellen
geen zinvragen. Ze zoeken alleen nog maar oppervlakkige belevingen.
Bauman onderscheidt vier subtypen bij deze postmoderne mens: de flaneur, de vagebond, de toerist en de speler. Vroeger pasten de vier stijlen bij
marginale mensen of bij marginale tijden, stelt Bauman, maar tegenwoordig
passen ze bij mainstream, op primetime. De vier stijlen beantwoorden allemaal aan het tegenwoordige streven om ‘niet vastgepind of gebonden’ te
zijn, en bij gebrek aan zekerheid zijn ze volgens Bauman uit op onmiddellijke behoeftebevrediging in de vorm van zo intens mogelijke belevingen.
De flaneur is traditioneel een niksnut die het bij de oppervlakte, de buitenkant houdt. Hij maakt zichzelf echter wijs dat hij de baas over zijn handelen is. Als hij bij het winkelen verleid wordt, voelt hij dat alsof hij een
beslissing neemt, meent Bauman. Vroeger was een vagebond iemand zonder
vaste verblijfplaats, een arme vreemdeling en een potentieel gevaar. Nu zijn
er bijna geen vaste plaatsen meer, is iedereen overal vreemd. En nu toerisme
en spel hun tijdelijke karakter verliezen, zoals Bauman beweert, worden ze
oppervlakkig en zelfs stompzinnig. De toerist jaagt op ervaringen, maar zijn
avontuur zit in hetzelfde pakket als veiligheid, en dat maakt hem koddig.
De speler neemt risico’s en voorzorgsmaatregelen binnen een beperkt betekenisgebied, engageert zich, maar zonder blijvende consequenties.
Met de metaforen drukt Bauman in feite uit dat de postmoderne mens
egocentrisch is, en in een in zichzelf besloten wereld leeft. Ook Schulzes
analyse loopt hierop uit. Eigenlijk zijn de types die Bauman beschrijft
slachtoffers van de belevingsinflatie die heerst in de belevenissamenleving
van Schulze. We zijn zo rijk en leven met zo’n grote overdaad, dat alles daardoor gedevalueerd is. We kunnen niet meer echt van de dingen genieten,
ze nog maar moeilijk een betekenisvolle plek geven in onze leefwereld. In
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de jacht naar de beleving wensen we kick op kick. En daarmee devalueren
niet alleen de dingen, maar devalueert ook de beleving ervan. In het najagen
schuilt de mislukking. We willen steeds meer, maar krijgen steeds minder,
luidt de redenering die ‘beleving’ als grondkenmerk van onze cultuur bekritiseert.
Een eindeloze jacht naar meer intensiteit zou zo in gang worden gezet.
En omdat in onze tegenwoordige cultuur elke beleving overtroffen moet
worden door weer een andere, intensere beleving, is niets meer waar of zelfs
maar de moeite waard. Daarmee lopen we het gevaar dat alles saai wordt,
en verveling een dominante gesteldheid wordt, aldus de filosoof Lars Svendsen.12 Je kunt voortbordurend op Svendsen over op beleving gerichte religiositeit verder redeneren: is het niet veeleer een vrijblijvende en ongeëngageerde vorm van amusement, die uitsluitend dient als goedkope en tot falen
gedoemde poging om de verveling te verdrijven?
Inderdaad, zegt de filosoof Gerard Visser. Het najagen van beleving maakt
ons ook op levensbeschouwelijk gebied tot afgestompte wezens. Zo heeft de
volgens Visser invloedrijke reclameleus ‘Is er koffie na de dood’ de dood tot
iets vanzelfsprekends gemaakt, waardoor de ‘oershock’ die men vroeger altijd ervoer is ingeruild voor het probleem van de beschikbaarheid van koffie,
denkt hij.13 ,,Uit de leus spreekt een achteloosheid die kenmerkend is voor
de tijd van de beleving.”14
Volgens Visser zouden de mensen tegenwoordig geen transcendentiebesef meer hebben. Zoals in hoofdstuk 6 betoogd, is dit besef juist heel populair geworden in de tegenwoordige cultuur. De standaard koffie en het
plakje cake in het crematorium hebben juist een slecht imago. Persoonlijke
invulling is tegenwoordig het toverwoord. En in die invulling zie je vaak
transcendentiebesef en gevoelens van intentionaliteit, vaak op agelovige basis. Dit blijkt uit een bezoek aan een condoleanceregister op internet.15
Ook theologen kunnen fel zijn in het bekritiseren van de zogenaamd oppervlakkige postmoderne mens. Houtepen over het postmoderne leven: ,,Ga
ervoor en vraag vooral niet naar richting of doel. Zo wordt het leven spel,
avontuur, zoeken naar kicks en het risico: skiën buiten de piste, bungee-jumpen, dark room seks.”16 Lindijer onderscheidt naast het postmodernisme als
intellectuele stroming een ‘vulgair postmodernisme’. Hij noemt als kenmerken van het laatste: consumentisme, terugtrekking in schijnwereld, oppervlakkigheid, hedonisme en nihilisme.17 Dit lijkt aan te sluiten bij kenmerken
die volgens de wrr passen bij de wat zij noemt ‘niet-religieuze, niet-humanistische categorie’ van ‘buitenstaanders’, achttien procent van de bevolking.
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De postmoderne theoloog Marc Taylor heeft het over ‘logo centrisme’.
Dat is het platste, consumptiefste, westerste wat hij zich kan voorstellen.
De logo centrist is volgens Taylor non-reflexief, en leeft ‘aan gene zijde van
de oppositie echt versus onecht’. Alles is tot logo geworden, en achter het
logo zit niets. Hét Mekka van de logo centrist is Las Vegas, de plek waar
de werkelijkheid fictie is geworden en fictie de werkelijkheid. ,,Las Vegas is
tegenwoordig overal”, dus is het uiteindelijke resultaat volgens Taylor een
‘spektakel- en pretbeschaving’.18 Natuurlijk stelt deze logo centrist zich geen
zinvragen, en is hij niet religieus. Hij is eigenlijk een soort zombie.
Zulke kritiek klinkt als een echo van de kritiek die Luckmann in 1967 al
had op de volgens hem opkomende mens, die zaken najaagt als mobiliteit,
seks en zelfverwerkelijking. Hij zag in deze ‘onzichtbaar religieuze’ mens een
‘anomisch’ verschijnsel, een uiting van ‘dehumanisatie van de sociale orde’,
waardoor de samenleving het gevaar loopt in chaos uit elkaar te vallen. Deze
toestand is ‘schadelijk voor de menselijke waardigheid’, en is volgens hem
onomkeerbaar.19
Het doet ook denken aan historicus Johan Huizinga, die vijfenzeventig
jaar geleden met verve ten strijde trok tegen de gevaren van wat hij ‘puerilisme’ noemde, ‘de behoefte aan banale verstrooiing, sensatie en massavertoon’
– ‘gij hoort de dansvloeren kraken onder de jazzband’.20 Behalve moderne
dans waren radio en film mikpunt van zijn kritiek. Ook zijn kritiek op ‘de
verwording van moderne kunst’ zoals die van Mondriaan en Kandinsky is
tegenwoordig volstrekt achterhaald, en grote kans dat het zo ook met de
hier besproken cultuurkritiek zal gaan.
De critici zijn erg negatief over de tegenwoordige situatie, maar zijn hun
analyses wel adequaat? Zo is de kritiek van Luckmann op het posttraditionele religieuze klimaat erg normatief, zoals hij zelf ook toegaf. Het verdwijnen van een collectieve door iedereen gedeelde ‘sacred cosmos’ die volgens
Luckmann zou hebben bestaan, is ook te zien als een zegen in plaats van
een tot chaos leidend gemis. En Taylors karikaturale logo centristen lijken
alleen al theoretisch niet te kunnen: mensen die het onderscheid echt en
onecht hebben opgegeven bestaan niet buiten de psychiatrie. Ook de ‘buitenstaanders’ van de wrr vormen een op grond van vooroordelen gecreëerde
categorie, waarvan het bestaan betwijfeld kan worden.21
Ook Baumans beschrijving van de vier typen mensen die oppervlakkige
zwervers zouden zijn, blijft zelf oppervlakkig. De metaforen kunnen echter
wel bruikbaar zijn, want ze zijn aan te vullen met aspecten die de tegenwoordige mens maar al te raak typeren. Zo zit er nog een andere kant aan het
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zwervend bestaan, die Bauman over het hoofd ziet: het zoeken om het zoeken, en om voor even de sensatie te hebben te vinden, de horizon als lonkend
perspectief, de belofte van of kans op iets nieuws, beters en zinvols, of de
sensatie daarvan. Voor deze zwervers heeft de zinvraag bepaald niet afgedaan.
Lindijer probeert het negatieve in Baumans typering wat te verzachten.
Zo kan hij de flaneur nog wel positief waarderen, zegt hij, zolang die maar
geen ‘superflaneur’ wordt.22 En zo is de toerist ook iemand die zich kan laten
boeien door het vreemde, die verlangt te ontdekken en de tijd kan nemen
gelukkig te zijn. De toerist neemt afstand van zijn gewone leven, waardoor
dit in een nieuw licht te zien kan zijn. Al reizend stuit hij op de begrensdheid van zijn eigen cultuur en van zichzelf. Aanleiding te over tot reflectie.
Dit leidt al gauw tot het stellen van zinvragen zoals ‘wie ben ik?’ Mensen die
in het gewone leven weinig met religie hebben, kunnen zich op vakantie gemakkelijker laten betoveren. Bezoek van religieuze monumenten is populair
onder vakantiegangers.
En zo zijn ook de andere typen van Bauman positiever en daarmee ook
levensbeschouwelijker in te vullen. Een spel zonder doel is waardeloos, en
als het spel iemand helemaal opeist, kan dat vooral doordat het spel symbool
is geworden voor het hele leven. De twee vallen dan samen. Winnen of verliezen heeft dan betrekking op het hele bestaan. Vragen van het spel kunnen
zo tot levensvragen worden – ‘waarom moest ik verliezen?’ Ook iemand die
– andersom – het leven als spel ziet, kan levensbeschouwelijk ingesteld zijn,
het leven zo juist relativeren, en zich confronteren met dezelfde uiteindelijke
zinvragen.
Baumans metaforen zijn dus rijker dan hij ze voorstelt en openen het oog
voor andere belangrijke kanten van de hedendaagse mens. De vier typen
zijn ieder op een eigen manier ook avonturiers, die graag het experiment
aangaan en zich daarbij niet gebonden weten aan tradities, het al te nuchtere verstand of sociale verplichtingen. Ze flirten met mogelijkheden, met
de nadruk op de beleving. Dit alles in het volle besef van beperktheid en
tijdelijkheid ervan.
De vermeerdering van de keuzen werkt ontevredenheid en verveling in
de hand, stellen Bauman en Schulze, en andere critici volgen een soortgelijke gedachtegang. Hoe kun je nog tevreden zijn met iets als het op het
moment van aanschaf al verouderd is en het daarmee vermindert in waarde?
De gewenste beleving wordt er bijkans onmogelijk door gemaakt, stelt men.
Erg imponerend is dit argument niet. Ze nemen de reclameslogans aan zonder te bedenken dat de meeste mensen niet met het daarin geschapen beeld
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samenvallen. Het is hoogstens een pleidooi tegen niet slim georganiseerde
‘belevingsproductie’ – en het verouderd zijn van een product hoeft een bevrediging schenkende beleving helemaal niet in de weg te staan.
Het mechanisme van belevingsinflatie is weliswaar niet helemaal uit de
lucht gegrepen: eet elke dag chic kaviaar en oesters, en het bijzondere eraan
verdwijnt, ze worden gewoon, en steeds minder lekker. Na een tijd komt
het je wellicht de strot uit. ,,Het ongewone wordt alledaags,” zegt Schulze
terecht.23 Ondernemingen spelen daar in onze belevingseconomie graag op
in. ,,De snel oplopende belevingsinflatie bij pretparken speelt de dierentuinen in de kaart,” aldus een persbericht.24
Het gaat echter wat ver om, vanwege het gevaar je te overeten, eten maar
helemaal als niet nastrevenswaardig af te doen. Uit het gevaar van inflatie
volgt naar mijn idee niet dat er wat mis zou zijn met het nastreven van
beleving. Vissen blijft voor de hobbyvisser spannend, ook als hij niet steeds
meer of grotere vissen vangt. De beleving draait om het unieke moment,
dat voorbijgaat maar niet devalueert. Dezelfde beleving is de volgende keer
weer uniek en waardevol. Schulze brengt geen wet, maar alleen een bepaalde
dynamiek in beeld die beleving soms kan hebben. Wie in de val trapt van de
belevingsinflatie beheerst de kunst van het beleven gewoon nog niet goed
genoeg. Want beleven is een kunst, een levenskunst.
Deze kunst kan enige discipline vergen. Zoals ook het genot van kaviaar
eten gebaat is bij terughoudendheid in de dosering. De kunst bij het zoeken
naar religieuze beleving op agelovige basis ligt echter vooral in het kweken
van interesse en in doorzettingsvermogen. Voor het ontwikkelen van een
rijke beleving is studie en oefening nodig. Ook reflectie over jezelf en de
betreffende religieuze vormen is noodzakelijk, en het je inleven in andere
mensen, andere culturen, in religieuze tradities en in het verleden.
Als inflatie dan niet het invloedrijke mechanisme is dat de beleving zowel
belangrijk maakt als de das om doet, zijn er dan andere mechanismen aan
te wijzen die beleving aanmoedigen, want dat dat gebeurt is onmiskenbaar.
Het zoeken naar meer en meer van bepaalde belevingen kan ook wijzen op
door gemis wakker gemaakt verlangen. De steeds grotere afwezigheid van
een bepaalde beleving kan de wens ertoe vergroten. Zo ging het volgens milieukundige Lucas Reijnders ook met interesse in de natuur en het nastreven
van natuurbeleving. De natuur werd pas echt interessant toen men moest
constateren dat ze steeds meer aan het verdwijnen was.25
Ook op levensbeschouwelijk gebied lijkt dit terug te zien. Volgens Gauchet is men pas gaan vragen naar de zin van het leven toen de als vanzelf-
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sprekend aangenomen antwoorden wegvielen.26 Zo kan ook toegenomen
gerichtheid op religieuze beleving opkomen door een gemis van persoonlijke religiositeit. Juist nu beleving zo belangrijk is, is het voor wie een religieus
verlangen heeft des te erger niets religieus te kunnen beleven.
Een andere motor achter het najagen van beleving kan de tegenwoordig
wijdverbreide pragmatische inslag zijn. Zo denkt de middenstand na over
de gewenste ‘winkelbeleving’ en praat de ‘toeristenindustrie’ over hoe een
‘vakantiebeleving te produceren’. Over religie wordt op eenzelfde manier
gedacht. Er liggen kansen voor verdere ontwikkeling van het zogenaamde
‘reli-toerisme’ in Brabant, staat in een ‘haalbaarheidsonderzoek’ van het Brabants Bureau voor Toerisme. Betrokkenen uit cultuur, religie en toerisme in
Brabant zijn ervoor ondervraagd en men constateert: ,,Bij de ontwikkeling
van nieuwe activiteiten en producten in het reli-toerisme stellen verschillende ondervraagden de ‘beleving’ centraal.”27 De pragmatiek waarmee naar
belevingen wordt gezocht is een belangrijke motor erachter. De mogelijkheid beleving doelgericht te creëren, werkt aanmoedigend. Ook op religie.
Het draait niet meer om bevestiging van de status van een beleving als voorwaarde haar te kunnen krijgen, maar om gebruik van methoden om de
gewenste beleving te wekken.
Het idee dat pragmatisme beleving mogelijk maakt past niet in Schulzes
analyse van de belevenismaatschappij. Volgens hem stellen mensen tegenwoordig heel anders dan vroeger beleving boven nut. We beoordelen volgens hem de dingen niet meer op hun nut, maar op hun schoonheid, hun
belevingswaarde. Kijk maar naar de verkoop van auto’s, zegt hij. Auto’s zijn
er om te rijden en dat doen ze allemaal. De functie is daarom geen selling
point meer. Mensen kopen auto’s op esthetische en emotionele gronden.
Een auto heeft een imago, en geeft een bepaald gevoel: hij is ‘stoer’, ‘chic’
of ‘relaxt’. Als mensen desondanks doelmatigheidsmotivaties opvoeren, ziet
Schulze dat niet als weerlegging van zijn stelling. ,,Esthetiek wordt ironisch
als doelmatigheid versluierd,” zegt hij dan.28
Op deze redenering valt veel af te dingen. Je kunt ook zeggen dat een
stoere auto kennelijk een nuttige functie heeft voor iemand, imponeren
bijvoorbeeld. Op de bruikbaarheid om dat doel te bereiken is hij uitgezocht. Dat ‘rijden’ geen selling point meer is, betekent niet dat er ook auto’s
worden verkocht die niet rijden, maar alleen maar heel erg stoer staan te
zijn. Deze functie blijft natuurlijk tellen. Terecht vraagt Gerard Visser zich
daarom af of ‘een technisch doel-middel-denken dan ook niet het hart van
Schulzes belevingsbegrip vormt’.29 Nut gaat anders dan Schulze stelde wél
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met beleving samen. Sterker nog, voor velen geldt: zonder beleving geen
nut, en zonder nut geen beleving. In de tegenwoordige samenleving is beleving een zeer gewenst dus nuttig product – over de vraag waarom beleving
zo belangrijk is, kun je denken wat je wilt, maar dát beleving nuttig is bij
de vervulling ervan staat buiten kijf. Op religieus gebied dient de beleving
tegenwoordig ter vervulling van religieus verlangen.
Pragmatisme was een belangrijke motor achter het groeiende belang van
de beleving. Op religieus gebied wordt beleving ook aangejaagd door haar
vermogen de statuskwestie op te lossen. Zoals pragmatisme die kwestie probeert op te lossen met ‘het werkt dus het is waar’, zo probeert men met
beleving de statusvraag op te lossen door te stellen dat ‘het waar is want ik
heb het zo beleefd’. De statuskwestie is gesubjectiveerd.

III Radicale subjectivering
Belevingsgerichtheid en een persoonlijke beoordeling van de statuskwestie
zijn vaste onderdelen van de tegenwoordige religiositeit waarin het subject
zichzelf centraal stelt. Mensen willen ‘zichzelf realiseren’, een belangrijk motief in de tegenwoordige cultuur.30 Waar dit zich uit in een zoektocht naar
een waar zelf zien we het mogelijk religieus worden, zoals in de vorm van
newagespiritualiteit. Dit is de meest opvallende vorm van belevingsreligie
die momenteel in het Westen te vinden is. De zoektocht naar het ware zelf
wordt aangemoedigd door de cultuur die sterk gesubjectiveerd is, en werd
ook aangejaagd door processen zoals globalisering, die bijdroegen aan het
hier bekend raken van oosterse religieuze beelden die het goddelijke in de
mens zelf hebben uitgewerkt.31
De zoektocht naar een waar zelf veronderstelt vaak een beeld van transcendentie van een al compleet wezen dat alleen nog ‘ontplooid’ moet worden – waar dus een appel oftewel intentionaliteit van uitgaat.32 De beelden
van transcendentie gaan eerder over een goddelijke macht in hun diepste
zelf dan over een externe macht. Anders gezegd: tegenwoordig hebben mensen meer de neiging beelden van transcendentie te cultiveren van wat ze in
zichzelf verwachten achter de grens van het kenbare dan van iets dat verondersteld wordt achter de grens van het kenbare buiten hen te liggen, zoals
de traditionele christelijke God, een persoonlijkheid die buiten en vaak ook
tegenover de mens staat. Voor wie zijn diepste zelf tot beeld van transcendentie maakt, zijn de eigen belevingen en gevoelens voor de hand liggende
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bakens in deze zoektocht. Het grote belang dat wordt gehecht aan beleving
is dan ook een moeilijk te overwaarderen aspect van subjectivering op religieus gebied.
Het accent op de beleving heeft ook invloed op de evaluatie van de statuskwestie. Heelas en Woodhead beschrijven dit in hun ‘subjectiveringsthese’,
die veronderstelt dat er buiten de kerken een ‘massieve ommekeer’ naar subjectiviteit plaatsvindt. Subjectief beleefde newagespiritualiteit – door hen en
daarom ook hier in de bespreking van hun werk kortweg spiritualiteit genoemd – plaatsen zij tegenover het hedendaagse traditionele kerkelijk christendom, waar een externe objectieve waarheid hoog zou worden gehouden.33 Spiritualiteit is anders: het spirituele subject bepaalt zelf of de beelden
en belevingen waar en waardevol zijn, niet een als maatgevend beschouwde
religieuze traditie met haar dogma’s, zoals dat in het kerkelijke christendom
gebruikelijk is, stellen zij. Mensen die spiritueel zijn zien in de subjectieve
beleving het antwoord op de statusvraag, niet in externe autoriteit zoals
kerkelijke hiërarchie of heilige boeken. De autoriteit is zo verschoven van de
buitenwereld naar het individu zelf. Subjectivering heeft zo dus ook invloed
op de statuskwestie.
Mensen noemen zich tegenwoordig liever spiritueel dan religieus, constateren ook Heelas en Woodhead, en ze stellen dat de twee radicaal verschillend zijn.34 De opkomst van spiritualiteit duidt volgens hen op ‘een
fundamentele verandering in de manier waarop mensen in het leven staan’,
en die manier staat lijnrecht tegenover ‘religie’, waaronder hier alleen het
kerkelijke christendom wordt verstaan. Volgens hen is de verandering zo
verstrekkend dat je mag spreken van een ‘spirituele revolutie’. Heelas en
Woodhead willen geen harde uitspraken doen over de reikwijdte van de spirituele revolutie, maar melden wel dat ‘volgens sommigen’ de invloed ervan
groter zal blijken dan de protestantse Reformatie van de zestiende eeuw.35
Verder zouden spirituelen spelen met de verschillende rollen, waarbij hun
eigen subjectieve zelf centraal staat. Terwijl de traditionele kerkgangers liefdevolle vader, plichtsgetrouwe werknemer of carrièremaker zijn. Ze zijn de
rol die ze spelen, stellen Heelas en Woodhead. Ondanks hun erkenning dat
niet alle spirituelen en kerkelijken in dit onderscheid passen, blijft het onderscheid tussen religieus en spiritueel ook wat dit betreft al te kunstmatig.
Ook de meeste kerkelijken zijn in het proces van subjectivering meegegaan.
Er is geen reden aan te nemen dat niet ook zij veel meer met hun rollen
spelen dan vroegere generaties.
Kerkelijke religiositeit benadrukt een externe bron van waarheid waar-
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aan de gelovigen zich moeten aanpassen, stellen Heelas en Woodhead ook.
Ze beleven de religieuze werkelijkheid alsof die als objectief van buiten op
hen afkomt. Bij spirituelen daarentegen zit de waarheid in henzelf, zeggen
ze. Maar zoals in het onderzoek God in Nederland blijkt, ligt dit onderscheid niet zo scherp. De subjectivering is niet alleen beperkt gebleven tot
de spirituelen maar strekt zich uit tot de kerkelijken. Negentig procent van
de Nederlanders (dus ook het grootste deel van de kerkgangers) zegt ‘dat
waarheid innerlijk ervaren moet worden’.36 De conclusie dat wat innerlijk
ervaren wordt waar is, is hier alleen een radicalere variatie op. Ook het veronderstelde dogmatisme in kerken moet worden gerelativeerd. In het kerkelijk christendom zijn ietsisme en agnosticisme van belang.37 Veel kerken
zijn pluriformer geworden: de eis van een door iedereen te aanvaarden en op
dezelfde manier te interpreteren dogmatiek is ook in de midden-orthodoxie
ouderwets aan het worden.
Mensen die zich tegenwoordig spiritueel noemen, willen er vaak maar
mee zeggen dat hun religieuze leven op geen enkele manier met kerk, dogma’s en religie te maken heeft. Onzin natuurlijk. Ook newagespirituelen
organiseren zich in gebouwen, rond tijdschriften en leraren, met het bijbehorend conformisme. Juist onder new agers tref je – naast agelovigheid
– een onbevangen omarming van de meest onwaarschijnlijke zaken aan.
Dit gebeurt vaak niet met een ruiterlijke erkenning dat men gelooft, maar
bijvoorbeeld met een beroep op het gevoel.38 Het gevoel is echter geen intersubjectief instrument om de waarheid over metafysische zaken te leren
kennen. Op basis van gevoel is niet meer mogelijk dan het vellen van een
subjectief smaakoordeel.
Kerkelijke en spirituele religiositeit zoals Heelas en Woodhead ze beschrijven staan in werkelijkheid helemaal niet tegenover elkaar. Beide zijn
beïnvloed door subjectivisme en beide zijn gelovig. In spiritualiteit zien
Heelas en Woodhead iets revolutionairs, omdat de ‘revolutionairen’ niet
dogmatisch zouden zijn en omdat het criterium voor waar of onwaar bij hen
in de eigen beleving ligt. Want de waarheid ligt diep in jezelf, en kan beleefd
worden, geloven spirituelen. Wat op dit gebied als waar beleefd wordt is
voor hen waarder dan welke andere manier van waarheidsvinding ook.
Het tekort van deze zogenaamd revolutionaire denkwijze wordt mooi geillustreerd door Peter van Kan, hoofdredacteur van het Eigentijds magazine.
,,Het gaat om het besef dat religie niet een kwestie van geloof of filosofie
of theologie is, maar van het daadwerkelijk ervaren van de band tussen individuele ziel en de alziel – om er maar even een woord aan te geven.”39
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Op het eerste gezicht lijkt het misschien op agelovige religiositeit, maar dat
is het niet. De ervaring heeft hier het primaat, bepaalt wat geloofd wordt
en wat niet. Het is de vraag of de twijfel over de bewoording als een nietdogmatische houding kan worden verstaan. Van Kan lijkt tegelijkertijd een
vast geloof te hebben in ‘de alziel’ en de intentionaliteit ervan. Als we onder
een dogmatische houding de zekerheid verstaan die iemand pretendeert te
hebben over het werkelijk bestaan van dat waar de gebruikte beelden van
transcendentie naar verwijzen, en dus claimt daar kennis van te hebben, dan
is ook Van Kan dogmatisch.
Dit is niet revolutionair, zoals Heelas ons wil laten geloven. Dit is intellectueel gemodder, hier weergegeven omdat het typerend is voor veel spirituele schetsen van de eigen positie. De zogenaamde revolutionairen zijn
gewone gelovigen, zoals ze er altijd al waren. Zelfs hun gestuntel met de
plausibiliteit van hun geloof ziet Heelas niet. Bij veel spirituelen kent de
rationele doordenking van het geloof haar grens. De statusvraag doet er in
wezen niet toe, want die houdt gemakkelijk af van de beleving. Wie er toch
op doorgaat ‘zit te veel in zijn hoofd’, en beleeft niet wat de gelovigen claimen: de waarheid.
Van Harskamp legt de vinger wel op de zere plek. Hij wijst op het gevaar
van subjectivisme waarbij gelovigen persoonlijke gevoelens als hét criterium
voor hun geloof hanteren.40 Dit ziet hij niet alleen bij newagespiritualiteit
maar ook bij evangelicalisme.41 Gevoelens worden daar aangezien voor de
meest betrouwbare indicatoren voor Gods werkzaamheid. Geloof is waar
omdat het zo beleefd wordt – ‘zo voel ik dat nu eenmaal’.42
Op deze manier is het individu in feite in zichzelf opgesloten. Alle
‘vreemdheid wordt opgeheven in de ervaring van het eigen innerlijk’. ,,Het
is het ontbreken van attentie voor datgene in de werkelijkheid wat voor mij
werkelijk vreemd is,” schrijft Van Harskamp.43 Een tekort aan transcendentiebesef dus.
Volgens Van Harskamp leidt het nemen van de eigen beleving als criterium voor geloofwaardigheid tot verscheurdheid van het zelf.44 De zelfverzekerdheid is nauwelijks nog menselijk te noemen, vindt Van Harskamp, en
is een ideaal want uiteindelijk niet haalbaar. De absolute zekerheid moet,
tegenstrijdig als het is, steeds weer bevestigd worden, bijvoorbeeld in de
drang tot evangelisatie.
De in zichzelf besloten subjectieve wereld van al te zekere spirituelen, met
minimaal transcendentiebesef, is eropuit een tevreden stemmend gevoel te
cultiveren en daarmee een wel erg grote ‘geloofssprong’ te maken, namelijk
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het verstand uit, en daarmee uit een belangrijk deel van het sociale leven dat
uit contact met andersgestemden bestaat – legio de klaagzangen op internet
van spirituelen die zich niet serieus genomen voelen, en legio de parodieën
op hen. Een sprong in de zweverigheid zonder dat te bekennen – ik ben nog
nooit spirituelen tegengekomen die bekenden niet ‘met beide voeten op de
grond’ te staan.
Zowel de keuze van te cultiveren beelden van transcendentie, en vaststelling van de kwaliteit van de beelden, als de verhouding tot de statusvraag
is gesubjectiveerd. Dit geldt niet alleen voor spirituelen maar ook voor een
aanzienlijk deel van de kerkelijken en de vele anderen die niet in een van
beide hokjes zijn te plaatsen. Bijna iedereen voelt zich tegenwoordig vrij
er een eigen smaak op na te houden. Het individu kiest met het oog op
de eigen persoonlijke ontwikkeling. Mensen stellen hun eigen individuele
pakket van religieuze voorstellingen en praktijken samen, naar eigen smaak.
Het breed levende inzicht dat de traditionele religieuze beelden niet van een
god komen maar mensenmaaksels zijn, stelt een taak aan degenen met een
religieus verlangen. In ieder geval om je eigen religieuze leven vorm te geven
zoals je daar behoefte aan hebt. En naar mijn mening bovendien om het
gegeven van mensengemaaktheid ook voor de eigen uitgekozen (of verzonnen) beelden en belevingen te laten opgaan.
De onderwaardering van de statusvraag door spirituele gelovigen hangt
mijns inziens samen met een doorschietend subjectiveringsproces. Het individu als maat der dingen heeft de neiging zich al bij voorbaat af te schermen voor kritische vragen uit de buitenwereld. Met ‘niet-dogmatisch’ lijkt
men te bedoelen dat men geen waarheid claimt die in het verleden na veel
redeneren collectief is vastgelegd. Dat is heel verstandig, want ook dit criterium voor waarheid van geloofszaken is natuurlijk onhoudbaar, maar het
probleem met de subjectivistische ‘oplossing’ is minstens even groot. Het
probleem met een in de beleving gegronde waarheidsclaim is namelijk ook
dat je er niet meer goed over kunt praten. Iedereen voelt immers zijn eigen
waarheid. Of anderen je kunnen begrijpen, doet er daarbij niet meer echt
toe. En al kan het tot op zekere hoogte in de dagelijkse praktijk zo zijn dat
iedereen zijn eigen waarheid koestert, dan is het beroep hierop in religieuze
zaken nog steeds niet goed verdedigbaar. Want hier zijn niet-falsifieerbare
metafysische beelden van transcendentie in het spel. Spirituelen vergeten
dat het geloofsprobleem net zo op de religieuze beleving en het gevoel van
toepassing is als op al het verstandelijke dogmatische religieuze geloof.
Gevoelens van zekerheid over bepaalde beelden van transcendentie kun-
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nen best waardevol zijn. Geniet ervan. Maar weet ook dat ze psychologisch
goed verklaarbaar zijn, en dat er verstandelijk geen zekerheid aan te ontlenen is. Dus kom er niet mee aan bij anderen. Het beroep op gevoel is
zelfs nóg minder te bekritiseren dan het beroep op de rede bij traditionele
dogma’s. Elke discussie wordt er zinloos door gemaakt, en dat is schadelijk
vanwege de maatschappelijke en ethische consequenties die deze houding
en de betreffende beelden van transcendentie kunnen hebben.
Niet dat zulk onbekritiseerbaar subjectivisme bij iedereen bij wie je het
aantreft uit den boze is. Discussie over het waar of onwaar zijn van geloof is sowieso onvruchtbaar en zinloos, beelden van transcendentie zijn
een kwestie van smaak, en je hoeft er niet altijd en overal zin in te hebben
je smaak ter discussie te stellen. Maar deze impliciete strategie om toch te
kunnen geloven vraagt als maatschappelijk verschijnsel wel om een kritische
doordenking. Een samenleving waarin mensen hun gelijk alleen rechtvaardigen met hun eigen gevoel is uiteindelijk onleefbaar. Discussie, niet over de
waarheid maar over de smaakvolheid van religieuze beelden, is nodig voor
de sociale hygiëne. Want hoelang blijft je zuiver individueelste religiositeit
zuiver individueel? Vroeg of laat krijgt het ook consequenties voor anderen.
Wie traditionele dogma’s als slecht, maar eigen gevoelens als goed criterium voor geloof ziet, heeft boter op het hoofd. Zo iemand mag erop gewezen
worden dat wie de traditionele religieuze dogma’s ontmaskert als menselijk
in plaats van als goddelijk, zichzelf voor de gek houdt als hij opeens wel de
eigen ervaringen en de ermee corresponderende beelden van transcendentie
voor goddelijk houdt. Alsof niet ook de traditionele dogma’s ooit door mensen zijn bedacht mede op grond van hun beleving.
We zien hier dus dat de sterke subjectivering van religiositeit, door Heelas
met newagespiritualiteit vereenzelvigd, weliswaar de statuskwestie subjectiveert maar haar toch buiten schot laat: de status blijft absoluut, wordt niet
gerelativeerd. Subjectivering lijkt hier te dienen om de sensatie van houvast
te krijgen op een verder ongrijpbare buitenwereld. Geen verschil hierin dus
met de vermaledijde traditionele kerkgangers. Allen claimen de facto exclusieve religieuze waarheid. Bij Heelas en Woodhead vind je geen analyse
van deze typisch newagespirituele manier van evalueren van de status van
beelden van transcendentie, noch van het gebrek aan doordenking van het
geloofsprobleem. Zij illustreren zo andermaal dat er ook onder sociologen
een blinde vlek is voor de statusvraag. En voor ageloof hebben ze al helemaal
geen oog.
Er is echter ook een intellectueel verantwoorde subjectivistische reactie

382

pragmatheïsme

mogelijk. Want subjectivering kan de evaluatie van de statuskwestie ook op
een andere manier beïnvloeden, zoals dat gebeurt bij de agelovigen, die niet
meer geloven, maar die zich desondanks engageren in religieus gedrag om
een religieuze beleving op te roepen. Dit is te zien als een verdergaande vorm
van subjectivering, omdat die niet alleen de status van in de buitenwereld
geplaatste religieuze beelden relativeert maar ook die van de eigen ervaringen en de in de eigen binnenwereld gelokaliseerde beelden – een staaltje van
reflexieve twijfel dat het subject met de neus op de eigen subjectiviteit drukt,
en de binnenwereld in een ambigu daglicht stelt.
Deze radicale subjectivering erkent heel consequent dat ook de religieuze beleving subjectief is. Deze radicale vorm past beter in het proces van
subjectivering waarin religies als subjectieve creaties van de mens werden
herkend, dan de vorm die een schuilplaats biedt aan gelovigen om toch
absolute waarheidspretenties te kunnen gronden, nu in het eigen innerlijk.
Voor agelovigen, die hun beleving niet verabsoluteren maar haar subjectiviteit erkennen, wordt het besef van de transcendentie van het ‘zelf ’ er
waarschijnlijk alleen maar groter door. In plaats van ‘alle vreemdheid op te
heffen in de ervaring van het eigen innerlijk’ (Van Harskamp) is en blijft het
zelf hier vreemder dan vreemd. En dat komt de mogelijkheid om daar iets
religieus aan te beleven op agelovige basis ten goede.
Zo kan het gebeuren dat het bespeurde nieuwe religieuze verlangen nog
een andere, veelbelovender uitwerking vindt dan de gelovig-religieuze van
een groot deel van de newagespiritualiteit, een die rekening houdt met het
geloofsprobleem. Het is nooit onderzocht, maar waarschijnlijk zit in veel
hedendaags spiritueel subjectivisme niet-herkend radicaal subjectivisme
verscholen. Daarin zou pas een revolutionaire ontwikkeling zitten! Deze
ontwikkeling is mogelijk dankzij het vermogen beelden van transcendentie
te beoordelen op smaak, niet op waarheid. Deze radicaal subjectieve evaluatie van de statuskwestie is een belangrijke ontwikkeling op het gebied van
hedendaagse religiositeit. Deze maakt religiositeit weer mogelijk met een
serieuze benadering van het geloofsprobleem. Door het ontstane metaperspectief, de draai van waardering vanwege geloof naar vanwege smaak, de
oriëntatie op gebruik om een beleving op te wekken, en het radicale subjectivisme dat ook de eigen ervaring als subjectief herkent, wordt religieuze
beleving weer bereikbaar voor wie niet meer kan geloven.
Pragmatheïsme biedt aldus een soort compromis: de mogelijkheid om
religie te beleven, maar met de erkenning dat over de status geen illusies
gemaakt moeten worden. Met beleving is niets mis, maar wel met het ab-
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soluteren ervan. Pragmatheïsme lost het probleem op van het niet meer
kunnen geloven maar wel religieus willen zijn. Als er werkelijk een groeiend
religieus verlangen te bespeuren is, zoals velen denken, dan mag worden
aangenomen dat er tegenwoordig ook een zekere religiosering plaatsvindt
op pragmatheïstische basis. Het is een ontwikkeling die naar mijn mening
moet worden toegejuicht, maar die vele critici op haar pad zal vinden. Er
wordt namelijk veel kritiek geuit op de breed levende gebruikershouding bij
verschillende andere hedendaagse vormen van religiositeit, en het is kritiek
die ook op pragmatheïsme toepasbaar is.

IV Religieuze consumptie
Er lijkt een strijd aan de gang over het gebruiksrecht van religie. Religie
wordt tegenwoordig expliciet en op de verschillende manieren gebruikt.
Hiertegen wordt door een breed palet aan waarnemers bezwaar gemaakt. Ze
zijn het allemaal over één ding roerend eens: gebruik en religieuze beleving
zijn als water en vuur.
Onder vuur ligt een grote en diverse groep mensen die religie waardeert
uit pragmatische overwegingen. Een nieuw deel van hen doet dat zonder
geloof, op pragmatheïstische basis. De kritiek gaat echter over de gebruikershouding in het algemeen, en over het gebruik door newagespirituelen
in het bijzonder. Pragmatheïsten vallen nog buiten beeld vanwege de blinde
vlek voor religie zonder geloof. Maar de algemene kritiek en de kritiek op
een aantal aspecten van newagespiritualiteit zijn beslist op hen toepasbaar.
Deze kritiek moet daarom hier worden besproken. Dit zonder het tegelijk
per se op te willen nemen voor allerlei vormen van newagespiritualiteit.
Want om eerlijk te zijn is het bar en boos wat er zoal op de ontstane markt
wordt aangeboden. Ik keur ze echter niet af omdat ik het met de andere critici eens zou zijn dat ze geen religieuze beleving zouden bemiddelen. Ik heb
geen metafysisch gekleurde agenda die me aanzet zoiets te poneren. Nee, het
is gewoon omdat het aanbod naar mijn mening vaak niet smaakvol genoeg
is – naïeve gelovigheid opgediend met boerenslim pragmatisme.
We moeten dus uitzoeken wat de pragmatheïst zich moet aantrekken van
de kritiek op de gebruikshouding. Laten we met de heftigste, meest geëngageerde en oudste kritiek beginnen, die van traditionele religieuze leiders.
Volgens velen van hen is de gebruikersoriëntatie dodelijk voor religieuze
beleving. God, de ultieme waarheid of wat voor een cruciaal gevonden beeld
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van transcendentie dan ook, kan niet er- of gekend of ervaren worden met
bijbedoelingen. Om God of de zin te zien moet je zuiver zijn. En zuiver is
‘geen nuttigheidsoriëntatie hebben’.
In het tegenwoordige zoeken naar bruikbare manieren om het verlangen
naar religieuze beleving te bevredigen zien zij dan ook een groot probleem:
de kern van het geloof wordt erdoor aangetast. Vaak zelfs door de eigen
volgelingen. Zo beklaagt de oude, in India levende zenmeester Samy Roshi
zich in het voorwoord van een boek over zen in Nederland over zenbeoefenaars alhier.45 Hij geeft ze er stevig van langs. Ze zijn in zijn ogen niet goed
genoeg, hebben ‘sowieso problemen met autoriteit en gehoorzaamheid’ en
hebben ‘het spirituele meesterschap’, waaraan je je moet overgeven, afgeschaft. ,,De meeste mensen die op zen afkomen geven zichzelf niet aan de
weg en het proces van zen, maar gebruiken zen voor hun eigen behoeften,”
klaagt hij. Ze houden er hun eigen ideeën op na over zen, in plaats van te
vertrouwen op die van traditionele meesters zoals Samy. ,,Zen is genade
en een gift die aan het Westen en aan ons allen wordt gegeven. Tegelijk is
het een roep. Zullen sommigen luisteren naar de diepte van deze roep en
zich laten transformeren? Of zullen ze tevreden zijn met wat zenkoekjes
en pasteitjes?” vraagt Samy zich af, die desondanks niet pessimistisch zegt
te zijn over de Hollandse zen, want er is nog hoop.46 ,,Het zal zeker een
eeuw duren voordat het zijn diepte en volle wasdom heeft gevonden.”47
Uit Samy’s mond klinkt bezorgdheid over de diepgang van ‘neder-zen’. De
ultieme waarheid van zen, waar hij vast in gelooft, staat op het spel. Het
belangrijkst is het dogma van doelloosheid. Alle gebruik is zo gezien misbruik.
Veel neder-zenners zijn daarentegen onzeker over hun koers. De traditionele kritiek raakt hen, maar ze kijken er toch heel anders tegenaan. Daarin
worden ze echter niet serieus genomen door iemand als meester Samy. Sommige Nederlandse leraren durven niet te zeggen wat ze stiekem ook vinden.
,,Iedereen heeft zijn eigen motivatie. Maar niet velen durven dat te zeggen,
want zen heeft nu eenmaal geen doel, dat staat ook in de literatuur: géén
doel! Maar stiekem heeft iedereen zijn eigen doel,” zegt zenleraar Judith
Bossert.48 Anderen zeggen het wel openlijk. Zo benadrukt bijvoorbeeld zenleraar Rients Ritskes de nuttige voordelen die zen te bieden heeft: betere
concentratie, ontspanning, toenemende efficiency, openheid en flexibiliteit.
Voor Samy is dit een gruwel. Verdwaald is hij die gaat zitten zennen om
zich lekkerder te voelen. Tevredenheid met zenkoekjes en pasteitjes heeft
weinig te maken met serieus zenboeddhisme. Zulke mensen zijn nog lang
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niet los van hun illusoire ego en moeten volgens de boeddhistische leer nog
vele malen reïncarneren.
Ondertussen heeft ook een leider als Samy zelf natuurlijk een groot probleem: hij kan zijn los-vaste kudde van posttraditionele zoekers niet meer
goed begrijpen, zelfs zijn trouwste volgelingen niet. Het onbegrip van Samy
kan er uiteindelijk toe leiden dat hij status en volgelingen kwijtraakt. Want
het valt niet te verwachten dat Samy zijn harde oordeel zal bijstellen of dat de
vrijgevochten Nederlandse kudde zich tot Samy’s strengheid zal laten bekeren.
Boeddhistische meesters zoals Samy hebben bekende christelijke collegatheologen die ze een hand kunnen geven. Voorlieden uit beide tradities vinden elkaar in hun weerzin tegen gebruik van religie. Al zien hun universa er
totaal verschillend uit, over één ding zijn ze het eens: religie moet belangeloos zijn. Ook een theoloog als Kuitert moet niets hebben van wat hij ‘consumentenreligie’ noemt. De mens is ijdel die God aanbidt met het oog op
het verkrijgen van gemoedsrust. ,,Daar kantelt de wagen van de christelijke
religie.”49 Zulk onvolwassen geloof is eigenlijk ongeloof in de onzelfzuchtige
heilsboodschap, de kern van het christendom, vindt hij. ,,De zoektocht naar
transcendentie is ingeruild voor de zoektocht naar welzijn en geluk…, de
ultieme doodsteek voor een serieus te nemen christelijk geloof.”50 Dit is des
te erger omdat hij moet vaststellen dat zulke oneigenlijk gebruikte religie
onder christenen het meeste voorkomt.51
Kuitert is hierin geen dissident, maar vertolkt een geluid dat heel breed
leeft onder christelijke theologen. Een expliciete gebruiksmotivatie is traditioneel een indicatie voor ongeloof. Werking en functie mogen geen motief
zijn. Hoe meer men gemotiveerd wordt door geloof en dus hoe minder door
praktisch nut, des te beter het is. Het geloof is zuiver als het belangeloos is.
Al te pragmatisch gebruikte religiositeit, ook als er een flinke dosis christendom in zat, werd in het verleden vaak ‘magie’ genoemd, en op magie rustte
een bijbels taboe.
Het gelovig taboe op het gebruik van religie zou een uitdrukking zijn van
een diepe religieuze werkelijkheid waartoe mensen als Samy en Kuitert en
andere ‘religieuze virtuozen’ impliceren toegang te hebben. Het nobele maar
onhaalbare ideaal van totale belangeloosheid en afwezigheid van gebruiksmotivatie is een geloofsconstructie. De vraag of God onbaatzuchtigheid
wenst, is een theologische en is zonder geloof onmogelijk te beantwoorden.
Het is een vraag die voortkomt uit een beeld van transcendentie – een goddelijke wens. En goddelijke wensen zijn zonder door een gelovige bril te
kijken niet meer dan kwesties van smaak.
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Onbaatzuchtigheid wordt paradoxaal genoeg ook gebrúíkt om de heiligheid of onaantastbaarheid van een geloof te vergroten. De bekritiseerde
gelovigen geloven gewoonweg niet diep genoeg, waardoor er ruimte is voor
de afkeurenswaardige gebruikshouding. Alle reden om bij de beoordeling
hiervan voorzichtig te zijn: er is niets zo voortdurend, hard en gemeen gebruikt als religies. Hierover is lijkt me weinig uitweiding nodig. Het christendom is hierop geen uitzondering, of het moet misschien zijn in de mate
van repressiviteit. Speciaal deze godsdienst heeft wat dat betreft een slechte
imago opgebouwd. Maar ook zen heeft in Japan een beroerde reputatie.52
Dat je geen nuttigheidsoriëntatie mag hebben op straffe van het mislopen van de essentie van religiositeit – vrij maar niettemin waarheidsgetrouw
vertaald: van religieuze beleving – is kritiek die zonder meer van toepassing
is op pragmatheïsten. Die zijn nog een graadje erger dan degenen waarop de
pijlen zijn gericht: zij hebben zelfs het geloof niet eens.
Wetenschappers, die als het goed is niet van metafysische aannames uitgaan, stellen echter hetzelfde als theologen, op andere gronden. Het is welbeschouwd onmogelijk om iets religieus te beleven als je religie op ongelovige
basis wil gebruiken om daar iets religieus aan te beleven, zegt Safranski. Religie kan geen bewust gebruikt middel zijn om bijvoorbeeld een religieuze
beleving op te roepen. Wie dat doet is als de zieke die willens en wetens een
placebo inneemt met het oog op de werking. Bewust gebruik van religie
is welbeschouwd onmogelijk, beaamt Durkheim. Een religie integreert het
individu in de samenleving, maar doet dat zonder dat de gelovigen dit beseffen. De ware functie mag niet begrepen worden en kan geen expliciet motief zijn. Zodra gelovigen dit zouden doorzien, zou het ‘heilige’ (Durkheim),
de ‘sacrale kosmos’ (Luckmann) – een metafysisch en mythisch uitgewerkte
ideale bovenwereld, die in feite de samenleving symboliseert – ontmaskerd
zijn. En de integrerende werking zou daarmee wegvallen. Magie doet volgens
Durkheim het tegenovergestelde van religie – hij weigerde magie daarom
religieus te noemen. Magie is de antisociale en bewuste poging het heilige
te instrumentaliseren voor eigen gewin. Dat is volgens Luckmann precies
wat er in het Westen is gebeurd met de opkomst van invisible religion.53 De
samenleving dreigt erdoor ten prooi te vallen aan anomie, chaos.54
Deze functionalistische kijk op religie is hiervoor al bekritiseerd.55 Er zit
iets hooghartigs in de stelling dat religieuze mensen niet zouden mogen
weten wat ze doen en dit dus ook niet zouden mogen nastreven – terwijl sociologen wel inzicht in de ware aard ervan zouden hebben. Zulke ideeën zijn
deels in het museum bijgezet. Zo zal geen antropoloog nog durven beweren
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dat magie niet religieus is. Maar toch regeert het basale, zwaar moreel ingekleurde idee nog dat religie voor de beoefenaars zelf geen gebruiksvoorwerp
mag zijn op straffe van verlies van haar religieuze karakter.
‘Welbeschouwd onmogelijk,’ zeggen daarom ook sociologen als Bruce en
Voas.56 Spiritualiteit gaat volgens hen over weinig meer dan over ‘je lekker
voelen’ en ‘heeft weinig nog met iets bovennatuurlijks of heiligs te maken’.57
Zij zien in een pragmatische instelling een teken van secularisatie, iets dat
‘niet meer voorstelt dan een laatste restje van het heilige’.58 Volgens Aupers
houdt religie op religieus te zijn zodra ze gebruikt wordt om het nut. ,,Opvattingen die een antwoord moeten geven op de ultieme problemen lijken
grotendeels te zijn ‘uitgehold’ door de heersende instrumentele rationaliteit.”59 Het is een teken van voortgaande secularisatie, en daarmee van het
verdwijnen van religiositeit.60
Het idee dat religie ophoudt religieus te zijn als zij gebruikt wordt, is ook
psychologisch uitgewerkt door Gordon Allport en Abraham Maslov. Volgens
Allport heb je extrinsiek- en intrinsiek-religieuze mensen. De intrinsieke gelovige gelooft en handelt vanuit de diepste religieuze waarden, dat is: uit belangeloosheid. Terwijl iemand met een extrinsieke motivatie alleen religieus
is omdat hij er beter van denkt te worden. Hij gaat naar de kerk om de status
en maatschappelijke voordelen die dat brengt. Ook volgens Maslov kunnen
mensen op twee manieren naar het leven kijken. Met een deficiency-cognitie,
die alles in functie van iets anders beschouwt, is ingesteld op behoeftebevrediging. Of met een being-cognitie, die allocentrisch doet waarnemen, waarbij
niet wijzelf centraal staan, maar ‘de wereld zoals die is’ – een beeld dat bij
Maslov raakt aan ‘goddelijke werkelijkheid’. Het vermogen een religieuze
ervaring te krijgen zou hiermee samenhangen. De schilder Cezanne rekt het
argument op zodat ook kunst eronder valt. Volgens hem kijkt een boer als
een dier naar de natuur. Niet schoonheid maar nut bepaalt zijn blik, en de
twee sluiten elkaar uit. Een boer kan volgens hem dan ook geen kunstenaar
zijn. Een boom is voor hem niet mooi maar bruikbaar.
De twee manieren van kijken worden door deze critici tegenover elkaar
gezet. Het onderscheid tussen intrinsieke en extrinsieke religiositeit zal in
het Amerika van de jaren vijftig wellicht een eyeopener zijn geweest. Maar
door de sterke secularisatie komt de traditionele extrinsieke religiositeit in
Nederland nog maar weinig voor. Bovendien kunnen beide oriëntaties heel
wel in één persoon samengaan. Ook een boer kan best én van schoonheid
genieten én bomen zagen. Die boom kan hij zelfs tegelijkertijd als beeld van
transcendentie zien. En het begerig binnengehaalde hout kan als een bood-
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schap van welgezindheid van de goden worden gezien. Het hele onderscheid
tussen in- en extrinsiek ligt tegenwoordig trouwens onder vuur. Intrinsieke
motivaties zouden uiteindelijk wel eens zijn terug te voeren op extrinsieke
motivaties.61 Reflexief twijfelende mensen vragen zich af in hoeverre hun
intrinsieke motivatie wel zuiver is. Weima zegt relativerend dat behoeftebevrediging een waarde is en het cultiveren van waarden voortkomt uit een
behoefte.62 Het ideaal van belangeloosheid en afwezigheid van gebruiksmotivatie is geen psychologische of sociologische noodzakelijkheid, laat staan
een inherente kwaliteit van religieus ritueel.
Anderen benadrukken de morele kant: die is verwerpelijk. Spiritualiteit
is ‘irrationele consumptie van al te welvarende mensen’, een ‘snelservice’
voor de ‘consument’ die opzoek is naar ‘quasireligieuze shocks en belevenissen’, stelt Houtepen. Het is gemakzuchtige ‘spiritualiteit light’. ,,De dichte
aansluiting bij de eigen ervaring en persoon verleidt ook tot een selectie van
de welkome aspecten in de religieuze traditie, tot een ‘knuffelspiritualiteit’,”
aldus ‘God in Nederland’.63 Wie zegt: ik ben religieus omdat de religie tegemoetkomt aan mijn smaak, reduceert religie volgens Goud tot ‘reli-kitsch’.
Hij noemt dit ‘heilloos’.64 Goud zegt dat wie religie vrijblijvend consumeert
om de beleving ‘spoedig zal merken dat hij niets vindt, althans niets belangrijks’.65 Volgens de liturgist Paul Post doen rituelen zoals je die tegenwoordig
bij rampen ziet geen ‘recht aan de rituele orde’. ,,Ritueel lijkt nu steeds meer
in het kamp van effectief, instrumenteel handelen getrokken te worden.”66
Zulk gebruik gaat in tegen ‘hoe religiositeit nu eenmaal werkt’. Je gaat
toch ook geen voetbal spelen met een vierkante bal? ,,De direct ervaren
emotie staat centraal. Men consumeert het ritueel en er is derhalve geen
sprake van echte participatie of engagement. Men zapt, ontleent, knipt en
plakt zonder schaamte.”67 Het resultaat is een ‘bizarre show’.68 Goede rituelen zijn anders. ,,Ze horen niet tot de categorie van nut, functie, doel en
opbrengst.”69 Zijn conclusie:
Er schuilt een merkwaardig mensbeeld achter zulke kritische reflecties.
Alsof ook minder of niet aansprekende of zelfs afstotelijke geloofszaken nu
eenmaal bij een religie horen en geaccepteerd zouden moeten worden. Alsof
mensen met een religieus verlangen zich gelovig en actief tot een religieuze
traditie zouden moeten wenden, het liefst die waar zij door opvoeding mee
verbonden waren. Alsof dat voor de welwillende, niet al te domme zoeker
mogelijk zou zijn. Knutselaars zijn in deze visie prutsers die het serieuze
werk ontlopen. Het is bevooroordeelde kritiek. De knutselaars doen immers
niets anders dan christelijke theologen doen – beelden van transcendentie
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uitwerken, combineren en ombuigen. Ooit gelezen dat zij knutselen? Bovendien, waarom op amateurisme afgeven? We foeteren toch ook niet op
amateurkunstenaars omdat ze kitsch zouden maken? En we zeggen toch ook
niet dat mensen die verschillende talen leren ‘talenshoppen’?70
Heelas vat de kritiek samen als ‘egocentrisch consumentisme’. Hij geeft
een overzicht van de vele betekenissen die het consumptiejargon van critici
van spiritualiteit allemaal kan hebben.71 De stelling dat (newage)spiritualiteit ‘bij elkaar geshopt’ wordt, veronderstelt allerlei noties zoals passiviteit,
oppervlakkigheid en zelfingenomenheid, ‘maar is dat ook per se het geval?’
Men ziet individualisme in een opzuigende, egocentrische, hedonistische
modus. Absorberend wat plezierig is, zonder ook maar iets positiefs bij te
dragen, ermee stoppend als het saai wordt, alleen kant-en-klare ervaringen
willend zonder daar ook maar iets voor te hoeven doen.72 Spirituelen willen
religie graag naar eigen behoefte gebruiken, liefst individueel, onkritisch,
met zo min mogelijk moeite een zo sterk mogelijke beleving krijgen. Klopt
dit wel, vraagt Heelas zich af. Meestal wordt er geen empirisch bewijs voor
geleverd.73 De verwijten zijn retorisch en onprecies. Hij spreekt daarom over
‘de reductie tot consumentisme-claim’.
Échte spiritualiteit gaat volgens Heelas echter niet over bevrediging van
platte consumptieve behoeften maar om het verruimen van de eigen horizon en het vinden van het goede leven, ook in ethische zin.74 Heelas geeft
een opsomming van de vele serieuze thema’s die in spiritualiteit spelen en
die de bezwaren als zou spiritualiteit consumentistisch zijn weerleggen, zoals zelfkennis, zelfvertrouwen, acceptatie van het verleden, evenwichtigheid,
ontspannenheid, niet-egoïsme, gezondheid, empathie, geluk, en nog een
hele lijst.75 Maar 7,6 procent van de participanten aan een onderzoek van
Heelas onder spirituelen gaf aan uit te zijn op plezier, stelt hij.76 En hij wil
over deze kleine minderheid wel toegeven dat de critici gelijk hebben. Maar
de overgrote meerderheid bestaat uit wat hij noemt ‘goede beoefenaars’.
Deze goeden zijn serieus, niet consumentistisch of egocentrisch. Ook
geloven ze in de waarheid van beelden van transcendentie.77 Terwijl de kennelijk niet-goede restgroep onder meer minder gelovig is – zou dat echt zo
zijn, en waarom zou minder geloven minder goed zijn? Goede spiritualiteit
heeft positieve functies voor het individu, zegt Heelas – zoals ‘meer in balans
komen’. Toch ontkent hij dat goede spiritualiteit gebruiksreligie zou zijn.
Goede spiritualiteit ,,gaat uiteindelijk niet over bevrediging van subjectieve
behoeften die worden gestimuleerd door de kapitalistische kanten van het
dagelijks leven.”78 Alsof ‘meer in balans komen’ geen subjectieve behoefte
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zou zijn. Heelas erkent enerzijds dat ‘slechte’ spirituelen een gebruikershouding hebben, maar ontkent anderzijds dat het stereotype iets wezenlijks
met goede spirituelen te maken heeft. Het lijkt erop dat het beslissende verschil op ethisch vlak ligt – in het hoofd van de observator, zoals bij Heelas’
weerzin tegen ‘kapitalisme in het dagelijks leven’. Tegen ‘goed gebruik’ van
religie lijkt Heelas geen bezwaar te hebben terwijl religie die hij afkeurt wellicht toch ook religieuze beleving kan geven, bij mensen wier smaak het is.
Bij hen verlamt het waarschijnlijk niet. Integendeel, dankzij de praktische
waarde kan het religieuze beleven een rol spelen. Al kun je je natuurlijk
afvragen of het smaakvol is.
Goud benadert de vraag naar de waardering van de gebruikshouding op
een nog andere manier. Zijn cruciale punt is het idee dat een gebruikshouding zou verhinderen je ontvankelijk open te stellen. Dat komt volgens
Goud doordat gebruikers de werkelijkheid niet met de verbeelding tegemoet treden, maar opgesloten zitten in ‘egoïstische fantasie’. Met Iris Murdoch maakt hij onderscheid tussen verbeelding en fantasie. Verbeelding laat
op nieuwe manieren naar de werkelijkheid kijken terwijl fantasie een vorm
van onrealistisch denken is.79 Zo gezien is verbeelding positief omdat het op
een creatieve manier belangrijke aspecten van de werkelijkheid blootlegt.
Het is ontvankelijkheid in actie. Terwijl fantaseren negatief is, want fantaseren is het gebruikmaken van de werkelijkheid ontvluchtende dromerijen
om jezelf af te leiden en te vermaken. Fantasieën zijn egocentrische niemendalletjes. Al zegt Goud een ontwikkeling van fantasie naar verbeelding niet
uit te sluiten.
Je ziet hier de parallel terug met de vermeende tegenstelling onbaatzuchtige ontvankelijkheid tegenover zogenaamd van religieuze beleving afhoudende gebruikershouding. Ook verbeelding en fantasie zijn in werkelijkheid geen tegenpolen. Fantasie en verbeelding zijn verwante psychologische
processen, waarvan degene die naar religieuze beleving streeft gebruik kan
maken. Weliswaar bestaat er verschil tussen fantasie en verbeelding. Zonder
het moreel gekleurde onderscheid van Murdoch is te zeggen dat alle fantasie
verbeelding is, maar niet alle verbeelding fantasie. Fantasie is een genre in
het brede repertoire van wat de verbeelding allemaal vermag. Bovendien is
fantaseren een dagelijkse activiteit van ieder mens. En is dat zeker niet per
se egocentrisch. De schepper van fantasie schept werelden waarvan hij weet
dat ze niet bestaan of kunnen. Dit vaak om zaken uit te drukken die net
als andere vormen van verbeelding perspectieven op de wereld schetsen die
maar al te waar of mogelijk zijn.
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Niet alleen met verbeelding maar ook met fantasie kan religieuze beleving worden opgeroepen. Ook fantasie kan leverancier zijn van beelden
van transcendentie. Zodra mensen er transcendentiebesef bij krijgen en zich
aangesproken gaan voelen, is er sprake van erdoor opgewekte religieuze beleving, zoals bleek bij de bespreking van fantasy.80 Om een religieuze ervaring te krijgen, hoef je ook niet per se een ritueel op de traditioneel voorgeschreven wijze te doen, en je fantasie uit te schakelen. Een goed begrip
van een oorspronkelijk ritueel kan het verkrijgen van een religieuze beleving
inderdaad bevorderen, maar ook verstoren. Soms kan fantasie de religieuze
beleving juist weer op gang brengen. Met een met fantasie verbonden gebruikshouding kun je je ook ontvankelijk opstellen, beelden van transcendentie weer zeggingskracht geven.
Er zit ook een kennistheoretische kant aan het onderscheid tussen de
rollen van fantasie en verbeelding in religie. Goud veronderstelt dat wie verbeelding gebruikt ‘werkelijkheid’ beleeft, terwijl wie fantaseert dat ontbeert.
In het algemeen is dit volgens mij al niet vol te houden, maar op religieus
gebied is dit onderscheid zelfs principieel onmogelijk. Een religieuze beleving kan worden getriggerd door zowel fantasie als verbeelding. Bij beide
kan beleving van intentionaliteit worden getriggerd, waarbij bij beide de
statusvraag zou kunnen opspelen en niet beantwoord zou kunnen worden.
Gebruik en religie kunnen niet zonder elkaar, dat was altijd al zo, en er
waren altijd mensen die zich daarvan bewust waren en die probeerden nuances aan te brengen. Augustinus maakte onderscheid tussen gebruiken van
de zichtbare zaken en het genieten van God.81 En sommige grote christelijke
mystici zoals Ruysbroeck erkenden de onmogelijkheid om geheel belangeloos religieus te zijn en relativeerden het belang van dit ideaal. Ook buiten
het christendom zie je zulk realisme. ‘Religie is het middel, God het doel,’
luidt een oude soefiwijsheid.
Het krachtigste verzet tegen de gebruiksoriëntatie én een poging tot een
middenweg zijn geleverd door de filosoof Emmanuel Levinas. Hij had het
sterk afkeurend over ‘de religie van de behoefte die de werkelijkheid naar
onze hand wil zetten’.82 Culturen vallen er volgens hem telkens weer aan ten
prooi – iets dat zich in de westerse cultuur wel het meest schrijnend heeft
voltrokken. Wie de eigen beleving najaagt, heeft de neiging zichzelf tot middelpunt van de wereld te maken. En daarmee het andere en de ander in de
naar eigen hand gezette wereld incorporerend. Dat zou, in mijn woorden,
‘transcendentiebesef ’ blokkeren.
Hiertegenover staat het perspectief dat op de wereld probeert te focussen
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vanuit de ander. Dit zou juist toelaten dat het eigen wereldje wordt opengebroken, wat als een vorm van intentionaliteit gezien kan worden, en een
sterk besef van transcendentie zou geven. God openbaart zich voor Levinas
in ‘het gelaat van de Ander’. Maar ook in deze vorm is er volgens Levinas
wel sprake van gebruik van religie. Het is echter gebruik dat niet wordt gemotiveerd door behoefte maar door verlangen.83 De behoeftige denkt vanuit
het ik en naar het ik toe, maar het verlangen wordt gekenmerkt door verantwoordelijkheid, in verlangen ontmoet je een ander die ander blijft. Jouissance, genietend gebruik is heel anders dan domweg consumeren. Alleen
een behoeftig wezen kan genieten, vat Jan Keij Levinas samen. Het ‘tekort’
vormt de grondslag voor het trek hebben in het leven.84 Levinas was wars
van zwart-witdenken. Zo kon hij in egoïsme een voorwaarde voor het goede
zien, en in altruïsme verkapt egoïsme.85
Er zijn weliswaar goede kwaliteitsargumenten te noemen voor een nadruk op ethiek en religie die mensen ‘een kritisch tegenover’ voorhoudt, ze
aanspoort tot onzelfzuchtig handelen. Maar is daarmee het nastreven van
een religieuze beleving echter zelfzuchtig te noemen en daarmee van weinig
kwaliteit? Zelfzuchtiger dan wandelen of neuspeuteren? Dat is alleen vol te
houden vanuit een gelovig perspectief.
Interessant is zijn beoordeling van het genieten van bewust geschapen
illusies. Daar is niets mis mee. De wereld van het alsof in fantasie en illusionisme is gewoon een menselijke mogelijkheid. Die mag van Levinas best gebruikt worden, zolang er maar geen geloof bij komt kijken. Hij dacht hierbij
aan illusionisme en goochelarij, en – vanzelfsprekend – niet aan religiositeit
zonder geloof.
Waarschijnlijk was dat voor hem een brug te ver geweest. Net als minimalistische theologen is Levinas heel beslist over wat niet en wel geloofd kan
worden. Daarin kunnen agelovigen niet meegaan. Van een transcendente
God in de hemel moest hij niets hebben. Weg met de ‘kinderlijke religie’
die naar bevrediging van behoeften door bijvoorbeeld een vaderlijke God of
door extatische belevenissen zoekt. Het gaat om ‘religie van volwassenen’,
die de verantwoordelijkheid van mensen onderstreept.
Wat mij betreft heeft Levinas een prachtige, smaakvolle filosofie ontwikkeld. Als hij zegt dat God veeleer de Ongrijpbare is die is voorbijgegaan en
mij met de Ander heeft achtergelaten, dan vind ik dat schitterend. Het is een
manier om beelden van transcendentie (zoals de Ander) te gebruiken, die
sterk transcendentiebesef en ook enige beleving van intentionaliteit kunnen
oproepen. De weg van Levinas is te cultiveren als een werkzame en mooie
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en goede weg. Deze minimalistische, vrij kale en enigszins passieve vorm zal
ongetwijfeld enige religieuze beleving kunnen helpen wekken. Maar het is
maar één smaak.
De criticus zal nu kunnen opmerken dat je zo aan de argumenten van Levinas precies geen recht doet. Sterker nog, dat je ze misbruikt door ze ook in
dienst te stellen van de behoeftebevrediging. Maar het is te snel besloten dat
bij iemand met een ander perspectief, bijvoorbeeld met een zwaar metafysisch geladen godsbeeld en dito beleving, egocentrische behoeftebevrediging
centraal zal staan. Beoefenaars van zulke religiositeit kunnen daarvoor ook
onzelfzuchtige motieven hebben.
De filosofie van Levinas kan minimalistisch getinte religiositeit op gang
helpen brengen. Dat kan ook op agelovige basis, maar niet iedereen zal
zijn religieuze verlangens daarmee vervuld zien. De hamvraag is daarom:
is er op agelovige basis nog toekomst voor de metafysisch rijk gevulde
bovenwereld van de traditionele religies, met hun goden, engelen en duivels, waarmee de mensenwereld in contact staat? Met hun voortleven na
de dood, een ultiem doel, absolute moraal en laatste oordeel? Of voor
ingrediënten hieruit? Ik denk het zeker. Op basis van ageloof zou alle kritiek erop moeten verstommen. Terwijl er wel een behoefte kan zijn aan
bijvoorbeeld het beeld van transcendentie van een voortleven na de dood,
en van doden die de beleving van intentionaliteit oproepen.86 Of aan het
veronderstellen van diepste delen van het zelf die je op een basale wijze
sturen, op weg naar een hogere, voor het bewust ik nog onbekende bestemming. Of aan een principe als karma, zodat slechtheid gestraft wordt.
Of aan een beeld van transcendentie dat het gevoel geeft dat zonden vergeven kunnen worden. Het idee dat er een God is die naar je luistert. Of
die je aanspreekt. Het beeld van transcendentie waarin wordt verwoord
dat wij mensen ons op religieus gebied kunnen ontwikkelen en zodoende
God kunnen naderen. De sensatie dat sommige klanken in religieuze muziek God aanspreken, of de luisteraar in een bepaald goddelijk bewustzijn
brengen. Of dat er in de vorm van alledaagse voorvallen en voorvalletjes
antwoorden vanuit een hogere wereld terugkomen. De lijst is eindeloos te
verlengen.
Ik denk dat de behoefte hieraan bij grote groepen mensen leeft. Anders
dan minimalistische theologen ons willen doen geloven is metafysische religie niet dood. Toen Nietzsche uitriep dat God dood is, betekende dat eigenlijk dat God door het geloofsprobleem en secularisatie weliswaar een tijd
knock-out was. Maar niet dat hij zichzelf niet zou kunnen hervinden, in
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ieder geval in de verbeelding en fantasie van degenen die het zónder te kaal
vinden, maar mét ongeloofwaardig.
Wie zonder geloof religieus probeert te zijn, een religieus leven probeert te
cultiveren, zijn smaak probeert te ontwikkelen, iets religieus hoopt te beleven,
kan dat niet anders doen dan door de religieuze middelen te gebruiken die
hij in aanmerking vindt komen. De gelovige aanbidt God omdat hij gelooft
dat God luistert, de agelovige kan God ook aanbidden, niet omdat hij in hem
gelooft, maar omdat hij de beleving van een luisterend oor mooi vindt en kan
gebruiken in zijn zielenleven. Zonder gebruik geen agelovige religiositeit.
De veroordeling van expliciet gebruik van religieuze vormen voor de beleving is achterhaald. Onbaatzuchtigheid is op dit terrein een steeds minder
voorkomend ideaal en een psychologisch te duiden verschijnsel dat niet altijd en overal gezond was. Laat de monniken van Vézelay maar niet merken
dat je pragmatheïstisch van hun kerk gebruikmaakt, want ze zullen het hartgrondig afkeuren. Belangeloosheid is echter een ideaal dat niet misbruikt
moet worden als maatlat om agelovige religiositeit af te keuren. Dit ideaal
is een uiting van enkele historische vormen van religie en religiekritiek en
zeker geen sociologische of psychologische regel waarvan het al dan niet optreden afhankelijk is van religieuze belevingen. Het gebruik zonder geloof is
helemaal niet per se hypocriet, maar op agelovige basis tegenwoordig eerder
een teken van emancipatie.
Religieuze beleving wordt tegenwoordig door veel mensen pragmatisch
gewekt, met voorbedachten rade, uitgekiend, om uit te proberen, te kijken
wat het doet, het in te zetten, er beter van te worden – op wat voor een
verheven of laag-bij-de-grondse manier dan ook. Hier gaat het speciaal om
de pragmatheïstische manier. Dankzij een sterk metaperspectief, reflexieve
twijfel en transcendentiebesef loopt zij minder kans in platheid te vervallen.
Al zal platheid best mogelijk zijn. Gebruik van hoge kwaliteit vraagt om
goede smaak. En dus om de ontwikkeling daarvan. Zodat je weet welke
religieuze beelden je mooi vindt, wat je niet goed vindt, hoe ze wellicht op
een religieuze manier kunnen werken, en wat je daaraan hebt.
Gebruik wordt steeds openlijker, en steeds minder mensen zien er nog
een probleem in. Wie het nut verhult dat zijn religieuze gedrag heeft, vinden
we tegenwoordig niet helemaal eerlijk, in ieder geval niet tegen zichzelf. Zo
iemand wil deze kant van zijn religieuze leven niet onder ogen zien, is de
verdenking al gauw, en terecht. Een volwassen omgang met religie erkent
dat we religie gebruiken omdat ze een nuttige functie heeft te vervullen in
ons leven. Dat is niet erg, maar je moet het wel toegeven.
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Belangeloze en pragmatische motivatie sluiten elkaar niet per se uit. De
belangeloze motivaties kunnen meeliften op de pragmatische, maar zonder
pragmatische motivaties komt het belangeloze in de praktijk vaak niet tot
stand. Het getuigt van ‘religieus realisme’ om de verschillende motivaties
bij jezelf te herkennen en te accepteren. Vergelijk het met een liefdesrelatie.
Gebruik is daar ook een aspect van, en het is best interessant om eens vanuit
dat gezichtspunt te kijken. In relaties waar dit taboe is, waar het ‘om niet’sprookje zonder relativering tot dogma is verheven, houdt men zichzelf en
elkaar waarschijnlijk voor de gek.
Het belang van de gebruikershouding moet echter ook niet overdreven
worden. Op het gebied van religie is het – net zoals in de liefde – absurd om
vanuit een hard nuttigheidsperspectief te denken, te kijken en te handelen.
Dan mis je een belangrijk element en misschien zelfs de kern, in ieder geval
van het zo gewaardeerde sprookje: het vermogen te houden van een ander
om niet. Daar horen bij het hebben van een ongegrond vertrouwen en het
nemen van risico’s. Dat geeft het leven diepgang en maakt het de moeite
waard. Vanzelfsprekend duikt altijd weer het onvermijdelijke nuttigheidsperspectief op: de twee zijn er beiden of ze zijn beiden niet. Als ze maar niet
helemaal uit evenwicht zijn. En zo is het ook bij de religieuze beleving.
Tegenwoordig is het veronderstellen van onuitgesproken motieven een
geaccepteerde zaak. Sommigen gaan daar heel ver mee en, om eerlijk te zijn,
te ver. ,,Moeder Theresa was alleen maar in de goot van Calcutta te vinden
omdat zij geloofde dat het een zekere weg was naar de hemel. Allemaal verkapt egoïsme.”87 Ook in de gebruikshouding moet een juiste maat worden
gevonden. Extreem pragmatisch denken is onmenselijk, wreed, koud en
waarschijnlijk ook hypocriet.
Er zit een ondergrens aan het gebruik van religie om de beleving. Die ligt
op sociaal, psychologisch en ethisch vlak, en is dus een kwestie van smaak en
debat. Zou het misschien zo zijn dat zodra iemand al te veel oog heeft voor
de werking, er iets belangrijks dreigt te ontsnappen, namelijk de beleving?
Het gewenste transcendentiebesef en de beleving van intentionaliteit zijn
immers nooit helemaal te vatten en te manipuleren, en dat is maar goed ook
want alleen dan kunnen ze pas echt interessant zijn.88
Misschien zit er toch wel iets in de mores van onbaatzuchtigheid van
religie, namelijk dat mensen met opgezwollen ego’s en mensen die op dit
gebied te eenzijdig op resultaat gericht zijn wellicht weinig transcendentiebesef zullen hebben. Mogelijk zal wie zonder geloof te hard de beleving
najaagt, het hebben van besef van transcendentie over het hoofd zien, en
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daardoor verstoken blijven van religieuze beleving. De sensatie van onbekendheid en onkenbaarheid is immers van het grootste belang bij het streven naar agelovige religieuze beleving.
Het is te proberen de ontvankelijkheid voor een religieuze beleving te
vergroten, maar gegarandeerd kan deze per definitie nooit zijn. En precies
daarom is ze zo interessant. Ze lijkt daarin op vissen. Alleen omdat de vis
niet aan een lijntje zit, wil de visser hem vangen. De agelovige komt bij religie nooit verder dan de min of meer vluchtige sensatie dat er iets aan zijn
lijntje hangt, de sensatie van intentionaliteit. De vis is hier nooit binnen te
halen, hij zal het moeten doen met het gevoel dat hij even beet had.
Misschien is God een flirt. Als het beeld van God of een ander beeld van
transcendentie je aanspreekt en je het verlangen krijgt te antwoorden, ben
je ermee aan het flirten. De term flirten wordt tegenwoordig vaak veel breder gebruikt dan bij geflirt tussen de seksen. ,,Je kunt flirten met vrienden,
ouders en collega’s,” schrijft Psychologie Magazine.89 Flirten vereist durf, de
durf om grenzen te verleggen, leert een redacteur op de cursus ‘de kunst
van het flirten’. Flirten is vanuit een vriendelijke levenshouding ‘contact
maken met het moment’. Een wat plattere in het bedrijfsleven gehoorde
definitie: „Flirten is het geven van positieve aandacht aan een ander met
het doel iets te bereiken.”90 Op het gebied van religieuze beleving is het niet
anders. Het is iets wat je nastreeft, inderdaad ook door grenzen te verleggen, een poging contact te leggen, met positieve aandacht, in de hoop op
een beleving.
Verder dan flirten met het idee komt iemand die agelovig is niet, maar
dat is op dit gebied eigenlijk al genoeg. Wie spannende stappen durft te zetten, zonder van zichzelf te vervreemden speelt goed – met een oranje jurk
aan in de Kalverstraat gaan chanten, kan wellicht een religieuze beleving
geven, maar ik zou vooral het idee krijgen voor schut te staan. Het is de
kunst om de beleving te krijgen dat je het in beelden van transcendentie
veronderstelde object van verleiding aantrekt of dat je erdoor wordt aangetrokken, in plaats van de beleving dat er niks is aan te trekken of af te stoten.
Wie soms de sensatie heeft even beet te hebben, en daarop reageert, is aan
het flirten. De sensatie aangesproken te worden door iets ongrijpbaars is het
gewenste maar toch onverwachte antwoord op de flirt. Liefde is hier vanwege de onvermijdelijke ambiguïteit die agelovige religiositeit kenmerkt al
gauw te veel gezegd. Een liefdesrelatie kan weliswaar ook ambigu zijn, maar
je mag aannemen dat beide partners zich daarin eens onomwonden hebben
uitgesproken ten gunste van elkaar. In agelovige religiositeit is dat nauwe-
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lijks denkbaar. In de woorden van Milan Kundera: flirten is een belofte
zonder garantie. Ook niet op de sensatie van een religieuze beleving. Wel
is het zo dat hoe meer je flirt met God hoe meer je eraan beleeft, misschien
zelfs liefde. Er zit een knipoog en een smakelijke waarheid in de klassieker
‘God is liefde’.

EPILOOG
Nieuws onder de zon?

Mijn ervaring op de berg Sinaï markeerde achteraf gezien het begin van een
zoektocht naar persoonlijke religieuze beleving.1 Het idee dat er zoiets als religiositeit zonder geloof moest bestaan had ik al veel langer, maar op de Sinaï
was de eerste keer dat ik me iets kon voorstellen bij het hebben van zoiets als
een religieuze ervaring – flirtte God toen even met mij? Religieuze belevingen worden tenonterechte vaak verondersteld onverwacht en spectaculair te
zijn. Achteraf gezien heb ik ze in mijn vrijzinnig-christelijke jeugd wel vaker
gehad: de gemoedsrust na een gebed, zelfs wel eens een vage angst voor het
einde der tijden. Maar ergens begin twintig geloofde ik helemaal niet meer.
En vele jaren lang beleefde ik, zelfs met grotere doses psychedelica, nooit iets
waarvan ik dacht dat het religieus zou zijn.
In Vézelay ontdekte ik langzaam wat er zoal te beleven valt aan een oude
kerk – waarvan ik in dit boek hier en daar kort verslag deed. Het was het
begin van een nieuwe weg waarop ik me met een heel andere houding door
het religieuze landschap beweeg. Niet alleen als observator en analist, maar
ook proevend van de verschillende smaken op religieus gebied – van Vézelay, en later ook van islamitisch gebed, van allerlei soort religieuze muziek,
en van de soefi-zikr. En wie weet straks van trance-dans, de hindoeïstische
zonnegroet, een paganistisch zonnewenderitueel en de katholieke eucharistie. Om mezelf ondanks mijn radicale agelovigheid zo te ontwikkelen dat
de beleving rijker wordt, mezelf daar vatbaarder voor te maken. Want als wij
het zelf zijn die ons een god scheppen, laten we er dan werk van maken en
aan het scheppen slaan. Religies bieden volop inspiratie en mogelijkheden.
Het zijn enorme reservoirs.
Ik stelde dat mijn agelovige zoektocht naar religiositeit behalve een individueel project een trend is die ook zichtbaar is in onze cultuur, en ik
vermoed dat die nog veel breder zal gaan worden. Tegenwoordig zijn veel
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mensen eerlijker geworden over hun religieuze motieven en doelen, ze geven
toe niet meer te geloven terwijl ze nog wel naar iets religieus verlangen. Dat
geeft mogelijkheden. Vroeger zou het nog gek of fout gevonden zijn, maar
het wordt steeds normaler religieuze vormen te gebruiken zonder erin te
geloven. Terwijl geloof en religie tot voor kort nog als synoniemen golden,
zeggen veel mensen aan wie ik vertelde dat ik een boek aan het schrijven was
over religie zonder geloof: ‘Natuurlijk.’ De kritiek op de gebruikshouding
lijkt ook een achterhoedegevecht te zijn, de welwillendheid is groot.
En dat is maar goed ook, want vergeleken met vroeger is religie in Europa
op veel plekken op sterven na dood. Is dat erg? Jawel, het is nog erger dan
het theoretische in vergetelheid raken van klassieke muziek, de geschiedenis,
of het uit de gratie raken van sport – allemaal ondenkbaar natuurlijk. Wat
een culturele armoede als mensen geen transcendentiebesef meer zouden
ambiëren, beleving van intentionaliteit niet meer waardevol, en daarmee
alle uitingen van religiositeit niet meer dan obscuur zouden vinden.
Ook in Vézelay is het welbeschouwd armoede troef. Tegenwoordig ben je
vaak alleen op de plek waar zich vroeger duizenden verdrongen – vergelijkbaar met de massale pelgrimages zoals je die in India hebt. De kerk ligt er
het grootste deel van het jaar verlaten bij. De mensen geloven het niet meer.
Als toerist slenteren ze er ’s zomers rond – per jaar een miljoen. Zij bezoeken
niet het huis van God, maar een middeleeuws kunstwerk. Het huis van God
staat leeg, zijn gasten zijn eruit verdwenen.
Daar staat tegenover dat bij velen tegenwoordig juist in de stilte en de
verlatenheid de religieuze beleving zich opdringt, ook zonder geloof. Aan
stilte is in Vézelay tegenwoordig geen gebrek. De kerk ligt klaar om herontdekt te worden. Net als al die andere kerken, moskeeën, religieuze tradities,
feesten en rituelen. Je ziet langzamerhand het ‘flirten met God’ ontdekt
worden. Al kun je je afvragen: hebben de mensen ooit iets anders gedaan?
Nieuw is dat het tegenwoordig gepaard gaat met afwezigheid van geloof
in metafysisch gevulde beelden van transcendentie. Op die manier hoeft
geen offer meer te worden gebracht – de minimalistische strategie offerde
het gevoel op, de impliciete en de pseudowetenschappelijke strategieën offerden het verstand. Wie het pragmatheïsme beproeft kan zonder het verstand in te leveren gevoelens en belevingen krijgen, alleen – anders zou het
te mooi zijn om waar te zijn – moet ook hier toch een offer worden gebracht: het offer van de zekerheid.
Met een agelovig uitgangspunt, vanuit een metaperspectief, samen
met een geradicaliseerd subjectivisme en een realistisch toegeven van het

400

epiloog

gebruiksmotief, kunnen we ons inlaten met beelden van transcendentie,
transcendentiebesef krijgen en intentionaliteit beleven en zo onze eigen
smaak ontwikkelen. Hoe intens de eventuele erdoor opgeroepen beleving
kan zijn, moet worden onderzocht. Wie weet kan een agelovige eenentwintigste-eeuwer ook levendige contactervaringen krijgen met de in de kerk
uitgebeelde goddelijke wereld. Zover ben ik echter nog niet. In ieder geval
kunnen minder intense belevingen ook heel waardevol zijn – voor de meeste
mensen, ook de gelovige, blijkt in de praktijk niet veel meer dan oppervlakkige beleving te zijn weggelegd. Religieus leven is nu eenmaal vaak bikkelen
in armoede. En dat geldt ook voor de agelovige.
Met het agelovig religieus zijn ligt voor de wetenschap een nieuw onderzoeksterrein open. Naast het opsporen van alle mogelijke verklaringen
voor de religieuze ervaring, waarmee een hele traditie van wetenschappelijk
onderzoek de laatste eeuw bezig is geweest, valt ook te kijken naar mogelijkheden religieuze ervaring op te roepen. De enorme hoeveelheid wetenschappelijke kennis die over godsdienst is vergaard, kan daarbij nuttig zijn.
Gedragsbeïnvloeding is een erkend onderdeel van sommige sociale wetenschappen zoals de (ortho)pedagogiek. En ook in de theologie was dit
een nastrevenswaardige zaak. Zo dachten christelijke theologen praktisch na
over strategieën ter verspreiding van hun geloof – ze noemden het ‘missiologie’. Misschien dat juist daarom in de zich aan de theologie ontworstelde
godsdienstwetenschap het wetenschappelijk nastreven van religieuze beleving taboe is. Deels terecht: als objectieve feiten gepresenteerde subjectieve
smaken horen niet in de wetenschap thuis. Maar waarom zou het niet toegestaan zijn te bekijken wat de mogelijkheden zijn van het agelovig opwekken van religiositeit? In deze studie heb ik geprobeerd hier een aanzet toe te
geven.
Is religiositeit op agelovige basis een volgende fase van het evolutieproces
waarin religies veranderen en zich op nieuwe manieren ontwikkelen? Of is
er op dit gebied nooit wat nieuws onder de zon? Ik opteer voor de eerste mogelijkheid: met de moderne tijd is er wel degelijk iets wezenlijks veranderd:
er ontstond op religieus gebied een radicaal geloofsprobleem. Maar omdat
de mensen in hun religieuze behoeften niet wezenlijk veranderen, wordt er
naar nieuwe wegen gezocht, nagedacht, gedebatteerd, geëxperimenteerd. En
dat leidt ook tot de hier beschreven nieuwe vorm van religiositeit op agelovige basis.
Blijft religiositeit zonder geloof een armzalige poging dat te beleven wat
alleen voor degenen met het ware geloof is weggelegd? Wat mij betreft is
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‘armzalig’ hier zelf een armzalige kwalificatie. Zelf heb ik het geflirt met
God in Vézelay altijd zeer waardevol gevonden. Wie iets dergelijks probeert
en het armzalig vindt, heeft recht van spreken, voor zichzelf. Maar de gelovige die denkt te kunnen beoordelen dat andermans agelovige beleving niet
waardevol is, zegt dat vanuit zijn metafysisch gevulde geloof, en is daarin
voor wie dit geloof niet deelt dus niet erg geloofwaardig.
Agelovige religiositeit past in deze tijd waarin geloven voor velen een
onmogelijkheid is geworden, maar waarin ook velen bij zichzelf wel een
religieus verlangen onderkennen. Religiositeit zonder geloof zit in de lucht.
Agelovige religiositeit is een goede stormram om de hemel te bestormen.
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zaken die het groepsgevoel, de sociale cohesie, bevorderen religieus noemen. Dit leert dat
het nodig is er voor te hoeden look a likes automatisch als religieus te bestempelen. Pas als de
vraag beantwoord is hoe religieuze beleving is te typeren, heeft het zin ook te kijken of dat
breder van toepassing kan zijn op belevingen die niet verbonden zijn met traditionele religie.
Grote, onherkenbaarmakende veranderingen op dit terrein kunnen immers niet bij voorbaat
worden uitgesloten.
In slechts enkele paragrafen wordt geprobeerd de verschillende verschijnselen te kwantificeren, één paragraaf geeft een kwantitatieve analyse van religiositeit zonder geloof (H11, par
IV). De nadruk ligt op het geven van voorbeelden en de analyse ervan om te zien wat voor
een vormen dit religieuze verlangen zonder geloof kan aannemen, hoe het werkt en wat het
met een mens doet (H8 en 9). Vervolgens wordt deze religiositeit in cultuur-filosofisch (H
10) en sociologisch perspectief (H 11 en 12) geplaatst.
Voor wat goed is zie: Berkhout e.a. 1988.
Al is veldwerk in de regel langduriger en intensiever, zowel wetenschappers als religiejournalisten socialiseren in religieuze subculturen, participeren enigszins, observeren, ondervragen,
analyseren. Zowel bij reportage als veldwerk richt men zich primair op beschrijving van
gedrag, op citeren van wat er zoal gezegd wordt, en gebruikt men het interview.
Vragen zijn instrumenten om toegang te krijgen tot iemands religieuze beleving. Sociale
wetenschappers gaan bij het interviewen van verschillende mensen over hetzelfde onderwerp
vaak van vragenlijsten uit, wat een garantie moet zijn voor objectiviteit. Zulke objectiviteit
staat bij de journalist minder hoog in het vaandel. In een interview is de journalist (als
het goed is) nadrukkelijk sturend aanwezig. Hij is naar bepaalde zaken op zoek, geeft het
gesprek richting. De journalist speelt het spel om iemand zoveel mogelijk te laten zeggen.
Hij wil vaak juist niet van twee mensen hetzelfde antwoord krijgen. Verschillen zijn voor
hem vaak interessanter dan overeenkomsten. In de praktijk zal het zo zijn dat je zowel onder
wetenschappers als journalisten sterke en zwakke interviewers aantreft. De interviews van
wetenschappers en journalisten zijn niet per se verschillend in nuance, diepzinnigheid en
ontboezemend vermogen.
Wetenschap pakt onderwerpen grondiger aan, waardoor wetenschappelijke kennis wellicht
zekerder is. Zij bereikt wellicht een wat grotere objectiviteit. Het heeft door zijn grondigheid
zeker een meerwaarde. Maar vanwege haar grondigheid is haar blikveld noodzakelijkerwijs
vaak beperkter dan die in de journalistiek, helemaal als men zich beperkt tot eigen kwalitatief onderzoek. De journalistiek is over het algemeen veel minder systematisch en grondig.
Grofweg behandelt de journalistiek concrete gevallen terwijl de wetenschap ook theoretische
verbanden zoekt. Journalistiek streeft niet naar volledigheid, wetenschap idealiter, op een
streng afgegrensd subgebied, wel. De zeer specialistisch werkende wetenschapper kan jaren
bezig zijn met zijn ene subgroep, waar hij dan nagenoeg alles van af weet. Journalistiek is
eerder globaal en eclectisch, terwijl wetenschap zich eerder ten doel stelt een volledig beeld te
bieden op een beperkt gebied.
Over het algemeen kun je stellen dat het met journalistiek mogelijk is een groter terrein
te bestrijken dan met kwalitatief sociaal-wetenschappelijk onderzoek. De journalist leeft
zich voor een korte tijd in een facet in, doet literatuuronderzoek, interviews en veldwerk,
en schrijft een stuk. Dankzij deze werkwijze kunnen veel heel verschillende evenementen,
religieuze ontwikkelingen en interessante gesprekspartners gezien en gehoord worden. Als
journalist kun je je de ene week storten in het religieuze leven van bergsporters, de andere
week in dat van koorleden, neosjamanen, hackers, ‘trekkies’ (fans van Startrek) of wicca. Ik
heb zelf tenminste duizend artikelen op dit gebied geschreven, en een veelvoud van mensen
geïnterviewd. Vele reportages en interviews later heeft de journalist een brede en rijke stroom
informatie en inzichten verzameld. Hij heeft waarschijnlijk een beter beeld van de religieuze
situatie dan de sociaal wetenschapper die in dezelfde tijd bijvoorbeeld alleen een enkele wicca
coven (heksenkring) heeft bestudeerd – hoe goed en inzichtgevend dit onderzoek ook moge
zijn.
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in 1998 voor het leven na de dood (Becker, De Wit 2000, 41). Maar in 2002 mat het 49%
gelovigen hierin. Becker e.a. 2006, 72.
Enquêtes zijn onprecieze instrumenten om religiositeit mee te meten. Het is speciaal in de
huidige tijd erg moeilijk om goed kwantitatief onderzoek op dit gebied te doen om vast te
stellen hoe hedendaagse religiositeit eruitziet. De vraagstelling roept misverstanden op want
ze laat ruimte voor zelfs tegengestelde opinies. Instemmen met de uitspraak dat ‘sommige
mensen wonderen kunnen verrichten’ betekent bijvoorbeeld nog niet per se dat instemmers
geloven in natuurwetdoorbrekende wonderen. Hebben wereldverbeteraars als Gandhi en
Mandela volgens velen niet ook wonderen verricht? Door de vraagstelling is het vaak moeilijk
om conclusies te trekken.
Enquêtes geven ons door hun vraagstelling weinig houvast. De vragen van het scp en andere
enquêtes blinken niet bepaald uit in nuance en gevoeligheid voor de levensbeschouwelijke
situatie van de hedendaagse mens. Zo moeten respondenten vaak zeggen of ze geloven in
God, leven na de dood, wonderen of het zoenoffer van Christus: ja, nee, misschien of weet
niet (doorhalen wat niet van toepassing is). Grote groepen die ja of nee plachten te zeggen,
zullen tegenwoordig ook het ‘niet weten’ toegeven. Ja, nee, weet niet, stamt uit een andere
tijd. Met vragen naar het geloof in enkele traditionele dogma’s wordt geprobeerd religiositeit
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in 1997 het zeer individuele en gevarieerde van hedendaagse religieuze beleving gemeten
kan hebben. ,,Ze suggereren dat deze beleving dus weinig betekenis heeft in sociaal opzicht.”
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Binnen de hoofdstroom van de hedendaagse theologie is wondergeloof geen serieus onderwerp meer. Volgens God in Nederland ( Bernts e.a. 2007) gelooft nog geen derde van de
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2007 komen te vervallen. De vraag naar wat ‘uiteindelijk zin geeft aan het leven’ is vervangen
door ‘hoe belangrijk of onbelangrijk ervaart u in uw leven’. Bernts e.a. 2007, 206-207. Enquêtes tonen dus niet alleen secularisatie in de antwoorden, maar ook in de vraagstelling.
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Hijmans 1994, 75.
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Taylor 1984, 167-168.
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Bauman 1998, 92.
Bauman 1998, 97.
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Bauman 1998, 96, 98.
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termen zijn ‘reflexive Modernität’ van Beck (Beck e.a. 1994, 5-7, 115-116, 200-201), ‘laatmoderne reflexiviteit’ van Giddens en ‘postmoderniteit’ bij Bauman. Dat de drie overeenkomen zegt ook Bauman 1998, 92. Hier is gekozen voor Van Harskamps formulering omdat
daarin de twijfel wordt verwoord die onvermijdelijk deel is van de cognitieve kant van vernieuwingsprocessen.
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92. Nog een methodologische opmerking: dit is een vermoeden, geen feit, net als het vermoeden
van Bauman dat men tegenwoordig alles in twijfel trekt behalve de waarde van de rede en
het geloof in haar ultieme probleemoplossende kracht. Bauman 1998, 59. Zoiets is moeilijk
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94. Zie K. van der Velde 2007, 225.
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4. Van Harskamp 1998. De zinsnede is van F.O. van Gennep uit zijn boek De terugkeer van de
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e.a. 2004).
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Weischedel heeft vanuit christelijk perspectief opgemerkt dat dit ook kan gelden zonder dat
er geloofd wordt. Weischedel 1976, 32.
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Van Harskamp 2000, 133.
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correlatie tussen problemen en zingevingsvragen.
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12. H.M. Kuitert, ‘God ziet de weggemepte kinderen. Is dat nu het geheim?’ Trouw 23-03-1999.
13. Kuitert 1997, 21.
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18. Citaat uit: K. van der Velde, ‘God is dood, lang leve God’. Trouw 19-6-2002.
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Adriaanse 1999, 96.
Adriaanse 1999, 92.
Van de Beek 1994, 127.
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J. Oegema, ‘Een lied voor zuster Benedicta’. Trouw 24-12-2005.
J. Oegema, ‘De toekomst der religie is begonnen’. Trouw 19-3-2005.
Deze discussie raakt aan de vraag naar de mogelijkheid van religiositeit zonder geloof en
wordt voortgezet nadat besproken is wat onder religiositeit te verstaan, in H. 9, par. 2.
Groot 2006, 27.
Apostel 1998, 66.
Apostel 1998, 34.
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Welten 2000, 395.
Burms 1997, 231-250.
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Wiersinga 2000, 174.
Kuitert 1992, 53.
Kuitert 2000, 61-71.
Kuitert 2005, 13.
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Manenschijn 2001, 312.
Kuitert 1996, 30.
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Zie H. 1, par. V, noot 62 en 63.
Cupitt 2003, 69.
Cupitt 2003, 142.
Dit geldt in principe ook voor de negatieve theologie, al heeft de ontkenning daar vaak
een veel subtielere achtergrond dan de ontkenning bij minimalisten: de ontkenning drukt
daar uit dat God principieel onkenbaar is met het verstand en dat alle beelden daardoor tekortschieten, inderdaad ook de negatieve. Dankzij dit besef probeert men ‘God’ niet met het
onbeholpen verstand, maar ‘intuïtief ’, gevoelsmatig te naderen – wél een geloof. Bij minimalisten staat de schifting van het op de klippen lopende geloof centraal, om het verstand
maar in ere te kunnen houden.
Visser 2003, 92.
Philipse 2004, 62-63.
M. Pam, ‘De vertrutting van Nederland’. nrc Handelsblad 2-1-2004.
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68. Wittgenstein 1972, 53-59.
69. Of alleen tussen neus en lippen, zoals Manenschijn, die suggereert dat hij de wetenschap
aan zijn kant heeft, maar desgevraagd moet erkennen dat bijvoorbeeld de stelling dat er geen
leven na de dood is, ook een geloof is. K. van der Velde, ‘God is dood, lang leve God’. Trouw
19-06-2002.
70. H. 6 en H. 9, par. II.
71. Visser 2003, 91.
72. Manenschijn 1997, 80.
73. Zie de tabel ‘Groei en verlies van kerkgenootschappen tussen 1970 en 1990’ in Stoffels
1993, 99. Dit wordt ook bevestigd door recenter onderzoek naar kerkverlating uit 2000
dat concludeert dat het percentage kerkverlaters in samengevoegde protestantse gemeenten
20 procent hoger ligt dan in behoudende hervormde gemeenten die tegen het samengaan
van de Nederlandse Hervormde, Gereformeerde en Lutherse Kerken zijn. Die is het kleinst
in de orthodoxe en confessionele hervormde gemeenten: 5 procent in vijf jaar tijd tegen 23
procent in sommige vrijzinnige en stedelijke gemeenten. Onderzoek in opdracht van het
ncrv-programma Heilig Vuur. Bron: anp 27-9-2000.
74. Kelley 1986.
75. Stoffels 1993, 97-98.
76. Stoffels 1993, 98.
77. Overal zijn hiervan getuigenissen te vinden. Bijvoorbeeld bij I. d’Hert, ‘Uitverkoop van
het christendom. Kuitert over religie’, In: Tijdschrift voor Geestelijk Leven 2000(6), 563574. ,,Veel gelovigen … hebben gewoon het gevoel dat het huis waarin ze vroeger als
gelovige onderdak vonden, wordt afgebouwd. ‘Wat hebben ze ons niet allemaal wijsgemaakt!’ Wat ze de laatste decennia meemaken lijkt op een aanhoudende uitverkoop. Om
de haverklap is er één of ander geloofspunt dat er aan moet geloven, een dogma dat de geest
geeft onder de druk van de tijdsgeest. Gesneuveld op het veld van de kritische bevraging.
De oudgedienden onder de liefhebbers van het geloof staan er uitgeschut bij. Ze begrijpen
niet wat er gebeurt.” De theoloog Alister McGrath, auteur van het boek Evangelicalism
and the future of christianity, waarin hij in het orthodoxe evangelicalisme hét christendom
ziet van de toekomst, is vernietigend over de kansen van de vrijzinnigheid. ,,Het vrijzinnig
protestantisme is op sterven na dood. Hoe zou het ook anders kunnen? Het is volstrekt
niet duidelijk waarom iemand nog vrijzinnig protestants zou willen zijn. Het vrijzinnig
protestantisme is zo seculier, zo verwaterd... Waarom zou een mens d’r nog belangstelling
voor hebben?” H. Paul, G. Buijs, ‘De tragedie van het protestantisme’. Nederlands Dagblad
26 augustus 2003.
78. Stoffels 1993, 109 en 100.
79. De 300 procent groei van pinkstergemeenten kan voor een ander deel worden verklaard uit
het zogenaamde ‘rondpompen’ van gelovigen. Er is nogal wat verkeer tussen de verschillende
orthodoxere kerken. Midden-orthodoxe kerkgangers verlieten de kerk of sloten zich aan bij
orthodoxe kerken van pinkstersnit, waar de religieuze beleving uitbundiger was. Dit verschijnsel is al lang bekend, zie Bibby, Brinkerhoff 1973, 273-283.
80. Stoffels 1993 101-102.
81. Stoffels 1993, 109. Zie voor Kelleys poging tot weerlegging van door de jaren heen geleverde
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83. Zo bekritiseerde Karl Barth religie als ongeloof, en onder religie viel wat hem betreft ook alle
traditionele christendom, inclusief dat van hen die dit punt onderschrijven. Zie Elbers 2004,
79-89.
84. Zie bijvoorbeeld Bonhoeffers verzet tegen het burgerlijke christendom dat zich conformeerde
aan het nazi-bewind, en zijn pleidooi voor een onttoverd christendom. Zie Van Hoogstraten
2004, 91-2.
85. Adriaanse 1999, 97.
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Adriaanse reageert hier op Rudy Kousbroek die stelde dat een beetje geloven is als een beetje
zwanger zijn? Kousbroek 1997, 74. Beiden zijn het dus eens: een beetje geloven is in principe
niet meer of minder geloofwaardig dan veel geloven.
86. Adriaanse 1999, 95.
87. Kuitert 1977, 8.
88. Robinson 1963, 130.
89. Stoffels 1993, 101.
90. Stark en Finke stellen dat hoe sterker het geloof hoe sterker de religieuze ervaringen, en hoe
sterker de ervaringen hoe sterker het geloof. Zie: Stark, Finke 2000, 110-111. Zie ook: Stark,
Bainbridge 1996, 46.
91. Verschillende aspecten ervan komen nog uitgebreid aan de orde, in hoofdstuk 5, 6 en 7.
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SAMENVATTING

Inleiding
Is het mogelijk iets religieus te beleven zonder dat je gelooft, in de zin van
voor waar houden? Deze vraag is betrekkelijk nieuw, wordt sinds ongeveer
anderhalve eeuw soms wel eens gesteld, maar systematisch is er nog niet
over nagedacht. De laatste jaren zie je echter steeds meer religieus gedrag
bij mensen die zeggen niet te geloven. Bestudering ervan is dus dringend
gewenst maar lastig, omdat het verschijnsel nog niet uitgekristalliseerd en
dus niet erg zichtbaar is, en omdat het conceptueel moeilijk in beeld is te
brengen – zo gaan de meeste religiedefinities uit van geloof. Er moet dus
een nieuw begrip van religie worden ontwikkeld dat zowel aansluit bij traditionele vormen als oog geeft voor nieuwe vormen zonder geloof. Om deze
‘agelovige’ vormen van religiositeit in beeld te krijgen worden onorthodoxe
middelen ingezet: journalistiek en experiment.
Onmogelijke religiositeit
1. Religiositeit zonder geloof komt op tegen de achtergrond van het geloofsprobleem dat velen in onze cultuur tegenwoordig hebben en dat alle religieuze geloofsvoorstellingen relativeert. Voor hen is het onmogelijk geworden
nog te geloven in metafysisch geladen religieuze beelden.
Behalve als intellectueel proces is er ook een secularisatie van het bewustzijn zichtbaar, een proces met een eigen dynamiek. Degenen die het overkwam benadrukken vaak hun passiviteit in dit proces met constateringen als
‘ik ben mijn geloof verloren’, of ‘ik ben van mijn geloof gevallen’.
De voormalige collectieve plausibiliteitsstructuren zijn in onze samenleving weggevallen. Het relativeren van geloofsvoorstellingen is de norm
geworden, zelfs onder gelovigen.
Hierdoor zijn voor velen niet alleen religieuze praktijken maar ook uiteindelijke zinvragen steeds verder af komen te staan. Sommigen spreken
daarom zelfs van religieus en levensbeschouwelijk analfabetisme.
De tegenwoordig algemeen voorkomende, onbevredigbare houding die al-
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les relativeert en in twijfel trekt, heeft verandering en verbetering hoog in het
vaandel staan. Dit wordt hier ‘reflexieve twijfel’ genoemd. Reflexieve twijfel
heeft er niet alleen voor gezorgd dat voor velen religieus geloof onmogelijk
werd, maar ook dat men steeds weer verder wil kijken, vooruit wil komen.
Reflexieve twijfel ontlokt een verlangen naar meer. De horizon is aanlokkelijk geworden: wat ligt er achter? Zou mede deze houding misschien een
nieuwe impuls kunnen geven aan levensbeschouwelijkheid en religiositeit?
2. Betekent het ook, zoals sommige sociale wetenschappers en theologen
beweren, dat religie aan het terugkeren is? Waarschijnlijk is hier de wens de
vader van de gedachte. Al is het wel aannemelijk dat mensen tegenwoordig meer openstaan voor religiositeit dan enkele decennia geleden en is er
in onze cultuur een zeker religieus verlangen bespeurbaar dat wellicht toeneemt. Maar wie beweert dat religiositeit terugkeert, moet laten zien hoe
men het geloofsprobleem oplost.
De vraag naar de uiteindelijke zin bijvoorbeeld blijft mensen bezighouden, terwijl het besef groot is dat geloofwaardige antwoorden niet beschikbaar zijn. Het verlangen naar zin groeit. Wat moeten ze daarmee?
Speciaal de vraag naar het bestaan van een eigen, authentieke kern is
tegenwoordig actueel. De samenleving vraagt ons authentiek te zijn, terwijl
alle antwoorden over een ‘waar zelf ’ ongeloofwaardig zijn geworden.
Wel heb je de new age-spiritualiteit, waar het vinden van het ware zelf
centraal staat, maar die is marginaal. Daarvoor moet je immers in de aangeleverde metafysische beelden van een waar zelf kunnen geloven.
Het geloofsprobleem van veel mensen is echter te groot om daar in mee
te kunnen gaan. De wie ben ik-vraag is voor hen dan ook een hele kluif. Een
waar zelf is gewenst, maar zonder geloof lijkt het onbereikbaar. De reflexief
twijfelende mens kijkt kritisch naar zichzelf: ben ik echt wel authentiek als
ik net als iedereen dat nieuwe hebbedingetje wil kopen?
Het verlangen naar een waar zelf en andere religieuze verlangens zijn voor
velen geblokkeerd. Dat komt door hun onvermogen te geloven, terwijl geloven ook niet lukt. Op wat voor een andere manieren wordt zoal met dit
probleem omgegaan?
Strategieën
3. De belangrijkste strategie om met het geloofsprobleem om te gaan is wel
die van het ‘minimalisme’. Dit probeerde door het ongeloofwaardige geloof
weg te doen, het wel geloofwaardige over te houden, en het religieuze leven
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zo te redden. Robinson was daar met zijn bestseller Honest to God in 1963
een bekende voorvechter van. Hij stelde dat een grote opruiming de enige
remedie was om het christelijk geloof te redden.
In Nederland gaven gereformeerde theologen als Kuitert, Wiersinga en
Manenschijn het minimalisme vorm. Maar ook bij andere richtingen leeft
het – bij vrijzinnigen (Goud, Adriaanse), katholieken (Schillebeeckx, Borgman). En ook bij buitenkerkelijke niet-theologen – Oegema, Groot, Apostel.
Veel minimalisten zijn heel stellig over wat niet te geloven. Onhoudbare
geloofsvoorstellingen worden vaak gelijk verfoeid. Alleen al hun stellige ongeloof in metafysische beelden maakt hen tot gelovigen, en daarin lijken ze
sterk op even stellige atheïsten. Hun beider steen des aanstoots is het agnosticisme, dat niet wil geloven in het bestaan van een God maar ook niet in
het niet-bestaan daarvan.
De minimalistische strategie is de belangrijkste van de te onderscheiden
strategieën omdat ze het geloofsprobleem serieus neemt. Ze heeft bovendien
een aanzienlijke sociale verspreiding.Minimalisme was en is bij veel kerkgangers en anderen daarbuiten diep ingebakken. Volgens de Kelley-these
verliezen kerken waar geloofswaarheden in eikenhout zijn uitgebeiteld veel
minder leden dan die waar relativisme en tolerantie hoogtij vieren. Deze
these is onaannemelijk. Hij doet aan minimalisme te kort. Minimalistisch
georiënteerde kerken kwijnden niet vanwege hun tolerantie maar doordat
er te weinig overbleef dat mensen met een religieus verlangen aantrekt. Het
minimalistische zuiveringsproces was een beeldenstorm, waarin uit intellectuele eerlijkheid zoveel werd opgeofferd dat er een vaag en kaal, nauwelijks
nog metafysisch geloof overbleef. Ook allerlei rituelen verloren er hun zin
mee. Waarom zou je nog tot God bidden als je gelooft dat hij je toch niet
hoort? Dit leidde tot belevingsarmoede.
Populaire algemenere varianten van minimalisme zijn te zien in ietsisme
en agnosticisme. Het eerste is een vaag of leeg geloof, het tweede bepleit agelovigheid. Beide zijn levensbeschouwelijk en bij beide zie je vaak een zeker
religieus verlangen waarvoor geen manieren zijn om het te vervullen.
4. Religieus geloof is tegenwoordig niet populair meer, dus wringen sommige theologen zich in bochten om hun geloof ‘te ontgeloven’. Ze brengen
het geloof kritisch ter sprake, en doen net alsof zij niet gelovig zijn. Niet
alleen christenen maken zich hieraan schuldig. De boeddhistische auteur
Hagen bijvoorbeeld stelt dat boeddhisme een weten is, geen geloof. Geloven
doen wetenschappers, in hun theorieën.
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Een stapje verder gaan impliciet gelovigen. Die thematiseren de eigen
gelovigheid gewoon niet. Het gaan om de juiste houding van vertrouwen
en overgave, zonder van deze kern afhoudende vragen te stellen. Wie weet
dat hij gelooft twijfelt eigenlijk al een beetje. Volgens sociologen als Durkheim, Luckmann en Gauchet was geloof oorspronkelijk impliciet en was
het inzicht te geloven eigenlijk het begin van het einde. Juist non-reflexieve
strategieën hebben het tegenwoordig echter moeilijk.
Nog een andere strategie om met het geloofsprobleem om te gaan is die
van de ‘pseudowetenschap’, een term die naar mijn mening best gebruikt
mag worden voor vormen van religie die niet erkennen religieus te zijn,
zich wetenschappelijk noemen maar dat in de verste verte niet zijn. Er is
ook een new age-wetenschappelijke strategie te onderscheiden, die tenminste het debat met de wetenschappelijke gemeenschap zoekt, een belangrijk
criterium voor wetenschappelijkheid. Uiteindelijk is de pseudowetenschappelijke strategie echter alleen zo non-reflexief mogelijk vol te houden. Wie
zich kritisch verdiept in de feiten houdt haar niet vol.
Ten slotte is er de strategie van het ‘eerst geloven dan zien’. Het geloofsprobleem wordt hier zogenaamd tijdelijk tussen haakjes gezet, om het geloof
experimenteel te onderzoeken op haar werking. Beoefenaars vertrouwen er
op dat zo ontdekt kan worden dat het geloofde waar is.
5. Elke strategie vraagt zijn offer. Minimalisme is intellectueel de meest
zuivere van de besproken strategieën, maar geeft nog maar weinig religieuze beleving – die is vanuit de minimalistische optiek meestal helemaal
niet gewenst. Minimalisme vraagt een gevoelsoffer. Terwijl de impliciete en
pseudowetenschappelijke strategieën intellectueel onbevredigend zijn voor
wie wat hoger is opgeleid. Met hun uitbundige voorstellingswerelden kan
een intens contact te beleven zijn. Gevoelsmatig zal dit bevredigend kunnen
zijn maar het verstand wordt ervoor opgeofferd.
Het is de vraag of het mogelijk is religieus te zijn zonder je gevoel óf je
verstand in te leveren. Het antwoord hangt af van de vraag of het mogelijk
is ook zonder geloof iets religieus te beleven. De meeste definties van religie
geven daarvoor geen ruimte. Durkheim, Luckmann, Weber, McGuire, Yinger, Taylor, Geertz, Van Baal, Ten Borg, Stoffels noem maar op, voor hen
allen is religie iets waarin geloofd moet worden.
Dat wie niet gelooft niets zal beleven, lijkt misschien logisch, maar is
het niet. Religieus gedrag en dito beelden kunnen ook worden gecultiveerd
omdat ze mooi, bruikbaar of goed gevonden worden. En kunnen zo ook

456

samenvatting

religieuze beleving wekken. In plaats van ze te beoordelen op waar- of niet
waarheid, zijn ze ook te zien als kwesties van smaak, en daarmee hoeven ze
hun werking niet verliezen. Vanuit een gelovige dan wel ongelovige houding
is dit lastig, maar vanuit een agelovige houding is dit een manier om met
religieuze beelden om te gaan die het wellicht mogelijk maakt een religieuze
beleving op te wekken.
Wat is religiositeit?
6. De vraag daarbij is natuurlijk wat onder religiositeit te verstaan. Omdat
de meeste sociale wetenschappers van geloof uit gaan is het nodig een eigen
religiebegrip te ontwikkelen. Dat begrip moet enerzijds dicht bij de traditionele opvatting van religie blijven – om niet te vervallen in een lukraak
tot religie bestempelen van zaken als voetbal en fascisme alleen omdat deze
bijvoorbeeld een integrerende functie zouden hebben, en deze functie in de
ogen van degenen die het beweren religieus is. Het hier ontwikkelde religiebegrip heeft twee pijlers: transcendentie en intentionaliteit.
Tegenwoordig is het besef van transcendentie sterk. Volgens Jan van Baal
probeerden religies het ‘gat in ons denken’ vroeger juist af te dichten met
een geloof, maar tegenwoordig zie je dat het bewustzijn dat er iets ontglipt,
dat we beperkt zijn in ons begrip, dat we veel niet weten en wellicht ook
nooit te weten zullen komen breed gewaardeerd, gethematiseerd en gezocht
wordt.
Transcendentie zelf is volstrekt onkenbaar en onbenoembaar. Het enige
wat mogelijk is, is beelden te maken van verondersteld transcendente zaken.
Er zijn twee soorten beelden van transcendentie te onderscheiden: beelden
waarmee men de grens probeert aan te geven waarachter het onkenbaar
is – de horizon, een dood lichaam, etc. – en beelden die iets proberen uit
te beelden wat achter de grens ligt. Zulke beelden zijn metafysisch geladen.
Traditioneel werd er in geloofd, tegenwoordig worden ze ook op agelovige
basis gecultiveerd. Bij gelovigen kan hier transcendentiebesef in het spel
zijn, bij agelovigen is transcendentiebesef noodzakelijk om iets te beleven
wat religieus genoemd kan worden.
Duintjer en Bor stellen dat ze transcendentie hebben ervaren toen ze kennismaakten met de ‘ongeïnterpreteerde werkelijkheid’, waardoor de grens
tussen subject en object werd overbrugd, en ze werden uitgetild ‘boven
ruimte en tijd’. Ze doen hiermee een geloofsuitspraak. Hoogstens kunnen
we zeggen dat ze deze ervaring hadden, dankzij het gebruik van beelden van
transcendentie.
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Speciaal leegte gerelateerde beelden van transcendentie zijn tegenwoordig
gewild. Zo hebben kunstenaars werk gemaakt van het levend maken van
een existentiële ervaring van leegte. De paradoxale kerkers van voorloper
Piranesi en de gasometer van Viola illustreren dit. Deze kunstwerken leveren ‘levensbeschouwelijke belevingen’ zoals die tegenwoordig op allerlei
manieren worden gezocht – met deze beelden van transcendentie wordt
transcendentiebesef opgewekt.
De reflectie erover wordt hier ‘levensbeschouwen’ genoemd. Er is een
breed scala praktijken waarbij mensen getuigen van levensbeschouwelijke
beleving – zoals confrontatie met de dood door begraafplaatstoerisme of
bungee jump; of het besef van oneindigheid door te kijken naar de sterrenhemel of te luisteren naar muziek.
Ook het stellen van uiteindelijke zinvragen is tegenwoordig een belangrijke manier om transcendentiebesef te wekken. Levensbeschouwelijke belevingen kunnen een religieus karakter krijgen als er een beleving van intentionaliteit in sluipt en deze explicieter wordt.
7. Het begrip intentionaliteit, ofwel de sensatie aangesproken te worden
heb ik van Van Baal,. Dit is een heel andere betekenis dan het filosofische
begrip van intentionaliteit van Husserl heeft. Volgens Van Baal is de mens
‘in dialoog met zijn universum’. Enerzijds is hij een eenzaam, op zichzelf
teruggeworpen subject, anderzijds wil hij graag de beleving hebben zinvol
deel te zijn van zijn universum. In traditionele religies waren de goden en
geesten de vanzelfsprekende partners in de dialoog. De mensen probeerden
er hun existentiële onzekerheid mee te bestrijden.
Hierin toonde Van Baal zich functionalistisch, terwijl er voorbeelden te
geven zijn van beleving van intentionaliteit die juist tot heftige gevoelens
van onzekerheid leden. Van Baal ziet ook in kunst en spel het streven terug
van de mens om deel te zijn. Maar religie was hiervoor het waardevolst. Intentionaliteit kwam volgens hem ook buiten religie voor. Hij reserveerde het
begrip voor de beleving te worden aangesproken door ‘al te toevallig toeval’.
Dit was religieus als erin geloofd werd. Hier zullen we de term intentionaliteit breder gebruiken, voor alle beleving aangesproken te worden door iets
dat wordt uitgebeeld met beelden van transcendentie. Dit kan gebeuren met
geloof en zonder geloof, maar dan met transcendentiebesef.
Van Baal ging later het gat in ons denken, door hem toen Mysterie genoemd, meer waarderen. Dit Mysterie wordt vooral op waarde geschat door
westerlingen, die volgens hem over een hoger niveau van kennis beschikken.
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Het Mysterie geeft zowel transcendentiebesef als beleving van intentionaliteit. Hij claimde het objectief bestaan van het Mysterie dat van hem ook
God genoemd mocht worden, waarmee hij volgens sommige collega’s de
grens van wetenschappelijkheid overschreed.
De smaak van meer
8. De intentionaliteit van al te toevallig toeval was voor Van Baal niet geloofwaardig meer. Maar tegelijkertijd bespeurde hij de beleving ervan bij
zichzelf. Net als James en Bergson het bij zichzelf bespeurden, samen met
tientallen procenten Nederlanders. Het is een beleving die diep ingebakken
zit, en onafhankelijk is van intelligentie en opleiding. Ze kan gepaard gaan
met transcendentiebesef. Dat het een survival zou zijn dat vanzelf zal uitsterven is onaannemelijk, evenals de verklaring dat bijvoorbeeld topsporters, die
er in hoge mate ontvankelijk voor blijken te zijn, er een ‘beheersingsillusie’
mee zouden willen creëren. Nooit is onderzocht of de zogenaamd bijgelovige
sporters er werkelijk in geloven, of dat zij wellicht een besef van transcendentie combineren met het verlangen aan te spreken of aangesproken te worden.
Bovendien blijkt in reclame en fictie dat mensen zich ook door toeval aangesproken kunnen voelen als er helemaal geen verlangen naar beheersing een
rol speelt. Dus waarom zou dat in het gewone leven ook niet kunnen? Goud
wijst erop dat we in een tijd leven dat alles toevallig is geworden. Dat mensen
juist toeval als intentioneel beschouwen sluit dus aan bij hun wereldbeeld,
iets wat de populariteit kan verklaren. Afhankelijk van de sterkte van deze
beleving en van het vergezeld gaande transcendentiebesef is de mate van religiositeit, die op dit terrein dus vaak op agelovige basis wordt beleefd.
Is het je aangesproken voelen door al te toevallig toeval dom, zoals critici
zeggen? Wellicht is het dom al te vast op het gevoel te rekenen dat jouw
toevallige staatslot winnend zal zijn. Maar er gebeurt meer dan ‘onlogische
verbanden leggen’, zoals de critici stellen. Het gaat ook om de beleving,
namelijk van intentionaliteit, en die zou voor veel mensen wel eens veel
zwaarder kunnen wegen dan het eventuele winnen. Voor hen is het niet
zozeer een kwestie van waar of onwaar, maar van smaak. Het spelen van het
kansspel is een kunst, die ook levensbeschouwelijk kan worden uitgewerkt,
bijvoorbeeld zodra er daadwerkelijk een prijs wordt gewonnen. De fascinatie voor het toeval ligt in de combinatie van transcendentiebesef en beleving
van intentionaliteit. Het is een voorbeeld van hoe mensen tegenwoordig
agelovig religieus kunnen zijn, in wat voor een mate dan ook. De vraag naar
de kwaliteit ervan is onderwerp van debat.
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Je kunt op agelovige wijze werk maken van een religieuze methode die
toeval als beeld van transcendentie uitwerkt. Getoond wordt dat er verschillende orakels zijn die op deze manier worden gebruikt – zoals ad hoc privécreaties, kaartjes trekken voor ondernemers en astrologie.
9. Op allerlei manieren proberen mensen op agelovige basis om te gaan met
de ‘metafysische verleiding’, sterk of minder sterk religieus. De omgang is
niet zonder problemen, gezien de levensbeschouwelijke situatie van tegenwoordig, waarin religiositeit bij velen een kwijnend bestaan leidt, mede uit
onvermogen er vorm aan te geven vanwege het geloofsprobleem. Dit probleem blijkt bijvoorbeeld bij buigen en knielen. Dit zijn op zich krachtige
gebaren die verwijzen naar de human condition – wij zijn klein, het leven
en de wereld zijn groot. Maar er kleven tegenwoordig allerlei negatieve connotaties aan. Gelukkig is de samenleving tegenwoordig anders en hoeven
we het niet meer te doen, stelt Vuijsje. We moeten het juist wel weer gaan
doen, in het belang van de samenleving, zegt Borgman. Beiden doen volgens mij aan buigen te kort. Het zijn potentieel krachtig werkende beelden
van transcendentie, die sterke belevingen van intentionaliteit kunnen geven.
Wie buigt of knielt spreekt immers aan, en wie aanspreekt zal zich gemakkelijker aangesproken kunnen voelen.
Transcendentiebesef en beleving van intentionaliteit kom je ook tegen bij
minimalistische theologen – Kuitert, De Lange, Holtrop – en aanverwanten
– Lyotard, Groot, Apostel. Het is een verlegen vorm van religiositeit, intentionaliteit wordt subtiel gevoeld, niet sterk. Het minimalistische, kale geloof
en schaarse ritueel verhindert dat. Soms lijkt er een zekere agelovigheid mee
te spelen. Ook bij de verschillende Nederlandse schrijvers kun je je afvragen
of je niet iets dergelijks, bijna niet of niet van geloof uitgaande religiositeit,
gestalte ziet krijgen – Reve, Kellendonk, Möring.
Met artistieke flair weten de verschillende performance-kunstenaars de
verlegenheid te overwinnen. Zij gaan een ‘prettig gesprek met de traditie’
aan, halen eruit wat van hun gading is, maken er iets moois van, en gebruiken tradities als manieren om transcendentiebesef en gevoelens van intentionaliteit op te roepen. Zo hield de Engelse componist Tavener in de Oude
kerk in Amsterdam een multi-religieus spektakel, en organiseerden Nederlandse kunstenaars het religieus gekleurde festival Stonehenge Rotterdam.
In principe kan alles beeld van transcendentie zijn, wát zo’n beeld wordt
is sterk afhankelijk van de cultuur. In de onze spreekt tegenwoordig het
‘ware zelf ’, dat bijvoorbeeld ‘het beste met je voor heeft’, veel mensen aan,
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figuurlijk, maar ook letterlijker als beleving van intentionaliteit. Dat gebeurt op verschillende manieren zoals met muziek, spreuken, dans, sport,
natuur, en levensbeschouwelijke en religieuze teksten waarin het zelf belangrijk is, zoals van Tolle en gechannelde zoals van Roberts. Mensen kunnen
ook spontaan optredende belevingen van een waar zelf hebben.
Een andere vorm van – lichte of sterke – agelovige religiositeit zie je opkomen bij mensen die ziek zijn. Ze nemen hun toevlucht tot zaken als homeopathie, reïncarnatietherapie, sjamanisme, pragmagie, of gebruiken het beeld
van aura’s of chakra’s. Op een agelovige manier wordt het beeld van transcendentie gecultiveerd dat gezondheid een goddelijke kant heeft, of in ieder
geval een transcendente kant, waarmee contact kan worden gezocht. Dit in
de hoop beter te worden – de ultiem nagestreefde intentionaliteitsbeleving.
Een interessante groep is die van de gebruikers van psychedelische drugs.
Zulke drugs kunnen bij een daarvoor geschikt referentiekader religieuze belevingen stimuleren, ook op agelovige basis, blijkt uit verslagen van gebruikers.
Ook op het gebied van het spel met expliciete fictie zie je religieuze beleving nagestreefd worden. Door goochelaars, in fictie romans – Tolkien,
Potter – gaming, SF zoals Startrek, en re-enactment, zoals rond het beeld
van Nehalennia en het festival Elf fantasy. Dit vaak op agelovige basis, al zie
je interessant genoeg ook dat er van hieruit ontwikkeling naar gelovigheid
mogelijk is – Scientology, Jomanda.
10. Belangrijk is dat in het gebruik van de verschillende beelden van transcendentie vaak een metaperspectief zichtbaar is. Mensen leven zich in in
andere, vaak gelovig religieuze mensen, zoals in pelgrims of kloosterlingen
uit een ver verleden. Ze proberen vanuit andermans positie te kijken, om
zo iets te bleven, een historische sensatie te krijgen, zin, en wie weet iets religieus te beleven. Natuurlijk spelen subjectiviteit en fantasie hierin een rol,
maar dat hoeft geen probleem te zijn: fantasie is altijd een bondgenoot van
religieuze beleving geweest.
Het op agelovige basis stellen van zinvragen is typisch een activiteit waarbij
een metaperspectief een rol speelt. In plaats van te zoeken naar een antwoord,
brengt het tot de analyse van de mens als zinvragen stellend wezen. Het is
een vrucht van reflexieve twijfel. Het brengt tot het verregaand relativeren
van de eigen levensbeschouwelijke situatie – als ik in India was geboren, was
ik een hindoe geweest. Via boeken en films leeft men zich in exotische religieuze werelden in. Zo kun je even deel worden, terwijl je tegelijkertijd op
afstand blijft. In de praktijk hebben velen zich de wetenschappelijke houding
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van methodologisch agnosticisme eigen gemaakt. Deze houding is een passieve. Een actievere is voor velen lastig vanwege het geloofsprobleem dat dan
al gauw om de hoek komt kijken. Besproken wordt of de methodologisch
ludistische houding die Droogers propageert een oplossing hiervoor kan bieden. Ten slotte volgen er enkele voorbeelden van verdergaande religieuze activiteit op basis van een agelovig metaperspectief.
Vanuit metaperspectief is duidelijk dat mensen zinscheppende en religiestichtende wezens zijn. Dit scheppingsspel kan met verve gespeeld worden.
De spelmetafoor wordt tegenwoordig te pas en te onpas op religieuze activiteit geplakt, vooral om te proberen haar een wat fruitiger uitstraling te
geven. Religiositeit kan echter pas echt spel zijn als ze niet op gelovige basis
werkt. De Mattheus Passie wordt gezongen en beluistert door een publiek
dat waarschijnlijk voor een belangrijk deel agelovig is, en blijkt ook religieuze beleving te kunnen wekken – wellicht ligt hierin de verklaring voor de
populariteit ervan.
In het spel is overgave mogelijk dankzij het gegeven dat aan elk spel weer
een eind komt. Door te doen alsof kan de ontnuchterende werking van
reflexieve twijfel omslaan in een religieuze beleving gevende. Het gaat in het
spel om de waarheid van de gevoelens, niet om die van de tot leven gewekte
beelden in het spel. Zelfs bij de meest fanatieke toneelspeler of voetbalsupporter blijft dit bewwustzijn levend. Tegelijkertijd gebeurt er iets op momenten van schijnbaar volledige overgave. De toneelspeler krijgt het gevoel
het niet zelf helemaal in de hand te hebben, ondergaat intentionaliteit als
iets dat van buiten af over hem heen komt. Deze beleving zal de agelovige
transcendentiebesef geven.
De kwestie van de status van de metafysisch geladen beelden van transcendentie blijft op agelovige basis ambigue: de vraag blijft ‘was er iets of
was het niets?’ Zowel de gelovige religieuze en atheïstische scenario’s zijn
welbeschouwd absurd. De verschillende scenario’s worden bijvoorbeeld
met muziek levend gemaakt. Agelovigen switchen tussen de religieuze en
de atheïstische mogelijkheid, en surfen door het grote aanbod op religieus
gebied. Zodat de verschillende kanten van de persoon bediend worden. Er
is tegenwoordig grote waardering voor de ‘flexibele identiteit’, iets wat waardering voor het experiment met religieuze beleving insluit. Ook pluralisme
komt door deze flexibiliteit in ander daglicht te staan. Ze is niet meer per se
religievijandig, maar kan juist een stimulans tot religiosering zijn. We moeten om deze vorm van religiositeit in het vizier te krijgen af van het idee van
religie als systeem van geloofwaardige voorstellingen. Ook wetenschappers
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die de flexibiliteit benadrukken, zoals Kalsky, blijven gevangen in inflexibel
geloof dat religie een kwestie is van voor waar houden. De theorie over het
‘dialogical self ’ van Hermans biedt mogelijkheden de flexibele agelovig switchende en surfende mens te begrijpen.
Pragmatheïsme
11. De tijd dat pragmatisme en religiositeit tegengestelden waren is voorbij,
in ieder geval in de praktijk. Pragmatisme wint veel breder aan belang – ook
het hebben van idealisme wordt praktisch gemotiveerd.
Tegenwoordig kijkt men ook naar religie met een praktisch oog: hoe werkt
het? Hoe is religiositeit in te zetten ter bevordering van het eigen welbevinden? En nog belangrijker: hoe is te proberen religieuze beleving te wekken?
Je ziet deze vragen opspelen in new age-spiritualiteit, in de kerken, en in de
gezondheidszorg. Niet de waarheid, maar de gebruikswaarde staat voorop.
Het zonder geloof aan religie doen, om de werking noem ik ‘pragmatheisme’. Het is agnosticisme nieuwe stijl: niet passief maar actief. Pragmatheisme is te zien als een agelovige, radicale uitwerking op religieus gebied van
het pragmatisme van James. Hij was een groot voorstander van religieus
geloof, want zulk geloof is nuttig voor de mens, vond hij. Maar als er geen
geloofwaardige, ‘levende opties’ meer zijn, biedt James pragmatisme geen
weg naar religiositeit. Pragmatheïsme wel.
De pragmatische omgang met religie is tegenwoordig wijdverbreid maar
de agelovige variant staat nog in de kinderschoenen. Grofweg kan het gaan
om meer dan tien procent – op zijn minst – van de Nederlanders die pragmatheïstisch genoemd kunnen worden, die geen geloof hebben in metafysisch geladen beelden van transcendentie, maar deze wel cultiveren, af en
toe, om het transcendentiebesef en de beleving van intentionaliteit.
12. Er bestaat vanuit traditioneel religieuze hoek veel weerstand tegen de gebruikershouding. Wie in traditioneel religieuze setting experimenteert met
religiositeit zonder geloof krijgt daar al gemakkelijk last mee.
Ook sociologen laten zich niet onbetuigd. In de ‘belevenismaatschappij’
is volgens Schulze beleving verplicht. Bauman sluit hier bij aan door de
hedendaagse mens als een losgeslagen zwerver neer te zetten. Richtingloos
dwaalt hij rond, als slachtoffer van ‘belevingsinflatie’ op zoek naar nog weer
een sterkere kick. Het betoog van Schulze, Bauman en anderen is echter
hoogstens een pleidooi tegen niet slim georganiseerde ‘belevingsproductie’.
Beleving is een kunst.
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Belevingsgerichtheid past in de ‘subjectiveringsthese’. Heelas en Woodhead stellen dat de statuskwestie tegenwoordig wordt geëvalueerd met de
beleving als criterium. Ze zien hierin een ‘spirituele revolutie’. Pas echt revolutionair is naar mijn mening de radicale subjectivering die de eigen beleving niet als (zogenaamd objectief ) criterium neemt voor waar- of onwaarheid, maar ook deze kan relativeren als iets wat maar subjectief is.
Er lijkt een strijd aan de gang over het gebruiksrecht van religie. Het expliciete gebruik van religie neemt toe, maar er klinkt protest van een breed
spectrum religieuze leiders – zoals de boeddhistische Samy en de christelijke
Kuitert – en wetenschappers, zoals Safranski, Durkheim en Luckmann en
Bruce, die bewust gebruik ongeloof zien veroorzaken, en daarmee religiositeit zien verdwijnen. Anderen, zoals Allport en Maslov, stellen gebruikers
tegenover echte gelovigen, waarbij de eersten eigenlijk niets religieus kunnen beleven. Goud plaatst parallel hieraan verbeelding tegenover fantasie.
Tegenwoordig levert new age-spiritualiteit een keur aan voorbeelden die
tegenstanders munitie geven om het negatieve van gebruik van religie te
illustreren. Ook Heelas maakt onderscheid tussen goede en slechte spiritualiteit, waarbij de laatste niet alleen kapitalistisch is, maar ook minder
gelovig dan de eerste. Hij ontkent echter niet dat de vorm die hij afkeurt
ook religieuze beleving zou kunnen oproepen.
Levinas zoekt een middenweg door onderscheid te maken tussen twee
soorten gebruik, een zelfzuchtig en een niet zelfzuchtig, en te stellen dat er
niets tegen de laatste vorm van gebruik is. Waarschijunlijk zal zijn minimalisme echter alleen in de smaak vallen bij een hoogopgeleide minderheid.
Op agelovige basis is er niets tegen gebruik van sterk metafysisch gevulde
beelden van transcendentie. De veroordeling daarvan zou onterecht zijn.
Het getuigt van ‘religieus realisme’ gebruik niet af te keuren, en tegelijkertijd oog te hebben voor ontsporingen die zeker ook mogelijk zijn. Als religie
een smaakkwestie is, is het nodig smaak te ontwikkelen zodat agelovig religieus leven kwaliteit heeft. Dit is de kunst van ‘flirten met God’.
Epiloog
Religiositeit zonder geloof wordt denk ik een trend, en dat is toe te juichen. Een samenleving met alleen marginale, wegkwijnende religiositeit is
armoedig, zoals ze dat ook zou zijn als de kunst er een kwijnend bestaan zou
leiden. Zulke religiositeit komt echter niet zomaar aangewaaid. De hemel
moet bestormd worden.

ABSTRACT

Introduction
Is it possible to have religious experiences without believing, in the sense of
regarding them as the truth? This question has been asked every now and
then since about a century and a half, making it relatively new and it has
not yet been considered systematically. In the past few years, however, we
see an increase of religious behaviour in people who say that they do not
believe. Research on this phenomenon is urgently required but complicated
because it has not yet crystallised, which makes it not clearly visible, and
because it is difficult to depict conceptually, as many definitions of religion
depart from believing. Therefore it is necessary to develop a new notion of
religion, which includes traditional forms as well as new forms without believing. In order to depict these forms of religiosity, which I characterise as
‘a-believing’, I use unorthodox means: journalism and experiment.
Impossible religiosity
1. Religiosity without belief has been rising against the background of the
problem of belief many in our culture have these days because all presentations of religion are placed in perspective. For those concerned it has become
impossible to believe in metaphysically loaded religious images.
Apart from this intellectual process, there is also a secularisation of consciousness, which has its own dynamics. Those who experience this, often
emphasise their passivity in this process with conclusions like ‘I lost my
belief ’ or ‘I fell from my belief ’.
The existing collective structures of plausibility in our society have disappeared. It has become normative to place beliefs in perspective, even among
those who believe.
As a result, religious practices as well as questions concerning the meaning of life for many have become increasingly remote. Some even speak of
religious and philosophical illiteracy.
The current widespread inappeasable attitude that puts everything in per-
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spective and to the question, regards change and improvement as of high
importance. This I call ‘reflexive doubt’. Reflexive doubt not only rendered
religious belief impossible for many but also made people want to look
ahead, to make progress. Reflexive doubt creates a desire for more. The horizon has become alluring. What lies beyond? Might this attitude possibly
contribute to a renewed preoccupation with the meaning of life (with ones
world view, or, as I call it here, philosophy) and religiosity?
2. Does this also mean, as some social scientists and theologians maintain,
that religion is returning? I think that this is a case of wishful thinking. It
may be plausible that people nowadays are more open to religiosity than a
few decades ago and, indeed, in our culture we do find a certain religious
desire that may be increasing. However, for religiosity to be proven to be on
the increase, the problem of belief needs to be solved.
The question of the purpose of life continues to occupy people, even
though there is a great extent of realisation that there are no credible answers. The desire for purpose grows. How can they deal with this?
In particular the question of the existence of a personal, authentic self is
currently focused upon. Society asks us to be authentic at a time when all
answers about a ‘true self ’ have become incredible.
We do have the spirituality of New Age with its focus on finding the
true self but it is only marginal, as you would have to believe the presented
metaphysical images of a true self.
For many people the question of belief is too huge to accept such images.
For them, the question of who-am-I is a lot to take on. A true self is desirable but without belief it seems to be unattainable. The reflexively doubting
individual looks at himself critically: am I really authentic when I want to
buy that new gadget just like everybody else?
The desire for a true self and other religious desires are blocked for many.
They do not succeed in fulfilling it without belief, while at the same time
they cannot believe. What other ways exist to approach this problem?
Strategies
3. The most important strategy to approach the problem of belief is that of
‘mimimalism’. This strategy tried to keep the credible belief by getting rid
of the incredible belief and thereby save religious life. Robinson’s best seller
Honest to God (1963) was a well-known example of this. He maintained that
a great clearance was the only remedy to save the Christian belief.
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In the Netherlands the strategy of minimalism was given shape by ‘gereformeerde’ (a type of Protestant) theologians like Kuitert, Wiersinga and
Manenschijn. It also can be found in other churches, like the ‘Liberal Protestants’ (Goud, Adriaanse), the Catholics (Schillebeeckx, Borgman), and
among non-scientists outside of churches (Oegema, Groot, Apostel).
Many mimimalists are very stern about what not to believe. They often
denounce untenable beliefs out of hand. Their stern disbelief in metaphysical images by itself makes them believers, which makes them look very
much like equally stern atheists. Agnosticism, which does not want to believe in the existence or the non-existence of a God, is their combined target
of criticism.
The minimalist strategy is the most important of the various strategies
because it takes the problem of belief seriously. Apart from this, it has a
considerable social distribution. Minimalism has been deeply embedded in
many churchgoers and others.
According to the Kelley thesis, churches where creeds are carved in oak
lose far less members than churches where relativism and tolerance are
rampant. This thesis is not plausible. It fails to take minimalism for its
worth. These minimalist churches did not languish due to their tolerance
but because too little was left to attract people with religious desires. The
minimalist cleansing process was an iconoclasm, in which for the sake of
intellectual honesty so much was sacrificed that an empty, vague and hardly
metaphysical belief remained. Many rituals also lost their meaning. Why
pray to God if you believe that he does not hear you anyway? This led to
experiential poverty.
Popular more general varieties of minimalism are visible in ‘iets-isme’
(it-ism; the belief that there is something) and agnosticism. The former is a
vague and empty belief, the latter advocates a-belief. Both are philosophical
and both are often accompanied by a particular religious desire which has
no ways of being fulfilled.
4. Religious belief nowadays is not popular any more and therefore many
theologians go to great lengths in order to make their belief void of belief.
They discuss belief critically and pretend not to believe. Not only Christians
are guilty of this. For example the Buddhist author Hagen proposes that
Buddhism is knowledge, not a belief. According to this theory, scientists
believe.
Implicit believers take one step further. They simply do not thematise
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their own belief. They focus on the correct attitude of trust and devotion,
without asking questions that could lead them astray. Who knows that he
believes in fact already has a hint of doubt. According to Durkheim, Luckmann and Gauchet, belief was originally implicit and to gain the insight
that one believed was the beginning of the end. Precisely non-reflexive strategies are, however, presently experiencing difficulties.
Yet another strategy for dealing with the question of belief is that of
‘pseudoscience’, a term I regard as appropriate for types of religion that
do not recognise that they are religious but they maintain that they are
scientific although are in reality far from it. There also exists a ‘New Age
scientific strategy’ that is indeed trying to have a debate with the scientific
community, which is an important criterion for being scientific. Ultimately,
however, the pseudoscientific strategy can only be maintained in as nonreflexive a manner as possible. Those who also critically examine the facts
cannot persevere in this strategy.
Finally, there is the strategy of ‘first believe and then see’. The question
of truth is temporarily placed between brackets in order to investigate the
working of the belief experimentally. Practitioners trust that in this manner
they can uncover that their belief is true.
5. Every strategy demands its sacrifice. Intellectually, minimalism is the
most pure of the strategies discussed but it allows only limited religious experience – it is not even desirable from a minimalist point of view. Minimalism asks for a sacrifice of feelings. Implicit and pseudoscientific strategies
are intellectually unsatisfactory for those with a slightly higher education. In
their boisterous worlds of imagination, intense contact can be experienced.
This may be emotionally satisfying but reason has to be sacrificed.
Is it possible to be religious without sacrificing either your feelings or
your reason? The answer hinges on the question of whether it is possible to
experience something religious without belief. Most definitions of religion
do not allow for this. To Durkheim, Luckmann, Weber, McGuire, Yinger,
Taylor, Geertz, Van Baal, Ten Borg and Stoffels all alike religion is something in which belief is a necessity.
It may seem logical that when one does not believe one will experience
nothing but it is not. Religious behaviour and images can also be cultivated
for their beauty, usability or because they are felt to be good, and thereby
may invoke religious experience. Instead of judging whether they are true
– or untrue, they can also be approached as questions of taste, which does
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not necessarily mean that they lose their use. This may be complicated from
a believing or disbelieving perspective but from an a-believing perspective
this is a way of approaching religious images in order to facilitate their invocation of a religious experience.
What is religiosity?
6. The question here is of course what we understand under religiosity. As
most social scientist depart from belief, it is necessary to develop an alternative understanding of religion. This understanding must remain close to
traditional views of religion – this in order not to steep into the wilfully
labelling of things like soccer or fascism only because they for instance have
an integrating function and this function is religious in the eyes of those
who like to label them thus. The understanding of religion I develop here
has two pillars: transcendence and intentionality.
Presently, the awareness that there is transcendence (hereafter, awareness
of transcendence) is strong. According to Jan van Baal, in the past religions
tried to fill this ‘gap in our thinking’ with belief but nowadays the consciousness that something is slipping away from our attention, that our understanding is limited, that there are many things we do not know and may
never know is widely appreciated, thematised and sought for.
Transcendence itself cannot be known or named. The only thing we can
do is to create images of it. We can discriminate two types of images of
transcendence: images that are used to try to indicate a border behind which
things cannot be known – the horizon, a corps, etc. – and images that try to
depict something that is behind this border. Such images are metaphysically
loaded. Traditionally people believed in them, but at present they can also
be cultivated on an a-believing basis. In the case of believers the feeling of
transcendence can be present but among a-believers the feeling of transcendence is necessary to experience something that can be called religious.
Duintjer and Bor maintain that they experienced transcendence when
they met with the ‘non-interpreted reality’, which bridged the boundary
between subject and object, and that they were lifted ‘above space and time’.
With this, they make a statement of belief. At most we can say that they had
an experience by using images of transcendence.
Especially images of transcendence related to emptiness are at present
sought for. Artists have made art in order to evoke existential experiences
of emptiness. This is illustrated by the paradoxical dungeons of avant-garde
artist Piranesi and the gasometer of Viola. These works of art deliver ‘philo-
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sophical experiences’ as they are sought at present in manifold ways – these
images of transcendence invoke the awareness of transcendence.
Here I call reflection upon this ‘philosophising’. There exists a broad range of practices in which people attest to philosophical experience – such as
a confrontation with death when touring graveyards or bungee jumping; or
the notion of infinity when looking at the stars or listening to music.
Asking final questions of meaning is presently also an important way to
invoke the realisation that transcendence exists. Philosophical experiences
can obtain a religious nature when an experience of intentionality slips in
and this becomes more explicit.
7. I borrow the notion of intentionality – or the sensation of being addressed – from Van Baal. This is an entirely different meaning than the
notion of intentionality of Husserl. According to Van Baal, people are ‘in
dialogue with the universe’. On the one hand he is a lonely subject thrown
back onto himself, on the other he wishes to experience to be a meaningful
participant in his universe. In traditional religions gods and ghosts were the
natural partners in this dialogue. People used them to fight their existential
uncertainties.
Here Van Baal shows his functionalist side, while examples can be given of subjective experiences of intentionality that, strikingly, lead to strong
emotions of insecurity. Van Baal sees the aspiration of people to be part of
the universe also in art and play. Religion, however, was the most valuable
for this purpose. Intentionality, according to Van Baal, existed also outside
of religion. He reserved the notion for experiences being addressed by ‘too
coincidental coincidences’. When people believed in it, this was religion.
Here I shall use the term intentionality in a broader sense to include all
experiences of feeling addressed by something that is presented by images
of transcendence. This can happen with belief and without belief, but only
with the feeling of transcendence.
Later on, Van Baal developed appreciation for the gap in our thinking,
which he then called Mystery. According to Van Baal this Mystery is mainly
appreciated for its value by westerners with a higher level of knowledge.
The Mystery has a notion of transcendence as well as a sense of intentionality. He claimed that there was an objective existence of the Mystery, which
could also be called God, leading to some of his colleagues to criticise him
for stepping outside the boundaries of scholarship.
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The taste of more
8. For Van Baal, the intentionality of coincidence that is too coincidental
was no longer credible, although he noticed the experience of it in himself,
just like James and Bergson experienced it in themselves, together with tens
of percents of Dutch people. It is a deeply embedded experience, independent of intelligence and education. It can be accompanied by the awareness
of transcendence. It is not plausible that this is a survival that will peter
out eventually or that for instance top athletes, who appear to be highly
susceptible, use it to create a ‘control-illusion’. It has never been investigated
whether supposedly superstitious athletes actually believe in it or whether
they possibly combine a awareness of transcendence with the desire to address or be addressed. On top of this, in advertising and fiction it appears
that people can also feel addressed by coincidence when there is no desire
for control whatsoever. If this is the case, why should it not be possible in
everyday life? Goud points out that we live in a time in which everything
has become coincidental. The fact that people regard precisely coincidence
as intentional agrees with their worldview, which may explain its popularity. The degree of religiosity, which in this area is often experienced in
a-believing manner, depends on the strength of this experience and the accompanying feeling of transcendence.
Is it, as critics say, stupid to feel addressed by coincidence that is
too coincidental? Perhaps it is stupid to count too much on the feeling that
your coincidental lottery ticket will be winning. However, it is not only
an issue of ‘making illogical connections’ as critics say. It also concerns the
experience, namely that of intentionality, and this could be much more
important to many people than the actual question of winning. For them it
is not so much a question of true or untrue but of taste. Playing the lottery
is an art that can also be elaborated in a philosophical manner, for instance
when you actually turn out to have a winning ticket. The fascination for
coincidence lies in the combination of the awareness of transcendence and
the sense of intentionality. It is an example of how people can nowadays be
religious in a-believing manner, whether to a larger or smaller degree. The
question of its quality is subject to debate.
People can work out a religious method that elaborates coincidence as an
image of transcendence in a-believing manner. Various oracles are used in
this way – such as ad hoc personal creations, drawing oracle cards for entrepreneurs and astrology.
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9. In manifold ways people try to deal with ‘metaphysical seduction’ in an
a-believing manner, in various degrees of religiosity. This is not without problems, given the current philosophical context in which religiosity for many
people leads a withering existence, which is also due to the inability to give
it shape caused by the problem of belief. This problem manifests itself for
instance in bowing and kneeling. In themselves they are very strong gestures
referring to the human condition – we are small, life and the world are big.
However, presently they have numerous negative connotations. Fortunately,
society has changed and we do not need to bow and kneel anymore, says
Vuijsje. On the contrary, Borgman says that we should pick up doing it
again, for the sake of society. I believe that both fail to take bowing for what
it is worth. Bows are potentially powerful images of transcendence that can
provide strong experiences of intentionality. Indeed, who bows or kneels,
addresses and who addresses will feel more easily addressed.
The awareness of transcendence and the experience of intentionality can
also be found among minimalist theologians (Kuitert, De Lange, Holtrop)
and others (Lyotard, Groot, Apostel). It is a shy form of religiosity. Intentionality is felt only subtly. The minimalist, barren belief and the limited
ritual prevent it. At times a certain a-belief seems to be involved. One can
also wonder whether the works of various Dutch novelists show something
similar; religion departing from almost no or no belief (Reve, Kellendonk,
Möring).
Various performance artists know how to overcome this shyness using
artistic flair. They engage in a ‘pleasant conversation with tradition’, take of
it what they like and use it to evoke the awareness of transcendence and the
feeling of intentionality. The British composer Tavener organised a multireligious spectacle in the Old Church in Amsterdam and Dutch artists the
religiously flavoured Festival Stonehenge Rotterdam.
In principle everything can become an image of transcendence, which
strongly depends on the culture. In our culture today the ‘true self ’, which
for instance ‘only wants the best for you’, addresses many people, both figuratively and literally, as an experience of intentionality. This occurs in a
variety of ways, including music, spells, dance, sports, nature, and philosophical and religious texts like those by Tolle and channelled ones like those by
Roberts, in which the self is important. People can also have spontaneously
occurring experiences of a true self.
Another type of – superficial or deep – a-believing religiosity is increasing
among people who have an illness. They take refuge in for instance ho-
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meopathy, reincarnation therapy, shamanism, pragmagic, or use the image
of chakras or auras. In an a-believing manner they cultivate the image of
transcendence that health has a divine aspect, or at least has a transcendent
aspect, that can be contacted. This in the hope of getting better – the ultimate pursuit of the experience of intentionality.
Users of psychedelic drugs form an interesting category. When used with
an appropriate frame of mind, theses drugs offer the possibility to simulate religious experiences, which, according to reports of users, can be in
a-believing form.
In the area of play with explicit fiction, religious experience is also pursued; by magicians, in fiction writing (Tolkien, Potter), gaming, science
fiction like Star Trek and re-enactment like around the statue of Nehalennia and the Elf Fantasy Festival. This happens often in a-believing manner,
although interestingly enough a development towards belief may also be
possible – Scientology, faith healers like the Dutch Jomanda.
10. It is important to note that a metaperspective is often visible in the use
of various images of transcendence. People may empathise with other, often religious, people such as pilgrims or monks the present or a long gone
past. By looking through their eyes, they try to experience something, like
an historic sensation, a sense of meaning and perhaps religiosity. Of course
subjectivity and fantasy play their role here but this does not need to be a
problem; fantasy has always been an ally of religious experience.
Asking questions of meaning from an a-believing point of view is typically an activity in which a metaperspective plays a role. Instead of looking
for an answer, it analyses humans as beings asking questions about the meaning of life. This is the fruit of reflexive doubt. It places one’s own philosophical situation in a very broad perspective – if I had been born in India, I
would have been a Hindu. Through books and films people empathise with
exotic and religious worlds. In this way they can become part of them for
a moment, while staying at a distance at the same time. In practice, many
have acquired the scientific attitude of methodological agnosticism. This is
a passive attitude. A more active one is problematic for many because the
problem of belief will inevitably show up. I discuss whether the methodological ludistic attitude Droogers propagates offers a solution. Finally I give
some examples of more extensive religious activity based on an a-believing
metaperspective.
From a metaperspective it is clear that people create meaning and found
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religions. This creation game can be played with much gusto. Theologians
nowadays use the metaphor of play for religious activity, whether suitable or
not, mainly in an effort to provide a somewhat juicier effluence. However,
religiosity can only really become play if it does not work on the basis of belief. The Matthew Passion is sung by singers and appreciated by an audience
that is for a large part a-believing and also turns out to have the capacity to
arouse religious experience – here may lie the explanation of its popularity.
In play it is possible for people to abandon themselves thanks to the fact
that every game has its end. This pretence can turn the sobering effect of
reflexive doubt into one that provides a religious experience. In play, this
concerns the truth of the feelings, not that of the images that come alive.
This consciousness stays alive even in the most fanatic actor or soccer fan. At
the same time something happens in moments of seemingly total abandon.
The actor gets the feeling of being out of control and may experience a sense
of intentionality as something coming from outside. This experience gives
the a-believer a feeling of transcendence.
The question of the status of the metaphysically loaded images of transcendence remains ambiguous for the a-believer. The question remains
whether ‘something was there or not?’ Both the believing religious and the
atheist scenarios are, all things considered, absurd. The various scenarios
are brought to life with for instance music. A-believers switch between the
religious and atheist possibilities and surf their way through the broad supply of religious phenomena, serving various aspects of a person. These days
there is much appreciation for the ‘flexible identity’, which includes appreciation for experimenting with religious experience. This flexibility also
sheds new light on pluralism. It is not necessarily hostile to religion but can
on the contrary also be a stimulant for religiosity. In order to get a clear view
of this type of religiosity we need to abandon the idea of religion as a system
of credible images. Scholars who stress this flexibility, such as Kalsky, remain
captivated by the inflexible belief that religion is a matter of regarding something as true. Hermans’ theory of the ‘dialogical self ’ offers possibilities to
understand flexible a-believing switchers and surfers.
Pragmatheism
11. The days when pragmatism and religiosity were opposites have been
counted, at least in practice. Pragmatism is of much larger interest – idealism also is practically motivated.
Nowadays, religion is also approached from a practical point of view;
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how does it work? How can religiosity be harnessed to promote one’s wellbeing? Even more important: How can religious experience be created?
These questions present themselves in New Age spirituality, in churches and
in health care. Instead of the truth, the focus is on the utility.
I call engaging in religion without belief for its functioning ‘pragmatheism’. It is new-style agnosticism: active rather than passive. Pragmatheism
can be regarded as an a-believing, radical elaboration of the pragmatism of
James in the field of religion. He was a great supporter of religious belief
because he thought that it is beneficial to people. However, for those who
have no credible ‘living options’ left, James’ pragmatism offers no possibilitties to experience religiosity. Pragmatheism does.
Pragmatic ways of dealing with religion are nowadays widespread but abelieving ways are still quite limited. Altogether it is my rough but conservative estimate that more than ten per cent of Dutch people are pragmatheists,
who have no belief in metaphysically loaded images of transcendence but
experience feelings of transcendence and intentionality by cultivating them.
12. Traditional religious circles offer much resistance to this utilitarian attitude. Those who experiment with pragmatheism in traditional religious
settings get themselves easily in trouble.
Sociologists also offer criticism. According to Schulze, experience is obligatory in the ‘experience society’. Bauman accords by depicting the contemporary person as a rootless rambler. He wanders about without direction,
like a victim of ‘experiential inflation’, forever looking for an even stronger
kick. However, this argument by Schulze, Bauman and others is no more
than a plea against ‘experiential production’ that is not neatly organised.
Experience is an art.
Experiential directedness fits in the ‘subjectification thesis’. Heelas and
Woodhead propose that the status question is nowadays being re-evaluated
from the viewpoint of experience. They regard this as a ‘spiritual revolution’.
In my opinion, truly revolutionary is only the radical subjectification that
does not take one’s own experience as its (supposedly objective) criterion of
truth and untruth, but is able to place this in perspective as something that
is subjective.
There seems to be a struggle about the right to use religion. The explicit use of religion is increasing but there are protests from a broad range
of religious leaders, such as the Buddhist Samy and the Christian Kuitert,
and scholars like Safranski, Durkheim, Luckmann and Bruce, who believe
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that conscious use causes disbelief, leading to the disappearance of religion.
Others, like Allport and Maslov, place users opposite true believers and
maintain that the former cannot actually experience anything religious. In a
parallel manner, Goud places imagination opposite fantasy.
Nowadays, New Age spirituality offers a large range of examples to give
opponents ammunition to illustrate negative aspects of the use religion.
Heelas also discriminates between good and bad spirituality, in which the
latter is not only capitalist but also characterised by less belief than the former. However, he does not deny that it can also evoke religious experience.
Levinas is searching for a middle path by discerning two types of use, a
selfish and a non-selfisch one, and proposing that there are no objections
against non-selfish use. His minimalism makes this, however, likely to appeal only to a highly-educated minority. From an a-believing point of view
there is nothing against the use of images of transcendence that are strongly
metaphysical. It would be wrong to proscribe them. ‘Religious realism’ demands that we do not reject forms of use while at the same time keeping our
eyes open to the possibility of excesses. If religion is a matter of taste, taste
needs to be cultivated in order to add quality to a-believing religious life.
This is the art of ‘flirting with God’.
Epilogue
I think that religiosity without belief will become a trend, which is most
welcome. A society with only marginal, languishing religiosity is poor, as it
would be when art was languishing. Such religiosity does not come about
just like that. Heaven must be conquered.
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