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Inleiding	

In	deze	reeks	papers	stel	ik	scherp	op	de	wezenlijke	aspecten	van	religie	en	verbind	ze	met	een	aantal	
interessante	gedachten	of	theore9sche	concepten	uit	diverse	takken	van	het	filosofische	denken	en	
het	wetenschappelijke	onderzoek.	Zo	hoop	ik	een	bescheiden	bijdrage	te	leveren	aan	de	wederzijdse	
bevruch9ng	van	het	theologische	en	godsdiens>ilosofische	denken	enerzijds	en	het	wetenschappelijk	
onderzoek	naar	religie	anderzijds.	Ik	begin	met	een	voorstel	van	defini9e	van	religie.	
	 Godsdienstantropoloog	 Valeer	 Neckebrouck	 maakt	 een	 onderscheid	 tussen	 defini9es	 en	
theorieën.	 Defini9es	 benoemen	 gevat	 de	 essen9e	 van	 het	 te	 bestuderen	 fenomeen.	 Ze	 helpen	 de	
onderzoeker	zijn	studieobject	in	het	veld	op	te	sporen.	Theorievorming	daarentegen	is	de	vrucht	van	
zijn	onderzoekswerk. 	Dit	onderscheid	is	aannemelijk,	maar	het	neemt	niet	weg	dat	defini9es	in	vele	1

gevallen	de	theorievorming	reeds	in	een	bepaalde	rich9ng	duwen.	Wie	een	fenomeen	wilt	verklaren,	
vertrekt	immers	vanuit	de	concepten	die	in	de	defini9e	reeds	werden	ingeschreven. 	Daarom	stel	ik	2

bij	 het	 begin	 van	 deze	 verkenningstocht,	 in	 het	 spoor	 van	 Neckebrouck,	 een	 substan9ële	
werkdefini9e	van	religie	voor 	:	3

Religie	verwijst	naar	de	aspecten	van	de	ervaring	en	het	gedrag	van	individuen,	groepen	en	
samenlevingen	die	 te	maken	hebben	met	wat	wordt	ervaren	of	voorgesteld	als	een	andere	
werkelijkheid	 –	 of	 een	 andere	 zijde,	 een	 andere	 dimensie,	 een	 ander	 aspect	 of	 een	 ander	
niveau	 van	 de	 werkelijkheid	 –	 die	 verschilt	 van	 de	 realiteit	 die	 in	 de	 gewone	 ervaring	
verschijnt,	en	op	één	of	andere	wijze	wordt	beschouwd	en	beleefd	als	werkelijk	bestaande	en	
doorgaans	als	beslissend	of	superieur	ten	op	zichte	van	de	evidente	werkelijkheid.	

Deze	defini9e	geeN	de	s9chtende	aspecten	van	religie	duidelijk	weer:	(1)	de	andere	werkelijkheid	in	
haar	andersheid,	objec9viteit	en	superioriteit;	(2)	de	rela9e	tussen	religie	en	het	(zelf)bewustzijn	van	
de	mens,	die	 in	de	defini9e	eerder	 indirect	aan	bod	komt;	(3)	de	culturele	dimensie	van	religie,	die	
nauw	met	het	(zelf)bewustzijn	 is	verbonden.	De	kern	van	het	fenomeen	bestaat	hoe	dan	ook	 in	de	
verhouding	 van	 de	 mens	 tegenover	 wat	 door	 hem	 ervaren	 of	 voorgesteld	 wordt	 als	 ‘een	 andere	
werkelijkheid’.	Een	goede	theorie	van	de	godsdienst	probeert	dan	ook	minstens	inzicht	te	bieden	in	
de	cogni9eve,	emo9onele,	mo9va9e-	en	sociaal-culturele	processen	die	de	mens	in	staat	stellen	en	
ertoe	aanzeVen	het	bestaan	van	een	andere	werkelijkheid	te	vermoeden,	er	objec9viteit	aan	toe	te	
kennen	en	te	geloven	dat	zij	ook	in	zekere	zin	superieur	is	aan	de	evidente	werkelijkheid. 	In	wat	volgt	4

probeer	ik	de	drie	faceVen	van	die	andere	werkelijkheid	nauwkeuriger	te	omschrijven	en	bespreek	ik	
een	aantal	problemen	die	er	verband	mee	houden.	

	V.	NECKEBROUCK,	Antropologie	van	de	godsdienst.	De	andere	zijde	(Studia	anthropologica),	Leuven,	Univ.	Pers	Leuven,	2008,	1

p.191-214.
	Cf.	Ibid.,	p.191-193.	Wat	religie	betreN,	blijkt	het	formuleren	van	een	adequate	defini9e	op	zich	reeds	een	heuse	uitdaging.	2

We	slagen	er	blijkbaar	moeilijk	in	om	uit	te	maken	wat	religie	religieus	maakt.	Het	kost	Neckebrouck	zomaar	eventjes	drie	
hoofdstukken	om	enkele	minimale	criteria	af	te	bakenen	waaraan	een	defini9e	van	religie	moet	beantwoorden.	Al	verwacht	
ik	zelf	van	niet,	toch	moeten	we	er	rekening	mee	houden	dat	wat	we	vandaag	allemaal	onder	de	noemer	religie	groeperen,	
uiteindelijk	zou	kunnen	blijken	te	bestaan	uit	fenomenen	met	een	diverse	oorsprong	en	func9e.
	Cf.	Ibid.,	p.303-305.3

	Elk	woord	is	hier	gewikt	en	gewogen.	Een	godsdienstwetenschapper	beschouwt	zichzelf	immers	per	defini9e	als	4

onbekwaam	om	een	oordeel	te	vellen	over	het	al	dan	niet	bestaan	van	die	andere	werkelijkheid.	Hij	of	zij	houdt	zich	alleen	
bezig	met	het	menselijke	gedrag	en	de	producten	van	de	menselijke	cultuur	voor	zover	die	verwijzen	naar	die	andere	
werkelijkheid.	Cf.	Ibid.,	p.307-349.
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1. Een	andere,	superieure	werkelijkheid	

Het	eerste	deelaspect	is	de	andersheid	van	de	andere	werkelijkheid,	het	simpele	feit	dat	religie	al9jd	
verwijst	 naar	 een	 andere	 werkelijkheid.	 Neckebrouck	 benadrukt	 inderdaad	 dat	 religie	 wezenlijk	
dualis9sch	is. 	Daarmee	gaat	hij	in	tegen	de	gangbare	opvaing	dat	dualisme	een	westerse	uitvinding	5

is,	 ontsproten	aan	het	 joods-christelijke	denken	en	daarna	door	etnocentrisme	op	andere	 culturen	
geprojecteerd.	 Die	 gedachte	 berust	 volgens	 hem	 op	 „een	 grove	 en	 naïeve	 onderscha5ng	 van	 het	
onderscheidingsvermogen	 van	 niet-westerse	 volkeren”.	 Met	 een	 reeks	 voorbeelden	 uit	 diverse	
culturen,	verspreid	over	diverse	con9nenten,	probeert	hij	zijn	stelling	aannemelijk	te	maken. 		6

	 Om	 diverse	 redenen	 mag	 men	 het	 begrip	 ‘dualiteit’	 echter	 niet	 te	 leVerlijk	 opvaVen.	
Allereerst	 onderkennen	 religieuze	 systemen	 vaak	 niet	 twee,	 maar	 ontelbare	 werkelijkheden	 of	
bestaansniveaus,	bijvoorbeeld	als	een	systeem	van	tegenwerelden,	waarin	aan	elke	hogere	 ‘hemel’	
een	 lagere	 ‘hel’	 beantwoordt. 	De	defini9e	wil	 er	dan	ook	alleen	maar	op	wijzen	dat	de	 religieuze	7

mens	 ‘voorbij’	 –	 of	 ‘doorheen’,	 of	 ‘onder’,	 of	 ‘boven’,	 of	 ‘naast’	 –	 de	 voor	 alle	 mensen	 evidente	
werkelijkheid	nog	een	andere,	diepere	werkelijkheid	ervaart	of	vermoedt,	die	voor	de	seculiere	mens	
illusoir	of	onbelangrijk	is.	Als	dusdanig	staat	religiositeit	tegenover	seculariteit	(seculier	–	secularisa9e	
–	seculariseren),	dat	verwijst	naar	een	gerichtheid	op	de	voor	iedereen	evidente	werkelijkheid. 	8

Ten	 tweede,	Neckebrouck	 ontkent	 allerminst	 dat	 de	 religieuze	mens	 de	 grenzen	 tussen	 de	
’twee’	 werelden	 als	 bijzonder	 poreus	 kan	 ervaren.	 Om	 dat	 aan	 te	 tonen	 citeert	 hij	 uit	 zijn	 eigen	
onderzoek	naar	de	religie	van	de	Garifuna	uit	Honduras:	„De	duale	structuur	van	de	geledingen	wordt	
(…)	geresorbeerd	in	een	fundamenteel	monis?sche	levensopva5ng,	evenwel	zonder	dat	zij	daardoor	
wordt	 opgeheven	 of	 tenietgedaan.	 Evenmin	 als	 de	 eenheid	 van	 de	 mens	 aFreuk	 doet	 aan	 zijn	
tweeledige	structuur	(bederfelijk	lichaam	en	blijvend	spiritueel	beginsel),	vernie?gt	de	fundamentele	
eenheid	van	de	werkelijkheid	haar	bipolaire	samenstelling”.	Precies	om	die	reden	stelt	hij	voor	om	in	
de	 defini9e	 van	 religie	 te	 spreken	 over	 ‘een	 andere	 zijde/dimensie/aspect’	 van	 de	 werkelijkheid,	
eerder	 dan	 over	 een	 andere	 werkelijkheid,	 een	 uitdrukking	 die	misschien	 de	 indruk	 wekt	 dat	 het	
steeds	om	een	strikte	scheiding	gaat. 	9

TensloVe	wil	 ik	wijzen	 op	 een	 aantal	 fenomenen	 die,	 elk	 om	 een	 andere	 reden,	 het	 duale	
karakter	van	de	godsdienst	lijken	te	weerleggen:	(1)	de	pragma9sche	religiositeit,	die	beroep	doet	op	
‘de	andere	werkelijkheid’	om	‘seculiere’	voordelen	(welvaart,	gezondheid,	rela9onele	voorspoed)	te	
verkrijgen;	 (2)	 mys9eke	 religiositeit	 waarin	 de	 totale	 werkelijkheid	 als	 fundamenteel	 één	 wordt	
ervaren;	(3)	symboliserende	of	‘internalis9sche’	interpreta9es	van	religieuze	voorstellingen,	die	geen	
objec9viteit	aan	de	andere	werkelijkheid	lijken	toe	te	kennen.	Bij	de	bespreking	van	de	twee	andere	
faceVen	van	‘de	andere	werkelijkheid’,	kom	ik	hierop	terug.	

Deze	eerste	karakterisering	raakt	het	wezen	van	religie,	maar	blijN	behoorlijk	abstract.	Omdat	
we	 ons	 bezinnen	 over	 het	 wezen	 van	 godsdienst	 in	 het	 algemeen,	 vindt	 Neckebrouck	 het	 echter	
onmogelijk	 of	 onnuig	 om	 de	 andersheid	 van	 de	 andere	werkelijkheid	 concreter	 te	 bepalen.	 Elke	
religieuze	tradi9e	drukt	de	aard	van	het	onderscheid	tussen	deze	en	gene	werkelijkheid	 immers	op	
haar	eigen	manier	uit. 	Toch	wil	ik	een	poging	doen	door	de	andersheid	van	de	andere	werkelijkheid	10

te	benaderen	vanuit	haar	superioriteit.	Als	leidraad	neem	ik	de	boeiende	analyse	die	cultuurfilosoof	
Arnold	Burms	van	religie	maakt.	Ze	biedt	me	immers	meteen	een	relevant	theore9sch	kader	voor	de	
bespreking	van	het	derde	aspect,	het	werkelijke	bestaan	van	‘de	andere	werkelijkheid’.	

	Ibid.,	p.278-284.5

	Ibid.,	p.284-293.	Het	citaat	staat	op	p.292.6

	Cf.	de	kosmologische	systemen	uit	de	hindu-tradi9e,	CH.S.	PREBISH	&	D.	KEOWN,	Introducing	Buddhism	(World	Religions	7

Series,	2),	London	&	New	York,	Routledge,	2010,	p.9-23	en	H.P.	RODRIGUES,	Introducing	Hinduism	(World	Religions	Series,	6),	
London	&	New	York,	Routledge,	2006,	p.45-54.
	Dit	betekent	uiteraard	niet	dat	de	seculiere	mens	geen	gevoel	zou	hebben	voor	schoonheid,	waarheid	of	goedheid.	8

Seculariteit	is	geen	synoniem	voor	plat	consumen9sme	of	zinnelijke	genotzucht.	Een	prach9g	natuurtafereel,	bijvoorbeeld,	
kan	voor	een	seculiere	mens	met	gevoel	voor	schoonheid	even	prach9g	zijn	als	voor	een	religieuze	mens	met	een	
gelijkaardig	gevoel	voor	schoonheid,	maar	houdt	voor	die	religieuze	mens	daarenboven	een	verwijzing	in	naar	de	Schepper.
	Cf.	V.	NECKEBROUCK,	Antropologie	van	de	godsdienst.	De	andere	zijde,	p.284-289.	Het	citaat	staat	op	p.285.	9

	Ibid.,	p.282-283.10

� 	van	�2 17



2. Een	andere,	superieure	werkelijkheid	

Burms	benadert	de	religieuze	ervaring	op	een	zogenaamd	‘internalis9sche’	wijze.	Daarmee	bedoelt	
hij	 dat	 de	 waarde	 van	 religie	 niet	 kan	 worden	 vastgesteld	 vanuit	 een	 neutraal,	 niet-religieus	
standpunt,	maar	 enkel	 van	 binnenuit.	 Als	 de	 kern	 van	 religie	 beschouwt	 hij	 het	 vermogen	 van	 de	
mens	om	niet	ondanks,	maar	net	dankzij	het	besef	van	zijn	eigen	onmacht	het	 leven	toch	voluit	 te	
omarmen.	Ter	illustra9e	verwijst	hij	naar	een	ervaring	van	Albert	Einstein	uit	1931.	Een	storm	op	zee	
deed	 Einstein	 meer	 dan	 ooit	 aanvoelen	 hoe	 kwetsbaar	 zijn	 eigen	 leven	 was	 en	 hoe	 fu9el	 onze	
menselijke	 strevingen	 wel	 niet	 zijn.	 Ook	 uit	 zijn	 wetenschappelijke	 inzichten	 leidde	 hij	 af	 dat	 de	
kosmos	blind	is	voor	wat	de	mens	ten	diepste	bezighoudt.	Toch,	zo	benadrukt	Burms,	werd	Einstein	
er	niet	depressief	of	pessimis9sch	van.	Integendeel	hielp	die	ervaring	hem	net	om	in	te	stemmen	met	
het	leven.	Zelf	sprak	Einstein	in	verband	met	zijn	ervaring	over	een	‘cosmic	religious	feeling’.	Volgens	
Burms	 is	 die	 houding	 kenmerkend	 voor	 alle	 grote	 religieuze	 tradi9es.	 Waar	 men	 religie	 er	
tegenwoordig	vaak	van	beschuldigt	dat	ze	de	mens	tegen	de	doffe	waarheid	wilt	beschermen,	treedt	
zij	 in	 deze	 analyse	 naar	 voor	 als	 de	 enige	 vorm	 van	 levensbeschouwing	 die	 de	 mens	 met	 zijn	
fundamentele	kwetsbaarheid	confronteert	op	een	levendmakende	manier. 	11

	 Het	verband	tussen	religie	en	het	besef	van	onze	nie9gheid	helpt	ons	om	de	superioriteit	van	
de	 andere	 werkelijkheid	 beter	 te	 begrijpen.	 De	 joodse	 SchriN	 staat	 uitvoerig	 s9l	 bij	 de	
wederwaardigheden	 van	 het	 godsvolk,	 die	 bovendien	 vaak	 door	 God	 zelf	 werden	 veroorzaakt.	 En	
geen	christendom	zonder	de	passie	van	Jezus,	de	lijdende	zoon	van	God.	Ook	in	andere	godsdiensten	
bekleden	 het	 besef	 van	 onze	 kwetsbaarheid	 en	 het	 geloof	 dat	 de	mens	 voor	 zijn	 leven	 en	welzijn	
volledig	atankelijk	 is	van	‘de	andere	zijde’	een	centrale	plaats.	Karen	Armstrong	drukt	het	als	volgt	
uit:	

„Inderdaad	had	het	er	alle	schijn	van	dat	de	mensen	in	de	an?eke	wereld	geloofden	dat	ze	
hun	menszijn	alleen	maar	konden	verwerkelijken	wanneer	ze	deel	hadden	aan	dat	goddelijke	
leven.	 Het	 leven	 op	 aarde	 was	 duidelijk	 broos	 en	 werd	 door	 sterfelijkheid	 overschaduwd,	
maar	als	mannen	en	vrouwen	het	gedrag	van	de	goden	navolgden	zouden	ze	tot	op	zekere	
hoogte	in	hun	grotere	macht	en	krachtdadigheid	delen.”	 	12

Bijbelwetenschapper	 Gerd	 Theissen	 definieert	 religie	 als	 „een	 systeem	 van	 culturele	 tekens	 dat	
levenswinst	 belooJ	 door	 beantwoording	 aan	 een	 laatste	 werkelijkheid”.	 Wanneer	 we	 het	 begrip	
‘laatste	werkelijkheid’	in	zijn	defini9e	vervangen	door	‘een	andere,	superieure	werkelijkheid’,	kunnen	
we	eruit	 afleiden	dat	de	 superioriteit	 van	de	 andere	werkelijkheid	precies	 te	maken	heeN	met	die	
levenswinst:	de	andere	werkelijkheid	bezit	een	hogere,	vollere,	en	dus	superieure	vitaliteit.	Daardoor	
is	ze	ontzagwekkend	voor	de	mens,	maar	houdt	ze	ook	een	beloNe	van	levenswinst	in.	Theissen	vat	
het	begrip	‘levenswinst’	bovendien	erg	breed	op.	Religie	biedt	immers	niet	alleen	soelaas	voor	allerlei	
prak9sche	problemen,	zoals	het	terugvinden	van	verloren	vee,	maar	stelt	ook	psychische	en	sociale	
levenswinst	in	het	vooruitzicht.	Volgend	schema	biedt	een	goed	overzicht: 	13

	A.	BURMS,	Religie,	geloof,	leVerlijkheid	(2006),	in	A.	BURMS,	Waarheid,	evoca9e,	symbool,	Leuven,	Peeters,	2011,	p.11

147-151.	De	ervaring	van	Einstein	wordt	ook	besproken	in	Id.,	Ontluistering	(1992),	in	A.	BURMS,	Waarheid,	evoca9e,	
symbool,	Leuven,	Peeters,	2011,	p.18-20	en	in	Id.,	Humanisme	en	ervaring	van	zin	(1992),	in	A.	BURMS,	Waarheid,	evoca9e,	
symbool,	Leuven,	Peeters,	2011,	p.55-61.
	K.	ARMSTRONG,	Een	geschiedenis	van	God.	Vierduizend	jaar	jodendom,	christendom	en	islam,	Amsterdam,	De	Bezige	Bij,	12

2006,	p.19-20.
	Cf.	G.	THEISSEN,	De	godsdienst	van	de	eerste	christenen.	Een	theorie	van	het	oerchristendom,	Averbode,	Al9ora,	2001,	p.	13

17-43.	De	defini9e	die	ik	aanhaal,	staat	op	p.19,	de	schema’s	op	p.29	en	31.
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• Psychische	levenswinst:	

• Sociale	levenswinst:	

Theissen	 staat	 niet	 enkel	 een	 brede,	 maar	 ook	 een	 dynamische	 benadering	 van	 de	 religieuze	
levenswinst	voor.	Zo	stelt	hij	scherp	op	de	psychische	en	maatschappelijke	crises	die	met	godsdienst	
samenhangen.	 Gelovigen	 bereiken	 het	 heil	 doorgaans	 niet	 zonder	 slag	 of	 stoot.	 Zo	 leiden	
confronta9es	met	‘de	andere	zijde’	niet	zelden	tot	verwarring	en	wanhoop.	Volgens	de	legenden	liet	
Siddharta	Gautama,	de	Boeddha,	 zijn	macht,	 rijkdom	en	 familie	staan	voor	een	bewogen	spirituele	
zoektocht.	Augus9nus	van	Hippo	worstelde	jaren	met	zijn	wereldse	verlangens	alvorens	zich	eindelijk	
te	laten	dopen,	en	Igna9us	van	Loyola	kreeg	het	9jdens	de	eerste	fase	van	zijn	geestelijke	weg	plots	
erg	benauwd	door	hevige	gewetensangsten.	Er	 zijn	nog	 talloze	andere	voorbeelden	 te	noemen	die	
het	gelijk	van	Theissen	aantonen. 	Toch	wil	ik	nog	een	paar	nuances	toevoegen.	14

	 Allereerst	hoeven	concrete	religies	niet	al9jd	ondubbelzinnig	of	daadwerkelijk	levengevend	te	
zijn:	sociale	onderdrukking,	discrimina9e	en	onrecht	kunnen	zich	in	een	religie	doen	gelden	en	hele	
groepen	 van	mensen	 uitsluiten.	 Psychiatrische	 pa9ënten	 kunnen	worstelen	met	 bepaalde	wereld-,	
mens-	en	godsbeelden	die	in	feite	een	destruc9ef	effect	hebben	op	hen.	Zelfs	een	hele	cultuur	kan	in	

godsdienst	als	
ordenende	kracht

godsdienst	als	
beheersing	van	crises

godsdienst	als	
provoca?e	van	crises

cogni?ef opbouw	van	een	
cogni9eve	structuur:	
de	mens	krijgt	een	

plaats	toegewezen	in	
de	kosmos

beheersing	van	
cogni9eve	crises:	de	

irrita9e	door	
grenservaringen

provoca9e	van	
cogni9eve	crises:	de	
doorbraak	van	het	
geheel	andere

emo?oneel opbouw	van	een	
emo9oneel	basis-	
vertrouwen	in	een	
legi9eme	ordening

beheersing	van	
emo9onele	crises:	
angst,	schuld,	falen,	

droeteid

provoca9e	van	
emo9onele	crises	door	
angst,	bewustzijn	van	

schuld	enz.

pragma?sch opbouw	van		
geaccepteerde	

leefvormen,	van	hun	
normen	en	waarden

beheersing	van	crises:	
bekering,	

boetedoening,	
vernieuwing

provoca9e	van	crises:	
door	het	pathos	van	

het	absolute

legi?ma?e	van	de	
structuur

beheersing	van	de	
crises

verheviging	van	de	
crises

socialisa?e	van	het	
individu

vertrouwd	maken	met	
de	sociale	structuur:	
rites	de	passage,	door-	
geven	van	waarden

stabilisering	in	
theodiceecrises

contracultureel	
verlaten	van	de	
maatschappij

conflictregulering	van	
groepen

legi9ma9e	van	een	
minimale	consensus	
tussen	groepen	die	
met	elkaar	in	conflict	

zijn

compensa9e	voor	
sociale	nadelen

protest	en	utopie	van	
gerech9gheid

	Cf.	K.	ARMSTRONG,	Een	geschiedenis	van	God.	Vierduizend	 jaar	 jodendom,	christendom	en	 islam,	p.240-241,	die	spreekt	14

over	de	omzich9gheid	waarmee	de	joodse	merkawa-meesters	hun	leerlingen	op	het	mys9eke	pad	begeleidden:	leerlingen	
die	niet	sterk	genoeg	waren,	kwamen	uiteindelijk	in	de	waanzin	terecht	of	stapten	uit	het	leven.

� 	van	�4 17



de	ban	geraken	van	een	schadelijk	religieus	perspec9ef	op	het	 leven.	 In	dergelijke	gevallen	kan	het	
dan	 ook	 gebeuren	 dat	 religieuze	 tegenbewegingen	 in	 het	 verweer	 komen	 tegen	 de	 geves9gde	
religieuze	orde. 	15

Ten	 tweede,	 gelovigen	 hoeven	 zich	 de	 vragen	 die	 door	 religieuze	 systemen	 worden	
beantwoord,	niet	bewust	te	stellen.	Vaak	komen	die	vragen	pas	bovendrijven	wanneer	de	geldende	
antwoorden	hun	vanzelfsprekendheid	verliezen. 	Heel	wat	tradi9es	raken	dan	weer	wel	uitdrukkelijk	16

aan	 de	 existen9ële	 (en	 andere)	 behoeNen	 van	 de	mens.	 Vaak	 stellen	 ze	 voorop	 dat	 de	mens	 die	
vragen,	angsten	en	behoeNen	uiteindelijk	moet	loslaten	om	de	volheid	van	leven	te	vinden. 	17

Kortom,	religie	is	een	veelkleurig	fenomeen,	net	zo	gekenmerkt	door	verandering	en	conflict	
als	eender	welke	andere	dimensie	van	de	menselijke	cultuur. 	Ook	over	de	specifieke	aard	van	de	18

andere	 werkelijkheid	 en	 over	 de	 vraag	 of	 en	 hoe	 de	 mens	 er	 toegang	 toe	 kan	 krijgen,	 lopen	 de	
meningen	 uiteen:	 van	 zeer	 concrete	 huis-,	 tuin-	 en	 keukenhulp	 met	 behulp	 van	 ex-voto’s,	 over	
gebedsgenezing	van	ziekten,	exorcisme	en	psychische	heling	van	allerhande	emo9onele	kwetsuren,	
tot	 diepzinnige	 spirituele	 verlich9ng	 door	 uitgekiende	 asce9sche	 prak9jken;	 van	 goddelijke	
legi9ma9e	 van	 de	 bestaande	 sociale	 orde	 tot	 profe9sche	 perspec9even	 op	 en	 apocalyp9sche	
visioenen	van	 radicaal	andere	maatschappelijke	verhoudingen;	en	valt	er	heil	 te	verwachten	 in	het	
hiernumaals	of	slechts	in	het	hiernamaals?	

Zoals	ik	al	aangaf,	brengen	religieuze	tradi9es	vaak	zelf	een	ordening	aan	in	die	veelheid	van	
mo9even	 en	 belevingsvormen	 die	 zich	 bij	 de	 gelovigen	 voordoet.	 In	 de	 katholieke	 spiritualiteit	
hanteren	 de	 meesters	 vanouds	 een	 groeimodel	 met	 drie	 stadia	 van	 geestelijke	 ontwikkeling:	 het	
stadium	van	de	beginneling,	die	zich	zintuigelijke	voorstellingen	van	God	maakt	en	Hem	in	zijn	gebed	
om	materiële	en	sociale	voordelen	smeekt;	het	stadium	van	de	gevorderde,	die	door	gebruik	van	zijn	
verstand	en	door	discipline	de	godsleer	van	de	Kerk	filosofisch	doorgrondt:	 in	zijn	gebed	brengt	hij	
allereerst	eer	aan	God,	maar	hij	smeekt	Hem	ook	om	genade;	het	stadium	van	de	volmaakte,	die	in	
zijn	gebed	enkel	nog	God	zelf	beoogt	en	Hem	ervaart	zoals	Hij	is,	verheven	boven	elke	zintuigelijke	en	
conceptuele	voorstelling	die	de	mens	zich	van	Hem	kan	maken. 	19

De	analyse	van	Burms	vraagt	dan	ook	om	een	zekere	nuance.	De	godsdienstwetenschapper	
moet	 er	 immers	 rekening	mee	 houden	 dat	 religieuze	 personen	 op	 diverse	manieren	 omgaan	met	
kwetsbaarheid.	Religieus	zijn	betekent	niet	zonder	meer	dat	je	de	nie9gheid	van	het	menselijke	leven	
erkent	en	er	meteen	instemmend	op	reageert.	Dat	spirituele	en	mys9eke	tradi9es	het	probleem	van	
onze	nie9gheid	inderdaad	ten	gronde	willen	aanpakken,	lijkt	me	evenwel	klaar.	Bovendien	vaVen	ze	
die	fragiliteit	vaak	op	als	de	mogelijkheidsvoorwaarde	om	spiritueel	te	ontwaken:	de	confronta9e	met	
onze	kwetsbaarheid	kan	ons	ten	volle	openen	voor	een	superieure	werkelijkheid	en	een	diepere	zin,	
die	niet	in	taal	is	uit	te	drukken.	Einstein	overkwam	iets	dergelijks.	Het	loont	dan	ook	de	moeite	om	te	
onderzoeken	of	mys9ek	beschouwd	mag	worden	als	de	meest	‘oorspronkelijke’	of	‘ul9eme’	vorm	van	
religie.	Vraag	blijN	ook	of	het	onderscheid	tussen	de	tradi9onele	mys9ek	en	Einsteins	cosmic	religious	
feeling	bestaat	in	een	verschillende	interpreta9e	van	de	‘nie9gheid-ervaring’.	In	de	volgende	sec9e	ga	

	Cf.	K.	WAAIJMAN,	Spiritualiteit.	Vormen,	grondslagen,	methoden,	p.13-19	en	p.213-300,	die	spirituele	tegenbewegingen	als	15

een	 volwaardige	 grondvorm	 van	 spiritualiteit	 beschouwt,	 naast	 lekenspiritualiteit	 en	 geïns9tu9onaliseerde	 scholen	 van	
spiritualiteit.	R.S.	KRAEMER,	Ecstasy	and	Possession.	The	AVrac9on	of	Women	to	the	Cult	of	Dionysus,	in	HTR	72	(1979),	55-80	
werkt	een	historische	casus	uit	waarin	religie	een	rol	speelde	in	het	doorbreken	van	genderbepaalde	gedragsregels	op	een	
sociaal	acceptabele	manier.	Ook	in	de	geschiedenis	van	het	oude	Rome	kan	men	de	verwevenheid	vaststellen	van	religieuze	
ontwikkelingen	en	sociale	klassenstrijd,	 zoals	blijkt	uit	M.	BEARD,	 J.	NORTH	&	S.	PRICE,	Religions	of	Rome.	Vol.	1.	A	History,	
Cambridge	 (U.K.),	New	York,	Melbourne,	Madrid,	Cape	Town,	Singapore,	 São	Paulo,	Delhi,	 Tokyo,	Mexico	City	Cambridge	
Univ.	Press,	2011,	o.a.	p.61-72	en	p.99-107.
	Cf.	M.	KLASS,	Ordered	Universes.	Approaches	 to	 the	Anthropology	of	Religion,	Boulder,	Westview,	1995,	p.	49-56	en	K.	16

ARMSTRONG,	Een	geschiedenis	van	God.	Vierduizend	jaar	jodendom,	christendom	en	islam,	Amsterdam,	De	Bezige	Bij,	2006,	
p.9-16.
	Cf.	de	oproep	van	de	Buddha	om	alle	gehechtheden	los	te	laten	en	zich	niet	te	vergapen	aan	filosofische	specula9es	over	17

de	aard	van	het	nirvana	volgens	CH.S.	PREBISH	&	D.	KEOWN,	Introducing	Buddhism,	p.42-58;	Cf.	het	leven	sunder	warumbe	bij	
Meister	Eckhart	volgens	B.J.	MCGINN,	The	Harvest	of	Mys9cism	 in	Medieval	Germany	 (The	Presence	of	God.	A	History	of	
Western	Chris9an	Mys9cism,	4),	New	York,	Crossroad,	2005,	p.188-194.
	Cf.	V.	NECKEBROUCK,	Antropologie	van	de	godsdienst.	De	andere	zijde,	p.63-73.18

	Cf.	K.	WAAIJMAN,	Spiritualiteit.	Vormen,	grondslagen,	methoden,	p.125-139,	m.n.	p.132-135,	en	p.377-379.19
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ik	 dieper	 in	 op	 die	 vraag,	 in	 de	 context	 van	 een	 discussie	 over	 de	 objec9viteit	 van	 de	 andere	
werkelijkheid.	

3. Een	andere,	superieure	werkelijkheid	

Burms	beweert	dat	de	geloofwaardigheid	van	een	godsdienst	nooit	kan	atangen	van	de	 leVerlijke	
juistheid	van	 religieuze	doctrines	of	 voorstellingen	die	vanuit	neutraal	 standpunt	benaderd	kunnen	
worden.	Dat	betekent	 concreet	dat	 geloven	 in	het	bestaan	 van	een	bovennatuurlijke	werkelijkheid	
geen	 noodzakelijk	 element	 is	 van	 religie.	 In	 wat	 volgt	 probeer	 ik	 aan	 te	 tonen	 dat	 Burms	 en	
Neckebrouck	op	dat	punt	tegenstrijdige	opvaingen	verdedigen,	en	neem	ik	zelf	een	standpunt	in.	

Als	 filosoof	 houdt	 Burms	 wel	 degelijk	 rekening	 met	 gegevens	 over	 hoe	 religie	 door	 de	
godsdiens9ge	mens	 in	 feite	beleefd	wordt.	 Zo	erkent	hij	dat	 vele	gelovigen	belang	hechten	aan	de	
feitelijke	juistheid	van	hun	geloofsvoorstellingen.	Wanneer	men	die	religieuze	voorstellingen	leVerlijk	
interpreteert,	kunnen	ze	echter,	althans	in	principe,	vanuit	een	extern,	niet-gelovig	standpunt	op	hun	
juistheid	 worden	 beoordeeld.	 Burms	 meent	 echter	 dat	 de	 evoca9eve	 kracht	 van	 de	 religieuze	
voorstelling	daardoor	op	geen	enkel	moment	 in	het	 gedrang	 komt.	De	 zin	en	betekenis	 van	 religie	
toont	zich	 immers	uitsluitend	 in	de	 religieuze	beleving,	niet	 in	een	neutrale	omgang	met	 religieuze	
voorstellingen.	Wie	niet	ontvankelijk	 is	voor	de	evoca9eve	en	sugges9eve	kracht	van	een	religieuze	
voorstelling,	heeN	er	dus	eigenlijk	niks	van	begrepen,	ook	al	kan	hij	overtuigende	argumenten	geven	
voor	 de	 feitelijke	 juistheid	 ervan.	 Zich	 laten	 raken	 door	 de	 evoca9eve	 kracht	 van	 een	 religieuze	
voorstelling	 is	 volgens	 Burms	 dan	 ook	 iets	 van	 een	 volstrekt	 andere	 orde	 dan	 proberen	 om	 de	
juistheid	van	die	voorstelling	aan	te	tonen. 	20

Toch	 stemt	Burms	 in	met	een	per9nente	bedenking	van	C.S.	 Lewis.	De	Britse	apologeet	en	
fic9eschrijver	 was	 er	 namelijk	 van	 overtuigd	 dat	 voorstellingen	 waaraan	 feitelijkheid	 wordt	
toegeschreven,	 sterker	 tot	 de	 verbeelding	 spreken	 dan	 voorstellingen	 die	 als	 fic9e	 worden	
bestempeld. 	Sterker	nog,	benadrukken	dat	sommige	voorstellingen	‘louter	symbolisch’	bedoeld	zijn,	21

ondermijnt	de	evoca9eve	kracht	van	die	voorstellingen.	Burms	verklaart	dat	gegeven	als	volgt:	
Zowel	(1)	tradi9onele,	devote	gelovigen	als	‘religieuze,	internalis9sch	denkende	ongelovigen’	

worden	 aangesproken	 door	 de	 evoca9eve	 kracht	 van	 religieuze	 voorstellingen.	 Dit	 soort	
voorstellingen	(2)	wordt	gemakkelijk	leVerlijk	geïnterpreteerd	–	zoals	bij	de	tradi9onele	gelovigen	ook	
het	geval	is.	Die	leVerlijke	interpreta9e	is	echter	volledig	ingebed	in	de	religieuze	ervaring	waaruit	ze	
voortkomt.	Zo	onstaat	(3)	in	het	tradi9onele	denken	een	band	tussen	de	religieuze	voorstellingen	en	
empirische	 gegevens.	 Die	 band	 is	 logisch	 weliswaar	 niet	 noodzakelijk,	 maar	 is	 toch	 enigszins	
onvermijdelijk	en	lijkt	daardoor	in	feite	onlosmakelijk.	In	(4)	de	tradi9onele,	devote	benadering	blijN	
het	 onderscheid	 tussen	 het	 symbolische	 en	 feitelijke	 karakter	 van	 de	 voorstellingen	 echter	
onuitgesproken.	 Problemen	 doen	 zich	 dan	 ook	 niet	 voor	 zolang	 de	 vraag	 of	 de	 religieuze	
voorstellingen	 feitelijk	 wel	 juist	 zijn	 uitblijN,	 en	 zolang	 men	 niet	 op	 zoek	 gaat	 naar	 extern	
bewijsmateriaal	om	de	geldigheid	van	de	religieuze	tradi9e	aan	te	tonen	of	te	weerleggen.		

Omdat	 (5)	wij	 vandaag	 leven	 in	een	door	de	wetenschap	bepaald	denkklimaat,	worden	wij	
net	wel	 gedreven	door	 een	 dergelijke	 bekommernis	 en	 richt	 onze	 aandacht	 zich	 op	 de	 empirische	
aspecten	van	geloofsvoorstellingen.	De	‘internalist’	(6)	werpt	daar	terecht	tegen	in	dat	het	wezen	van	
religieuze	voorstellingen	ligt	in	hun	evoca9eve,	poë9sche	kracht	en	dat	ze	slechts	symbolisch	bedoeld	
zijn.	Zo	wil	hij	aantonen	dat	de	hele	onderneming	om	neutraal	bewijsmateriaal	te	vinden,	hetzij	voor	
hetzij	 tegen	 de	 godsdienst,	 volstrekt	 naast	 de	 kwes9e	 is.	 Door	 zijn	 nadruk	 op	 het	 symbolische	
karakter	 van	 religieuze	 voorstellingen	 (7)	maakt	 hij	 het	 aanvankelijk	 impliciete	 onderscheid	 tussen	
leVerlijk	 en	 symbolisch	 echter	 expliciet.	 Daardoor	 neemt	 de	 symbolische,	 evoca9eve	
aansprekingskracht	 van	 die	 voorstellingen	 ook	 af:	 de	 empirische	 aspecten,	 die	 indirect,	maar	 toch	
onlosmakelijk	met	de	religieuze	doctrine	verbonden	geraakt	waren,	komen	immers	in	opspraak.	Het	
resultaat	 (8)	 is	dat	de	poging	van	de	 internalist	om	religie	 te	 redden,	precies	 leidt	 tot	haar	verdere	
ondermijning,	zoals	het	komische	effect	van	een	mop	afneemt	wanneer	iemand	de	pointe	probeert	

	A.	BURMS,	Religie,	geloof,	leVerlijkheid	(2006),	p.151-153.20

	Ibid.,	p.154.21
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uit	 te	 leggen	aan	wie	het	niet	begrepen	heeN,	of	zoals	het	sinterklaasgebeuren	zijn	oorspronkelijke	
‘magie’	verliest	van	zodra	het	kind	weet	dat	de	sint	niet	echt	bestaat. 	22

	 Burms	 geeN,	 om	 (4)	 te	 illustreren,	 onder	 meer	 het	 voorbeeld	 van	 mirakelen.	 Hij	 had	 al	
aangegeven	 dat	 die	 vorm	 van	 geloof	 onmiskenbare	 empirische	 aspecten	 omvat	 die	 vanuit	 een	
neutraal,	 en	 zelfs	 een	 empirisch-wetenschappelijk	 standpunt	 kunnen	 benaderd	 worden.	 Om	 de	
religieuze	 betekenis	 van	 het	mirakel	 te	 vaVen	 voldoet	 die	 benadering	 echter	 niet.	 Dan	moet	men	
immers	 reeds	 openstaan	 voor	 de	 intrinsieke	 zeggingskracht	 van	de	 religieuze	 voorstellingen	die	 bij	
het	 mirakelgeloof	 betrokken	 zijn.	 De	 rol	 van	 een	 religieus	 systeem	 bestaat	 er	 niet	 in	 om	 als	
interpreta9ekader	 te	 dienen	 dat	 toelaat	 om	 bepaalde	 fenomenen	 als	 mirakelen	 te	 kunnen	
interpreteren.	Omgekeerd	kan	de	overtuiging	dat	 iets	een	mirakel	was	dus	evenmin	dienen	om	het	
geloof	 in	 een	 bepaald	 religieus	 systeem	 te	 rechtvaardigen.	Wie	 in	 een	 dergelijke	 logica	 gevangen	
raakt,	mist	de	ware	betekenis	van	de	betrokken	religieuze	voorstellingen,	aldus	Burms. 	23

		 In	 zijn	 behandeling	 van	 de	 rela9e	 tussen	 religieus	 geloof	 en	 godsdienstwetenschappelijk	
onderzoek	lijkt	Neckebrouck	iets	gelijkaardigs	te	beweren	als	Burms.	Hij	beargumenteert	er	namelijk	
op	zijn	beurt	dat	iemand	die	gelooN	dat	een	bepaald	gebeuren	een	mirakel	was,	reeds	gelovig	was,	of	
minstens	 stevig	 op	 weg	 was	 om	 gelovig	 te	 worden.	 Omgekeerd,	 was	 degene	 die	 de	 miraculeuze	
interpreta9e	 van	 het	 fenomeen	 verwerpt,	 eigenlijk	 reeds	 ongelovig	 of	 op	weg	 om	 het	 te	worden.	
Volgens	Neckebrouck	is	het	dan	ook	onzinnig	om	te	denken	dat	de	vraag	of	God	bestaat	kan	beslecht	
worden	door	een	een	beroep	te	doen	op	mirakelen.	Op	die	manier	probeert	Neckebrouck	religie	te	
beschermen	 tegen	 de	 ontologische	 waarheidsclaims	 van	 sommige	 godsdienstwetenschappers	 die	
menen	dat	ze	door	hun	onderzoek	kunnen	bewijzen	dat	religieus	geloof	onzin	is. 		24

	 Ondanks	 de	 schijn	 van	 het	 tegendeel	 verschilt	 de	 gedachtegang	 van	 Neckebrouck	 echter	
grondig	van	die	van	Burms.	Die	laatste	gaat	er	immers	van	uit	dat	geloofsvoorstellingen	die	leVerlijk	
verstaan	worden	–  het	geloof	in	mirakelen	is	een	treffend	voorbeeld	–  wel	degelijk	kunnen	worden	
benaderd	 vanuit	 een	 neutraal,	 niet-religieus	 standpunt.	 Sterker	 nog,	 hij	 vraagt	 zich	 af	 of	 het	 wel	
denkbaar	 is	 dat	 er	 een	 religieuze	 doctrine	 zou	 kunnen	 bestaan	 die,	 wanneer	 ze	 leVerlijk	
geïnterpreteerd	wordt,	geen	enkele	empirische	implica9es	zou	hebben	en	bijgevolg	niet	vatbaar	zou	
zijn	voor	een	empirisch-wetenschappelijke	 toetsing. 	Nu	zal	Neckebrouck	allicht	nog	wel	erkennen	25

dat	 religieuze	doctrines	en	voorstellingen	die	 leVerlijk	geïnterpreteerd	worden,	kunnen	beoordeeld	
worden	 vanuit	 een	 neutraal	 standpunt,	 zoals	 gebeurt	 bij	 een	 filosofische	 analyse	 door	 een	
metafysicus.	Hij	ontkent	echter	met	klem	dat	het	mogelijk	is	om	dergelijke	voorstellingen	empirisch-
wetenschappelijk	 te	 toetsen.	 In	 zijn	 behandeling	 van	 het	 mirakel	 stelt	 hij	 dan	 ook	 scherp	 op	 wat	
Burms	 het	 geloof	 noemt,	 namelijk	 het	 leVerlijk	 of	 objec9verend	 interpreteren	 van	 religieuze	
voorstellingen.	Burms	 zelf	 is	 het	daarentegen	 te	doen	om	onze	ontvankelijkheid	 voor	de	 religieuze	
betekenis	 van	 die	 voorstellingen.	 Voor	 hem	 is	 objec9verend	 geloof	 immers	 iets	 dat,	 hoewel	
onvermijdelijk,	toch	secundair	blijN.	

Dat	Neckebrouck	zich	toespitst	op	het	objec9verende	geloof	en	het	probeert	te	immuniseren	
voor	empirische	kri9ek	heeN	er	alles	mee	te	maken	dat	volgens	hem	de	religieuze	mens	als	religieuze	
mens	wel	degelijk	gelooN	in	het	feitelijke	bestaan	van	de	andere	werkelijkheid	waarop	hij	gericht	is.	
Met	andere	woorden,	objec9verende	 interpreta9es	 zijn	essen9eel	 in	de	godsdienst.	Hij	 vraagt	 zich	
dan	 ook	 af	 of	 iemand	 die	 louter	 door	 filosofische	 reflec9e	 gaat	 geloven	 in	 het	 bestaan	 van	 een	
transcendente	werkelijkheid,	wel	als	een	religieus	persoon	moet	worden	beschouwd.	Zijn	antwoord	
is	klaar:	

	 Ibid.,	p.154-158.	De	kwes9e	van	sinterklaas,	die	 ik	hier	zelf	als	voorbeeld	aanhaal,	wordt	besproken	door	D.	HUTSEBAUT,	22

The	 PCB-scale	 in	 a	 Non-theological	 Perspec9ve,	 Godsdienstonderwijs	 KU	 Leuven,	 26	 september	 2012;	 hVps://
www.youtube.com/watch?v=zlKnyXgXMJ8.	Hij	legt	een	verband	met	de	overgang	van	orthodoxie	naar	de	tweede	naïviteit	in	
de	 cogni9eve	 ontwikkeling	 van	 het	 kind.	 Cf.	 ook	 V.	 NECKEBROUCK,	 Antropologie	 van	 de	 godsdienst.	 De	 andere	 zijde,	 p.	
174-176,	 die	 erop	wijst	 dat	 religieuze	 systemen	 grotendeels	 bestaan	uit	 voorstellingen	die	 vanuit	 het	 perspec9ef	 van	de	
cogni9eve	wetenschappen	contra-intuï9ef	zijn,	en	dat	religie	misschien	net	daardoor	tot	de	verbeelding	spreekt.
	A.	BURMS,	Religie,	geloof,	leVerlijkheid	(2006),	p.157-158.23

	V.	NECKEBROUCK,	Antropologie	van	de	godsdienst.	De	andere	zijde,	p.311-313.24

	A.	BURMS,	Religie,	geloof,	leVerlijkheid	(2006),	p.157.25
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„In	de	tweede	plaats	zou	 ik,	geïnspireerd	door	Kant,	zeggen	dat	het	Transcendente	waartoe	
het	wijsgerige	 denken	 toegang	 verschaJ	 hoogstens	 een	 idee	 is,	 een	 ideaal	 van	 het	 zuivere	
denken,	 een	 concept	 waarvan	 niet	 kan	 worden	 aangetoond	 noch	 weerlegd	 dat	 er	 een	
objec?eve,	 reëel	 bestaande	werkelijkheid	 aan	 beantwoordt.	 Zoals	 Alain	 zegt:	 ‘La	 raison	 ne	
donne	 pas	 l’existence’:	 het	 werkelijke	 bestaan	 ligt	 niet	 geïmpliceerd	 in	 het	 concept.	 Het	
religieuze	bewustzijn	daarentegen,	‘donne	l’existence’	aan	het	bovennatuurlijke.	Het	bekleedt	
de	 louter	 ideële	 construc?e	 van	 de	 filosofie	 met	 het	 vlees	 en	 bloed	 van	 het	 objec?eve	
bestaan.”	 	26

Ik	 wil	 niet	 ingaan	 op	 de	 wetenschapstheore9sche,	 methodologische,	 en	 nog	 minder	 op	 de	
metafysische	 en	 theologische	 implica9es	 van	 dit	 debat.	 Vanuit	 een	 godsdienstwetenschappelijke	
bekommernis	⎯	de	religieuze	mens,	zoals	de	onderzoeker	die	op	het	terrein	ontmoet,	als	religieuze	
mens	beter	leren	begrijpen	om	zo	wetenschappelijk	inzicht	te	verwerven	in	de	menselijke	religiositeit	
⎯ moeten	we	echter	wel	proberen	uit	te	maken	welke	rol	objec9verend	geloof	nu	werkelijk	speelt	in	
religie:	 is	 het	 essen9eel	 of	 secundair?	 Zijn	 internalis9sche	 interpreta9es	 van	 religieuze	 doctrines	
goedbedoelde	 pogingen	 van	 sommige	 mensen	 om	 de	 religie	 te	 redden	 in	 een	 door	 wetenschap	
gedomineerde	cultuur?	Halen	ze	een	wezenlijk	aspect	van	de	religie	onderuit?	Of	halen	ze	net	een	
fundamentele	 waarheid	 over	 religie	 van	 onder	 een	 dikke	 laag	 historisch	 stof	 door	 de	 overbodige,	
con9ngente	ballast	van	het	geloof	in	leVerlijke	waarheid	weg	te	gooien?	En,	zo	ja,	hoe	moet	men	dan	
de	menselijke	neiging	om	die	‘ballast’	op	te	stapelen	verklaren? 	27

	 Alvorens	we	die	vraag	beantwoorden,	wil	ik	eerst	de	derde	stap	in	de	redenering	van	Burms	
die	ik	hierboven	reconstrueerde,	wat	verder	uitleggen.	Het	is	immers	niet	meteen	duidelijk	waarom	
de	band	tussen	religieuze	voorstellingen	en	empirische	feiten	tegelijk	indirect	en	onvermijdelijk	is.	Als	
de	empirische	verschijnselen	immers	niet	wezenlijk	zijn	voor	de	religieuze	beleving,	waarom	beweert	
Burms	dan	toch	dat	de	band	die	tussen	hen	ontstaat,	onvermijdelijk	is?	Wat	hij	daarover	zegt	in	zijn	
lezing	 Evolu?etheorie	 en	 de	 fascina?e	 voor	 objec?vering	 laat	 ons	 toe	 om	 die	 vraag	 te	
beantwoorden. 	28

	 Het	antwoord	is	drieledig.	Allereerst	ervaart	een	mens	het	volgens	Burms	als	storend	dat	wat	
zich	in	een	bepaald	perspec9ef	aan	hem	als	zeer	betekenisvol	aandient,	in	een	ander	perspec9ef	niet	
meer	dezelfde	waarde	heeN.	Zo	zal	een	verliefde	puber	de	waarde	die	hij	hecht	aan	zijn	gevoelens	
voor	dat	ene	meisje	volledig	toeschrijven	aan	dat	meisje	zelf,	precies	omdat	zij	voor	hem	die	unieke	
en	 diepe	 betekenis	 heeN.	 Dat	 hij	 op	 haar	 verliefd	 is,	 heeN	 alles	 te	 maken	 met	 wie	 zij	 is,	 een	
fantas9sch	wezen	dat	hem	helemaal	begrijpt.	De	manier	waarop	hij	naar	zijn	gevoelens	kijkt,	wordt	
volledig	bepaald	door	de	aard	van	die	gevoelens	zelf.	Wanneer	zijn	leraar	biologie	echter	een	les	wijdt	
aan	de	hormonale	processen	die	verliefdheid	veroorzaken	en	aan	de	evolu9onaire	verklaring	van	het	
fenomeen,	krijgt	de	 jongen	plots	 te	maken	met	een	onpersoonlijk	wetenschappelijk	perspec9ef	op	
zijn	 eigen	 gevoelens.	 Daarin	 komen	 zijn	 vriendin	 en	 haar	 fantas9sche	 eigenschappen	 nergens	 ter	
sprake	als	verklarende	factor.	Die	dissonan9e	brengt	een	vervreemding	met	zich	mee	die	hem	stoort	
en	om	een	reac9e	vraagt.	

De	 gelijkenissen	 met	 religie	 zijn	 duidelijk.	 Zo	 hebben	 wetenschappelijke	 verklaringen	 van	 het	
godsgeloof	 dikwijls	 hetzelfde	 storende	 effect	 bij	 gelovigen.	 Ook	 strijdige	 ongelovigen	maken	 gre9g	
gebruik	 van	 die	 verklaringen	 om	de	 geloofwaardigheid	 van	 de	 godsdienst	 te	 ondermijnen.	 Als	 ons	
geloof	 in	 God	 kan	 verklaard	 worden	 zonder	 enig	 beroep	 te	 doen	 op	 God,	 hoe	 zou	 het	 dan	 waar	
kunnen	zijn,	zo	luidt	de	redenering.	In	de	beleving	van	de	gelovige	is	het	immers	God	zelf	die	de	mens	
tot	geloof	roept.	

	V.	NECKEBROUCK,	Antropologie	van	de	godsdienst.	De	andere	zijde,	p.288.	Cf.	Cf.	Cf.	A.E.	MCGRATH,	Why	God	Won’t	Go	Away,	26

The	London	Ins9tute	for	Contemporary	Chris9anity,	7	december	2011;	hVps://www.youtube.com/watch?v=creNs9-Ui6A,	
die	zegt	dat	enkele	Afrikaanse	bisschoppen	hem	uitlegden	dat	in	hun	landen	God	zo’n	levende	realiteit	is	⎯	en	geen	kwes9e	
is	van	theore9sche	beschouwingen,	zoals	in	het	Westen	⎯	dat	atheïsme	er	nauwelijks	voorkomt.
	Cf.	V.	NECKEBROUCK,	Antropologie	van	de	godsdienst.	De	andere	zijde,	p.	175,	die	zich	dat	uitdrukkelijk	afvraagt	in	voetnoot	27

38.

	A.	BURMS,	Evolu9etheorie	en	de	fascina9e	voor	objec9vering,	Evolu9etheorie	UGent,	10	mei	2008;	  28

hVp://www.evolu9etheorie.ugent.be/node/265.	De	voorbeelden	die	ik	geef,	komen	van	mij.
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	 Burms	spreekt	ook	nog	over	de	opvallende	neiging	van	de	mens	om	voor	het	waardevolle	dat	
hij	beleeN,	een	fundament	te	zoeken,	een	neutraal	standpunt	van	waaruit	de	betekenis	van	wat	hij	
als	 waardevol	 ervaart,	 beves9gd	 wordt.	 Daardoor	 voelt	 de	 mens	 zich	 gerechtvaardigd	 in	 zijn	
betrokkenheid	 op	 dat	 waardevolle	 object.	 Vooral	 onenigheid	 tussen	 mensen	 lijkt	 daartoe	 bij	 te	
dragen.	Omdat	anderen	niet	al9jd	dezelfde	waarde	toekennen	aan	wat	je	zelf	belangrijk	vindt,	kan	je	
de	juistheid	van	je	eigen	waardeoordeel	gaan	betwijfelen.	Dan	is	het	verleidelijk	om	beroep	te	doen	
op	een	benadering	waarover	wel	consensus	bestaat	en	die	dus	tot	bindende	conclusies	zal	leiden.	Dat	
sommigen	ethische	normen	en	waarden	proberen	te	rechtvaardigen	door	een	beroep	te	doen	op	de	
menselijke	biologie,	beschouwt	Burms	als	een	hedendaagse	ui9ng	van	die	neiging.	

	 In	 het	 verlengde	 daarvan	 stelt	 Burms	 scherp	 op	 de	 neiging	 van	 de	 mens	 om	 achter	 het	
beperkte	 goede,	 schone	en	ware	een	eeuwige	en	 volkomen	goedheid,	 schoonheid	en	waarheid	 te	
zoeken	die	de	beperkte	variant	veroorzaakt	en	rechtvaardigt.	Die	neiging	kunnen	we	verklaren	als	de	
tegenovergestelde	 beweging	 van	 de	 dissonan9e	 en	 de	 vervreemding	 die	 we	 daarnet	 beschreven.	
Welnu,	 volgens	 Burms	 en	 De	 Dijn	 is	 zingeving	 onvermijdelijk	 verbonden	 met	 het	 risico	 op	
betekenisverlies:	wat	 je	 vandaag	 als	waardevol	 ervaart	 en	 je	 bewondering	 uitlokt,	 kan	morgen	 die	
betekenis	 verloren	 hebben	 en	 volstrekt	 banaal	 lijken.	 De	 dissonan9e	 zit	 dus	 als	 het	 ware	 in	 de	
zingevende	 ervaring	 ingebakken.	 Om	 eraan	 te	 ontsnappen	 projecteert	 de	 mens	 zich	 een	 zuivere,	
onaantastbare	 gestalte	 van	 het	 waardevolle	 en	 beschouwt	 die	 als	 de	 oorzaak	 van	 de	 kwetsbare	
gestalte.	 Bovendien	 is	 de	 mens	 geneigd	 om	 zichzelf	 in	 de	 wereld	 te	 projecteren:	 de	 wereld	 valt	
vanzelfsprekend	 samen	met	mijn	 belevingswereld.	 Zo	 zal	 de	 verliefde	 puberjongen,	 die	 misschien	
nooit	echt	gelovig	was,	 zich	plots	 sterk	aangesproken	voelen	door	 liedjesteksten	over	geliefden	die	
van	in	den	beginne	voor	elkaar	bestemd	waren.	Dat	al	het	waardevolle	kwets-	en	betwistbaar	blijkt,	
zet	de	mens	er	echter	toe	aan	een	fundament	te	zoeken	dat	hem	toelaat	de	twee	aspecten	tegelijk	
een	plaats	te	geven	zonder	dat	ze	elkaar	ontkennen. 	29

	 Dankzij	 deze	 inzichten	 kunnen	 we	 uitleggen	 waarom	 Burms	 de	 band	 tussen	 religieuze	
voorstellingen	en	empirische	feiten	indirect,	maar	toch	onvermijdelijk	noemt.	Wanneer	iemand	zich	
aangesproken	voelt	door	 religieuze	voorstellingen,	heeN	dat	volgens	Burms	 immers	niets	 te	maken	
met	 één	 of	 ander	 inzicht	 in	 de	 objec9eve	 eigenschappen	 van	 de	 empirische	 feiten	 waarnaar	 de	
betrokken	voorstellingen	lijken	te	verwijzen.	De	voorstellingen	spreken	ons	aan,	omdat	ze	aansluiten	
bij	 de	 menselijke	 ervaring	 en	 het	 menselijke	 verlangen	 en	 omdat	 ze	 daardoor	 onze	
verbeeldingskracht	aanwakkeren.	Aangezien	de	mens	echter	geneigd	is	om	zichzelf	 in	de	objec9eve	
werkelijkheid	te	projecteren,	zal	hij	als	vanzelf	gaan	geloven	dat	de	religieuze	voorstellingen	die	hem	
aanspreken	 ook	 iets	 zeggen	 over	 die	werkelijkheid.	 Zo	 ontstaat	 er	 onvermijdelijk	 een	 hechte	 band	
tussen	de	religieuze	voorstellingen	en	de	empirische	feiten	waarmee	ze,	volgens	Burms,	nochtans	op	
een	 volkomen	 con9ngente	 manier	 verbonden	 zijn.	 Van	 zodra	 zich	 dan,	 bijvoorbeeld	 door	
wetenschappelijke	vooruitgang,	een	ontkoppeling	van	de	twee	opdringt,	leidt	dat	voor	velen	dan	ook	
onvermijdelijk	 tot	 een	 gevoel	 van	 vervreemding.	 De	 reac9es	 kunnen	 erg	 verschillen:	 de	
fundamentalist	 negeert	 of	 ontkent	 de	 betwis9ng	 van	 de	 empirische	 feiten	 en	 houdt	 vast	 aan	 de	
leVerlijke	 interpreta9e;	de	afvallige	 laat	de	geloofsvoorstellingen	 los,	overtuigd	dat	ze	geen	waarde	
meer	hebben.	Weer	een	andere	probeert	de	ontkoppeling	ongedaan	te	maken	door	te	zoeken	naar	
een	 diepere	 eenheid.	 Alle	 drie	 houden	 ze	 vast	 aan	 de	 overtuiging	 dat	 de	 betekenis	 van	 de	
geloofsvoorstellingen	 samenvalt	 met	 hun	 objec9verende	 interpreta9e.	 Enkel	 de	 ‘internalist’	 slaagt	
erin	om	die	illusie	te	doorprikken.	

Ik	ben	het	niet	helemaal	eens	met	deze	benadering	en	wil	een	andere	oplossing	voorstellen	
met	 behulp	 van	 een	 concept	 dat	 Burms	 elders	 introduceert.	De	 context	 is	 een	 vergelijking	 tussen,	
enerzijds,	 een	 ‘platonische’	 benadering	 van	 de	moraal,	 waarbij	 wederom	 gezocht	 wordt	 naar	 een	
extern	standpunt	om	morele	opvaingen,	reac9es	en	gedragingen	te	rechtvaardigen,	en,	anderzijds,	
het	‘pragma9sme’,	dat	ervan	uitgaat	dat	het	zoeken	naar	externe	rechtvaardiging	onzinnig	is,	omdat	
morele	 gebruiken	 alleen	 kunnen	 worden	 beoordeeld	 vanuit	 de	 morele	 ervaring	 zelf. 	 In	 zijn	30

	A.	BURMS	&	H.	DE	DIJN,	De	ra9onaliteit	en	haar	grenzen.	Kri9ek	en	deconstruc9e,	Leuven,	Universitaire	Pers	Leuven,	2005,	29

p.27-60.
	A.	BURMS,	Het	verlangen	naar	een	extern	standpunt.	Beschouwingen	bij	Rorty’s	pragma9sme	(1994),	in	A.	BURMS,	30

Waarheid,	evoca9e,	symbool,	Leuven,	Peeters,	2011,	p.63-68.
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behandeling	 van	 dat	 probleem	 bespreekt	 Burms,	 die	 zelf	 een	 pragma9sche	 posi9e	 inneemt,	 een	
argument	dat	wel	eens	tegen	het	pragma9sme	wordt	 ingeroepen.	Het	argument	 luidt	dat	heel	wat	
morele	reac9es	en	gedragingen	in	het	geleefde	leven	niet	los	staan	van	welbepaalde	feiten	die	men	
vanuit	 neutraal	 standpunt	 moet	 benaderen.	 Burms	 geeN	 zelf	 een	 voorbeeld.	 Wanneer	 ouders	
vernemen	dat	hun	baby	kort	na	de	geboorte	 in	het	ziekenhuis	wel	eens	verwisseld	zou	kunnen	zijn	
geweest	met	aan	andere	baby,	gaan	ze	beseffen	dat	het	kind	dat	 ze	al	die	 jaren	hebben	opgevoed	
misschien	niet	hun	eigen	kind	is.	Die	gedachte	doet	hen	gruwelen.	Hun	gruwel,	een	morele	reac9e,	is	
gekoppeld	aan	een	kwes9e	die	alleen	maar	op	empirische	gronden	kan	beslecht	worden:	is	dit	kind	
ons	biologisch	kind?	Dat	empirische	gegeven	staat	op	zich	los	van	de	affec9eve	rela9e	met	het	kind,	
maar	kan	toch	een	diepe	impact	op	die	rela9e	hebben.	 Indien	het	kind	inderdaad	werd	verwisseld,	
maar	de	ouders	daarvan	nooit	 lucht	hadden	gekregen,	dan	zouden	ze	wellicht	evenveel	affec9e	en	
toewijding	zijn	blijven	opbrengen	voor	het	kind.	Door	hun	gewekte	twijfels	hangt	die	affec9e	echter	
plots	af	van	de	uitkomst	van	een	empirisch	probleem. 	31

Burms	toont	echter	aan	dat	dit	voorbeeld	uit	het	geleefde	leven	geen	steun	verleent	aan	de	
‘platonische’	 onderneming	 om	 het	 belang	 dat	 aan	 bloedverwantschap	 wordt	 toegekend	 te	
verantwoorden	 vanuit	 een	 neutraal	 standpunt.	 Omdat	 ze	 reeds	 gevoelig	 waren	 voor	 de	 morele	
betekenis	van	bloedverwantschap,	gaan	de	ouders	zich,	in	tweede	instan9e,	bezorgd	afvragen	of	dat	
kind	wel	hun	biologisch	kind	is	en	zich	daarvoor	tot	de	wetenschap	wenden.	Om	die	reden	spreekt	
Burms	over	een	verankerd	extern	standpunt,	in	tegenstelling	tot	het	‘platonisch’,	autonoom,	extern		–	
want	 a-moreel	 –	 standpunt	 dat	 moet	 dienen	 om	 morele	 overtuigingen	 en	 gevoelens	 te	
rechtvaardigen. 	 Welnu,	 is	 het	 dan	 ook	 niet	 zinvol	 om	 objec9verende	 geloofsvoorstellingen	 te	32

beschouwen	als	verankerde	externe	standpunten?	
Volgens	Burms	vergist	de	 internalist	 zich	alvast	wanneer	hij	beweert	dat	 religieuze	mensen	

door	hun	objec9verend	geloof	al9jd	en	overal	vatbaar	zijn	voor	de	internalis9sche	kri9ek	dat	religie	
niet	atankelijk	mag	en	kan	gemaakt	worden	van	een	extern	 standpunt.	De	 leVerlijke	 interpreta9e	
van	 geloofsvoorstellingen	 ontspruit	 doorgaans	 immers	 als	 vanzelf	 aan	 de	 religieuze	 ervaring	 en	
func9oneert	 daar	 volledig	 binnen,	 zonder	 als	 extern	 bewijsmateriaal	 voor	 de	 juistheid	 van	 het	
religieuze	 systeem	 te	 worden	 gebruikt. 	 Toch	 past	 Burms	 het	 concept	 van	 een	 verankerd	 extern	33

standpunt	niet	toe	in	deze	context:	hij	benadrukt	eerder	dat	de	band	tussen	de	evoca9eve	kracht	en	
de	 leVerlijke	 interpreta9e	 van	 religieuze	 voorstellingen,	 hoewel	 onvermijdelijk	 en	 onlosmakelijk,	
uiteindelijk	 toch	 indirect	 en	 secundair	 is.	 Dat	 een	 internalis9sche	 benadering	 aan	 kracht	 verliest	
tegenover	 een	 objec9verende	 benadering,	 lijkt	 hij	 dan	 ook	 vooral	 te	 proberen	 verklaren	 door	 te	
veronderstellen	 dat	 het	 onderscheid	 tussen	 leVerlijk	 en	 symbolisch	 geloof	 impliciet	 moet	 blijven.	
Echter,	precies	om	die	reden	zou	ik	niet	aarzelen	om	het	concept	van	het	verankerd	extern	standpunt	
ook	op	religieuze	voorstellingen	toe	te	passen.		

Dat	gaat	als	volgt:	objec9verende	geloofsvoorstellingen	kunnen	de	evoca9eve	kracht	van	een	
religieus	 systeem	 inderdaad	 niet	 rechtvaardigen	 of	 bewijzen.	 Dat	 religie	 aanspreekt	 en	 interesse	
wekt,	heeN	met	iets	anders	te	maken.	Dat	neemt	echter	niet	weg	dat	de	religieuze	mens	veel	belang	
kan	hechten	aan	de	 feitelijke	 juistheid	van	de	geobjec9veerde	 religieuze	voorstellingen	die	hem	zo	
sterk	aanspreken,	precies	omdat	die	voorstellingen	hem	zo	sterk	aanspreken.	

Een	 voorbeeld	 uit	 het	 christendom	 waarnaar	 Burms	 zelf	 ook	 verwijst,	 illustreert	 dat	
treffend. 	Dat	de	eerste	christenen	zich	sterk	aangesproken	voelden	door	de	boodschap	van	de	Kerk,	34

heeN	er	ongetwijfeld	mee	te	maken	dat	het	evangelie	aanslui9ng	vindt	bij	de	condi?on	humain	en	
van	daaruit	een	hoopvol	perspec9ef	opent.	Echter,	dat	hele	perspec9ef	was	volkomen	teniet	gedaan	
wanneer,	 bijvoorbeeld	 door	 kri9sch	 onderzoek,	 succesvol	 had	 kunnen	 aangetoond	 worden	 dat	 er	
nooit	 een	 historische	 Jezus	 van	Nazareth	 had	 bestaan	 en	 dat	 hij	 dus	 ook	 niet	 verrezen	was	 na	 de	
kruisdood	te	zijn	gestorven.	De	bedoeling	van	de	evangelisten	was	immers	niet	om	hun	lezers	door	
beeldrijke,	 fic9eve	 verhalen	 tot	 het	 inzicht	 te	 brengen	 dat	 de	 mens	 zijn	 nie9gheidsbesef	 kan	

	Ibid.,	p.68-70.	31

	Ibid.,	p.70-73.32

	Id.,	Religie,	geloof,	leVerlijkheid	(2006),	p.152-153	en	p.157.	33

	Ibid.,	p.152-153.34
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verbinden	met	een	 levensbeves9gende	houding,	zonder	meer.	Het	evangelie	beoogt	wel	méér:	het	
(objec9verende)	geloof	dat	God,	almach9ge	schepper	van	hemel	en	aarde,	Jezus	van	Nazareth	uit	de	
doden	heeN	opgewekt	en	dat	mensen	geroepen	zijn	om	door	persoonlijk	geloof	in	de	verrezen	Jezus	
gered	 te	worden	 –	 hetgeen	 ook	 de	 verwach9ng	 van	 een	wederkomst	 van	 de	Heer,	 een	 algemene	
opstanding	 van	 de	 doden	 en	 een	 eindoordeel	 impliceert.	 De	 levensverach9ng	 en	 eschatologische	
koorts	van	de	martelaren	in	de	vroegste	geschiedenis	van	de	Kerk	kunnen	moeilijk	verklaard	worden,	
wanneer	men	aanneemt	dat	zij	in	een	louter	symbolische	interpreta9e	van	het	evangelie	geloofden.	
Ook	de	kracht	waarmee	het	 leergezag	van	de	Kerk	zich	vanaf	het	begin	 tot	op	vandaag	hardnekkig	
heeN	verzet	tegen	gnos9sche	en	spiritualiserende	interpreta9es	van	het	evangelie	is	een	indica9e	van	
een	bekommernis	om	een	objec9eve	waarheid	te	bestendigen. 	35

Wat	 ik	 hier	 over	 het	 christendom	 zeg,	 geldt	 ook	 voor	 het	 judaïsme,	 de	 islam	 en	 heel	 wat	
andere	 religies.	 Uiteraard	 gaat	 het	 bijna	 nooit	 om	 het	 louter	 voor	 waar	 aannemen	 van	 bepaalde	
opvaingen,	maar	om	de	instemming	van	de	volledige	persoon.	Het	geraakt	worden	door	en	het	voor	
leVerlijk	waar	aannemen	van	bepaalde	 religieuze	voorstellingen	gaan	 in	de	meeste	geloofstradi9es	
hand	 in	hand. 	Wezenlijk	 is	dan	ook	dat	de	 symbolische	 lezing	van	het	evangelie,	 zoals	Burms	die	36

voorstaat,	 in	 werkelijkheid	 de	 betekenis	 van	 de	 religieuze	 voorstellingen	 van	 het	 christendom	
verandert.	

Toch	 enkele	 belangrijke	 nuanceringen.	 Armstrong	 wijst	 er	 immers	 terecht	 op	 dat	 mys9ci	
steeds	 allegorische	 interpreta9es	 van	 de	 heilige	 teksten	 hebben	 aangereikt	 en	 vaak	 ook	 de	
draagwijdte	van	dogma’s	en	godsvoorstellingen	hebben	gerela9veerd. 	Dat	valt	inderdaad	moeilijk	te	37

ontkennen.	 Het	 neemt	 echter	 niet	 weg	 dat	 ook	 heel	 wat	 mys9ci	 hun	 allegorische	 schriNlezingen	
blijven	verbinden	met	de	objec9verende	confessies	van	hun	tradi9e	zonder	dat	als	een	tegenstelling	
te	ervaren.	Soms	zijn	mys9ci	net	de	vurigste	verdedigers	van	de	orthodoxie.	Denken	we	maar	aan	de	
(kerk-)poli9eke	 ac9es	 van	 Bernardus	 van	 Clairvaux	 en	 Willem	 van	 Saint-Thierry	 tegen	 Petrus	
Abaelardus,	of	aan	de	fulmina9es	van	Jan	van	Ruusbroec	tegen	keVerse	bewegingen	die	hij	als	valse	
spiritualiteiten	beschouwde. 	38

Nog	 los	 van	 mys9eke	 lezingen	 van	 de	 heilige	 teksten	 blijkt	 dat	 ook	 heel	 wat	 ‘gewone’	
gelovigen	bereid	zijn	om	een	leVerlijke	lezing	van	de	Bijbel	te	verwerpen,	maar	het	toch	een	brug	te	
ver	vinden	om	het	historische	bestaan	van	Jezus	en	de	objec9viteit	van	zijn	verrijzenis	geheel	en	al	
naar	de	prullenmand	te	verwijzen.	Dat	men	niet	gelooN	dat	God	de	aarde	leVerlijk	in	zes	dagen	heeN	
geschapen,	betekent	niet	dat	men	daarmee	ook	elk	geloof	in	een	objec9eve	oorsprong	van	het	heelal	
bij	God	heeN	opgegeven.	Men	moet	dus	een	zekere	flexibiliteit	veronderstellen	bij	de	religieuze	mens	
en	rekening	houden	met	diens	cogni9eve	ontwikkeling	en	culturele	context. 	39

Ook	juist	 is	dat	niet	 in	alle	religies	evenveel	belang	wordt	gehecht	aan	orthodoxie.	De	oude	
Grieken	en	Romeinen	besteedden	doorgaans	niet	zoveel	aandacht	aan	de	vraag	hoe	mensen	zich	de	
goden	voorstelden	en	of	zij	nu	werkelijk	in	hun	bestaan	en	invloed	geloofden.	Vooral	de	‘orthopraxie’	
was	 van	 belang:	 als	 lid	 van	 de	 gemeenschap	werd	men	 geacht	 deel	 te	 nemen	 aan	 de	 collec9eve	

	Cf.	de	analyse	van	de	rol	van	de	historische	Jezus	van	Nazareth	in	het	proces	van	historische	transforma9e	van	het	joodse	35

mythologische	discours	in	het	oerchristendom	volgens	G.	THEISSEN,	De	godsdienst	van	de	eerste	christenen.	Een	theorie	van	
het	oerchristendom,	p.45-98,	en	p.99-167	over	de	radicale	omkering	van	ethische	waarden,	en,	over	het	verzet	tegen	
gnos9sche	tendenzen,	p.313-324;	alsook	P.	SCHMIDT,	In	de	handen	van	de	mensen.	2000	jaar	Christus	in	de	westerse	cultuur,	
Leuven,	Davidsfonds,	2007,	p.23-31.
	Cf.	J.	WAARDENBURG	(red.),	Islam.	Norm,	ideaal	en	werkelijkheid,	Antwerpen,	Houten	&	Antwerpen,	Fibula/Unieboek,	2008,	36

p.92-99,	over	de	elementen	van	geloofsleer	in	de	vroege	islam.
	K.	ARMSTRONG,	Een	geschiedenis	van	God.	Vierduizend	jaar	jodendom,	christendom	en	islam,	p.12-14	en	237-287.	Echter,	37

ze	analyseert	vanaf	p.288	e.v.	hoe	deze	mys9eke	God	de	rug	werd	toegekeerd	in		de	westerse	cultuur	en	de	focus	kwam	te	
liggen	op	ra9onele	godsconcepten,	die	vatbaar	werden	voor	filosofische	scepsis.
	Cf.	W.	VERBAAL,	Een	Middeleeuws	drama.	Het	conflict	tussen	scholing	en	vorming	bij	Abaelardus	en	Bernardus	(Mens	en	38

9jd),	Kapellen,	Pelckmans,	2002,	voor	de	diepere	inhoudelijke	kant	van	het	conflict	tussen	Bernardus	en	Abaelardus,	en	B.J.	
MCGINN,	The	Varie9es	of	Vernacular	Mys9cism.	1350-1550	(The	Presence	of	God.	A	History	of	Western	Chris9an	Mys9cism,	
5),	New	York,	Crossroad,	2012,	p.29-34,	voor	de	aanvallen	van	Ruusbroec	tegen	zogeheten	valse	mys9ek.
	Cf.	D.	HUTSEBAUT,	The	PCB-scale	in	a	Non-theological	Perspec9ve,	die	aangeeN	dat	mensen	die	zijn	opgegroeid	in	de	39

homogene	katholieke	cultuur	in	het	Vlaanderen	van	jaren	1950	en	vroeger,	vaak	eerder	een	leVerlijk	geloof	(orthodoxie)	of	
een	leVerlijk	ongeloof	(kri9sche	distan9e)	hebben,	conform	de	normen	van	die	9jd.
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verering	van	de	goden	en	om	de	tradi9onele	riten	te	eerbiedigen. 	Dat	neemt	echter	niet	weg	dat	de	40

eis	om	aan	de	cultus	deel	te	nemen	wel	degelijk	berusVe	op	bepaalde	religieuze	voorstellingen:	(1)	
de	 goden	 bestaan;	 (2)	 zij	 zijn	 verantwoordelijk	 voor	 het	 in	 stand	 houden	 van	 de	 goede	 kosmische	
orde;	 (3)	 de	 gemeenschap	 heeN	 baat	 bij	 die	 orde;	 (4)	 door	 de	 goden	 te	 vereren	met	 riten	 die	 de	
goden	zelf	hebben	 ingesteld	en	die	de	voorouders	nauwgezet	hebben	doorgegeven,	wordt	de	orde	
bestendigd;	(5)	indien	een	lid	van	de	gemeenschap	echter	niet	deelneemt	aan	een	cultus,	wordt	de	
goede	orde	doorbroken,	met	alle	gevolgen	vandien.	Het	was	uit	hoofde	van	die	 logica	dat	men	de	
schuld	voor	geleden	of	dreigend	onheil	kon	afschuiven	op	zijn	poli9eke	tegenstanders	of	op	bepaalde	
religieuze	minderheden,	zoals	joden	en	christenen,	die	principieel	weigerden	aan	pagane	culten	deel	
te	nemen. 	41

Toch	blijN	er	in	werkelijkheid	meestal	heel	wat	ruimte	over	voor	uiteenlopende	interpreta9es	
van	 de	 religieuze	 (mythologische	 en/of	 dogma9sche)	 voorstellingen.	 Het	 leVerlijke	 of	 symbolische	
karakter	ervan	lijkt	dan	inderdaad	volledig	impliciet	te	blijven.	Zodra	een	religieus	systeem	geves9gd	
is,	zo	zou	je	kunnen	stellen,	doet	ieder	mens	er	dan	het	zijne	of	het	hare	mee,	al	dan	niet	in	lijn	met	
de	 oorspronkelijke	 bedoelingen	 van	 de	 s9chter.	 Onze	 vraag	 blijN	 echter	 overeind:	 is	 een	
‘internalis9sche’	religie,	die	elk	objec9verend	geloof	verwerpt,	nog	echt	religieus,	of	niet?	Werd	door	
wat	vooraf	gaat,	aangetoond	dat	objec9verend	geloof	onlosmakelijk	verbonden	is	met	religie,	of	niet?		

Wellicht	 kunnen	we	de	vraag	op	dit	punt	nog	niet	 afdoende	beantwoorden	en	moeten	we	
ons	 nog	 twee	 bijkomende	 vragen	 stellen.	 De	 eerste	 luidt:	 kan	 men	 wel	 louter	 symbolische	
interpreta9es	 geven	 van	 een	 bepaalde	 voorstelling?	 Wat	 betekent	 dat	 eigenlijk?	 Houdt	 niet	 elke	
interpreta9e	 een	 verwijzing	 in	 naar	 de	 werkelijkheid?	 Ook	 wanneer	 we	 de	 christelijke	
godsvoorstellingen	begrijpen	in	termen	van,	bijvoorbeeld,	Einsteins	‘cosmic	religious	feeling’,	zeggen	
ze	ons	nog	steeds	iets	over	een	objec9eve	werkelijkheid,	namelijk	over	ons	leven	op	aarde	en	over	de	
aard	van	de	kosmos	waarin	we	leven.	Einstein	had	begrepen	dat	de	kosmos	een	orde	volgt	die	blind	is	
voor	menselijke	ambi9es	en	gevoeligheden.	Allicht	zal	hij	ook	hebben	ingezien	dat	de	mens	zelf	tot	
die	kosmos	behoort	en	dat	zij	beiden	even	veranderlijk,	9jdelijk	en	con9ngent	zijn.	Je	kan	je	dan	ook	
afvragen	–	en	dat	is	de	tweede	vraag	die	we	ons	moeten	stellen	–	waarom	een	dergelijke,	volgens	mij	
seculiere	spiritualiteit	perse	zou	moeten	verbonden	worden	met	voorstellingen	die	een	heel	andere	
werkelijkheid	 lijken	 op	 te	 roepen.	Waarom	 zou	 de	mens	 zich	 een	 heel	 rijk	 aan	 bizarre	wezens	 en	
mysterieuze	 krachten	 scheppen,	 alleen	 maar	 om	 iets	 te	 zeggen	 over	 de	 realiteit	 van	 het	 gewone	
leven?		

Natuurlijk,	ook	sprookjes	en	andere	fic9eve	verhalen	bulken	van	de	bizarre	wezens,	die	leven	
in	 mysterieuze	 werelden	 en	 die	 bijzondere	 krachten	 beziVen	 waarvan	 de	 mens	 alleen	 maar	 kan	
dromen.	 Dergelijke	 verhalen	 prikkelen	 onze	 verbeelding	 omdat	 ze	 onze	 vertrouwde	 patronen	
doorbreken.	Zo	ontstaat	meteen	ook	een	veilige	afstand	tussen	de	wereld	van	de	fic9eve	personages	
en	die	van	de	lezer,	en	wordt	voorkomen	dat	die	laatste	zich	overrompeld	voelt	door	de	moraal	van	
het	verhaal.	Die	heeN	immers	wel	betrekking	op	de	wereld	van	de	mensen.	Er	ontstaat	als	het	ware	
een	mentale	ruimte	waarbinnen	men	van	op	een	afstand	naar	het	 (eigen)	 leven	kan	kijken.	Zonder	
twijfel	 speelt	 dit	 procédé	 ook	 in	 religieuze	 verhalen	 een	 voorname	 rol.	 Wanneer	 de	 gelovige	
toehoorder	9jdens	de	evangelielezing	naar	een	verhaal	luistert	waarin	Jezus	Petrus	terechtwijst,	komt	
de	 morele	 les	 van	 de	 Heer	 slechts	 op	 indirecte	 wijze	 bij	 hem	 of	 haar	 binnen.	 Petrus,	 Mozes	 of	
Abraham	vangen	dan	als	het	ware	de	eerste	schokken	op,	 in	plaats	van	de	gelovigen.	Homile9sche	
duidingen	helpen	hen	vervolgens	om	de	Bijbeltekst	op	hun	eigen	leven	toe	te	passen.	

HeN	dit	echter	het	onderscheid	op	tussen	de	boze	wolf	en	Judas	Iskariot?	Zoals	Neckebrouck	
aangeeN,	maken	religieuze	mensen	–	in	tegenstelling	tot	kleine	kinderen,	misschien?	–	probleemloos	

	Cf.	J.	CARCOPINO,	Het	dagelijks	leven	in	het	oude	Rome,	Utrecht,	Het	Spectrum,	2002,	p.150-158,	die	de	kloof	tussen	40

uitwendige	gehoorzaamheid	en	inwendige	scepsis	van	de	genera9e	ten	9jde	van	het	principaat	van	Traianus	en	Hadrianus	
nogal	sterk	benadrukt	voor	wat	de	tradi9onele	staatsgodsdienst	betreN.
	Cf.	M.	BEARD,	J.	NORTH	&	S.	PRICE,	Religions	of	Rome.	Vol.	1.	A	History,	p.	134-140,	die	illustreren	dat	deze	tradi9onele	41

opvaingen	in	geen	enkel	publiek	conflict,	zoals	dat	tussen	Cicero	en	Clodius	Pulcher,	als	dusdanig	ter	discussie	werden	
gesteld.	Waarover	wèl	in	het	openbaar	werd	geredetwist,	was	de	vraag	aan	wiens	kant	de	goden	stonden	en	hoe	men	de	
voortekenen	moest	interpreteren.	Poli9eke	rivalen	lieten	het	dan	ook	niet	na	om,	conform	het	gangbare	religieuze	
interpreta9ekader,	de	schuld	voor	geleden	of	dreigdend	onheil	bij	de	ander	te	leggen.
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een	 onderscheid	 tussen,	 enerzijds,	 de	 fic9eve	 personages	 uit	 sprookjes	 en	 andere	 verhalen	 en,	
anderzijds,	de	God	of	goden	die	 zij	menen	 te	moeten	vereren.	Ook	 religieuze	mensen	kunnen	zich	
probleemloos	 verplaatsen	 in	 de	 fic9eve	 wereld	 van	 The	 Lord	 of	 the	 Rings	 en	 er	 waardevolle	
levenslessen	uit	halen,	evenwel	zonder	te	gaan	geloven	dat	het	hoofdpersonage	Frodo	en	de	Midden-
Aarde	werkelijk	 bestaan.	Op	hun	beurt	 gaan	ongelovigen	 spontaan	anders	om	met	de	Bijbel	 of	 de	
Koran	 dan	 met	 fic9eve	 verhalen. 	 Dat	 wijst	 volgens	 mij	 op	 een	 wezenlijk	 verschil	 tussen	 beide	42

soorten	teksten.	Neckebrouck	slaat	de	nagel	op	de	kop:	

„Dat	 laatste	 concept	 <i.e.	 religie>	 veronderstelt	 dat	 een	 rela?e	 of	 contact	 –	 verschillend	
geconcipieerd	 naar	 gelang	 de	 onderscheiden	 godsdiensten	 –	 van	 de	 godsdiens?ge	 mens	
mogelijk	wordt	met	de	en?teit	of	en?teiten,	de	kracht	of	krachten	van	zijn	pantheon.	Dit	laat	
niet	 alleen	 toe	 het	 religieuze	 perspec?ef	 te	 onderscheiden	 van	 het	 wijsgerige.	 Het	 maakt	
tevens	het	 verschil	 duidelijk	 tussen	de	godsdiens?ge	werkelijkheid,	beschouwd	als	werkelijk	
bestaande,	en	de	wereld	van	fabula?e	en	fic?e,	dat	wil	zeggen	een	andere	wereld	dan	die	van	
het	 dagelijkse	 leven,	 maar	 aan	 de	 bewoners	 waarvan	 geen	 reëel	 bestaan	 wordt	
toegeschreven…”	 	43

In	een	andere	context	vraagt	Burms	zich	af	of	de	wetenschap	een	ac9eve	rol	zou	kunnen	spelen	 in	
het	 opwekken	 van	 het	 ‘cosmic	 religious	 feeling’.	 Hij	 verwijst	 daarbij	 opnieuw	 naar	 Einstein,	 die	
geloofde	dat	we	dankzij	de	wetenschap	inzicht	kunnen	krijgen	in	de	werkelijkheid	waarin	we	leven.	
Dat	die	werkelijkheid	daarbij	verschijnt	als	blind	voor	het	menselijke	lot,	draagt	bij	tot	het	besef	van	
de	 rela9viteit	 en	 fu9liteit	 van	 onze	 ambi9es	 en	 verlangens.	 Volgens	 Einstein	 kan	 dat	 tot	 gevolg	
hebben	dat	de	mens	van	zichzelf	wordt	bevrijd	en	nieuwe	ademruimte	krijgt. 	44

Echter,	 ik	herhaal	mijn	vraag	van	daarnet:	waarom	zou	de	mens	zich	bij	een	bezinning	over	
het	leven	dan	niet	kunnen	beperken	tot	natuurwetenschappelijke	en	-filosofische	inzichten?	Waarom	
moet	de	mens	dit	‘cosmic	religious	feeling’	⎯	of	gelijkaardige	vormen	van	bewustzijn	⎯	dan	toch	kost	
wat	kost	verbinden	met	sagen,	mythen	en	dogma’s	die	zo	gemakkelijk	de	indruk	wekken	dat,	ondanks	
alle	kwetsbaarheid	en	chaos,	er	 toch	een	diepere,	meer	 fundamentele	zin	en	werkelijkheid	bestaat	
die	 resoneert	 met	 de	 diepste	 menselijke	 gevoeligheden,	 of	 die	 doen	 uitschijnen	 dat	 er	 een	
godenwereld	is	die	borg	staat	voor	de	kosmische	en	maatschappelijke	orde?		

Ik	denk	dan	ook	dat	we	maar	beter	besluiten	dat	Einsteins	ervaring,	hoe	spiritueel	en	mys9ek	
ook,	uiteindelijk	toch	seculier	was.	Religieuze	voorstellingen	brengen	het	lot	van	de	mens	immers	in	
verband	met	een	andere,	superieure	werkelijkheid,	waaraan	‘ontologische	status’	wordt	toegekend.	
Het	 is	 door	 de	 openbaring	 van	 een	 diepere	 zin	 van	 de	 werkelijkheid	 ⎯	 eerder	 dan	 door	 een	
confronta9e	met	een	blinde	kosmos,	zoals	bij	Einstein	⎯	dat	de	godvrezende	mens	van	zijn	dagelijkse	
beslommeringen	en	onbevredigende	aardse	verlangens	wordt	bevrijd.	

Het	 laatste	 argument	 in	 het	 voordeel	 van	Neckebrouck	 sluit	 dan	ook	 aan	bij	wat	 ik	 eerder	
schreef	over	de	andersheid,	en	vooral	over	de	superioriteit	van	de	andere	werkelijkheid.	 Indien	het	
waar	 is	dat	die	andersheid	en	superioriteit	uitgedrukt	moeten	worden	 in	 termen	van	vitaliteit,	dan	
lijkt	het	op	zijn	zachts	gezegd	vreemd	dat	de	religieuze	mens	aan	die	meer	vitale	werkelijkheid	geen	
ontologische	 status	 zou	 toekennen	 ⎯	 hoe	 anders	 die	 status	 ook	 mag	 zijn	 in	 vergelijking	 met	 het	
statuut	 van	 ‘deze	 werkelijkheid’.	 Niet	 zelden	 zullen	 religies	 de	 alteriteit	 van	 deze	 en	 gene	
werkelijkheid	net	uitdrukken	in	termen	van	minder	en	meer	‘werkelijk’. 	Sommige	mys9ci	gaan	zover	45

	Die	houding	neemt	soms	absurde	vormen	aan	waarbij	men	elk	oog	voor	het	literaire	genre	verliest.	Die	blinde	42

leeshouding	correspondeert	dan	met	de	fundamentalis9sche	lezing.	Beiden	beogen	een	leVerlijke	interpreta9e.	Cf.	D.	
HUTSEBAUT,	The	PCB-scale	in	a	Non-theological	Perspec9ve,	die	aangeeN	dat	mensen	met	een	leVerlijk	geloof	(orthodoxie)	
en	mensen	met	een	leVerlijk	ongeloof	(kri9sche	distan9e)	ten	gronde	gelijkaardig	denken.
	V.	NECKEBROUCK,	Antropologie	van	de	godsdienst.	De	andere	zijde,	p.288-289.	Cf.	Cf.	A.E.	MCGRATH,	Why	God	Won’t	Go	43

Away,	The	London	Ins9tute	for	Contemporary	Chris9anity,	die	spreekt	over	het	verlies	van	zijn	geloof	in	de	kerstman	toen	hij	
vier	was,	en	zijn	herontdekking	van	het	christelijke	godsgeloof	als	jongvolwassene.
	A.	BURMS,	Humanisme	en	ervaring	van	zin	(1992),	p.55-61.44

	Cf.	V.	NECKEBROUCK,	Antropologie	van	de	godsdienst.	De	andere	zijde,	p.287,	die	aangeeN	dat	het	onderscheid	tussen	beide	45

werkelijkheden	in	sommige	tradi9es	gear9culeerd	wordt	als	dat	tussen	een	illusoire	en	een	reële	werkelijkheid.
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te	 beweren	 dat	 niet	 de	 andere,	 maar	 net	 deze	 werkelijkheid	 een	 illusie	 is	 en	 dat	 de	 andere	
werkelijkheid	(‘God’)	de	enige	is	waarvan	men	terecht	kan	zeggen	dat	zij	bestaat.	K.	Waaijman	vond	
die	ervaring	verwoord	bij	de	islami9sche	mys9cus	Rumi:	

„Mys?eke	 tradi?es	cul?veren	het	bewustzijn	van	de	scheppingsovergang	van	niet-zijn	naar	
zijn.	Mys?ci	dalen	af	in	hun	niet-zijn,	om	te	beseffen	hoe	zij	hun	zijn	ieder	ogenblik	ontvangen	
uit	Gods	scheppingskracht.	Zo	zegt	de	Islammys?cus	Rumi:	‘Wij	en	ons	bestaan	zijn	niet-zijn.	
Jij	bent	de	Absolute	die	verschijnt	in	de	gestalte	van	sterfelijkheid.	Wat	ons	beweegt	is	jouw	
gave.	 Ons	 hele	 zijn	 is	 jouw	 schepping.’	 Wie	 indaalt	 in	 het	 niet-zijn,	 dat	 hij	 is,	 beseJ	 de	
volstrekt	 gratuite	 scheppingsovergang,	 die	 hij	 ieder	 ogenblik	 meemaakt	 vanuit	 God:	 ‘Jij	
openbaarde	 de	 schoonheid	 van	 Zijn	 in	 niet-zijn,	 nadat	 je	 een	 niet-zijn	 verliefd	 had	 laten	
worden	op	Jou’.	In	mys?ci	komt	de	menswording	tot	bewustzijn	als	godsgebeuren.”	 	46

Ik	kom	nu	terug	op	een	probleem	dat	ik	aans9pte	bij	de	bespreking	van	de	andersheid	van	de	andere	
werkelijkheid.	Door	dualiteit	 in	de	defini9e	van	religie	 in	 te	schrijven	zou	de	mys9eke	godservaring	
niet	 langer	 religieus	genoemd	kunnen	worden.	Zoals	 ik	 toen	al	aangaf,	doorzien	mys9ci	 immers	de	
fundamentele	 eenheid	 van	 al	 wat	 bestaat.	 Het	 citaat	 van	 Waaijman	 suggereert	 echter	 een	
interpreta9e	 die	 zowel	 recht	 doet	 aan	 de	 ervaring	 van	 de	 mys9cus	 als	 aan	 de	 intuï9e	 van	
Neckebrouck	dat	religie	steeds	op	een	andere	werkelijkheid	gericht	is.	De	mys9cus	ervaart	de	gehele	
werkelijkheid	vanuit	het	goddelijke,	want	het	is	in	God	dat	alles	en	allen	hun	diepste	eenheid	hebben.	
In	het	mys9eke	bewustzijn	draait	het	perspec9ef	dus	als	het	ware	om:	de	mys9cus	ervaart	God	niet	
langer	vanuit	een	werelds	perspec9ef,	maar	ervaart	de	wereld	vanuit	een	'goddelijk'	perspec9ef.	De	
katholieke	theoloog	M.	Huot	de	Longchamp,	die	over	de	westerse,	christelijke	mys9ek	schrijN,	helpt	
ons	verder	op	weg:	

„Nous	recevons	tout	de	l’absolu,	et	cela	ne	dépend	pas	de	nous;	aussi,	même	si	nous	venons	
de	 définir	 la	 religion	 au	 sens	 propre,	 nous	 pouvons	 dire	 que	 toute	 notre	 expérience	 est	
spontanément	religieuse,	c’est	à	dire	‘en	rela?on’	à	l’absolu,	sans	que	l’on	puisse	délimiter	en	
elle	 des	 zones	 sacrées	 d’une	nature	autre	 que	 celle	 des	 zones	profanes.	 S’il	 faut	maintenir	
cege	dis?nc?on,	ce	sera	plutôt	au	profit	de	deux	qualités	possibles	de	toute	expérience,	l’une	
consciente,	l’autre	inconsciente	de	cege	rela?on:	elle	sera	sacrée	pour	qui	la	perçoit	comme	
don	que	l’absolu	lui	fait	de	lui-même,	avec	ce	que	cela	comporte	d’éternité	et	de	gratuité;	elle	
sera	 profane	 pour	 qui	 la	 perçoit	 au	 contraire	 selon	 sa	 face	 mortelle	 d’usage	 et	 de	
consomma?on	temporelle.”	 	47

Voor	onze	doeleinden	moet	het	begrip	‘profaniteit'	hier	wel	door	‘seculariteit’	worden	vervangen,	en	
had	ik	het	ook	wat	minder	u9litaris9sch	willen	invullen	door	in	de	wending	‘sa	face	mortelle	d’usage	
et	de	consomma?on	temporelle’	de	woorden	‘d’usage’	en	‘consomma?on’	weg	te	laten. 	48

	 Toch	blijN	er	een	sterke	affiniteit	voelbaar	 tussen	dit	 soort	 religieus-mys9eke	ervaringen	en	
Einsteins	‘cosmic	religious	feeling’.	Ook	kunnen	we	er	niet	omheen	dat	een	bepaalde	groep	mensen	
geseculariseerde	 spirituele	 inzichten	 blijN	 koppelen	 aan	 de	 tradi9onele	 teksten	 uit	 hun	 religieuze	
cultuur.	Dat	is	op	zich	een	interessant	gegeven	dat	onze	aandacht	verdient.	Het	doet	denken	aan	de	
zogeheten	 axiale	 verschuivingen	 in	 de	 godsdienstgeschiedenis.	 Zo	 maakte	 het	 hinduïsme	 een	
overgang	 mee	 van	 een	 klassieke,	 polytheïs9sche	 godsdienst	 (Veda)	 naar	 de	 mys9eke	 religiositeit	
waarvan	Brahman	 het	 centrum	vormt.	De	 vedische	basisteksten	bleven	hun	 geopenbaard	 karakter	

	K.	WAAIJMAN,	Spiritualiteit.	Vormen,	grondslagen,	methoden,	p.32.	Volledigheidshalve	dient	er	wel	op	gewezen	te	worden	46

dat	sommige	mys9ci,	om	de	volkomen	andersheid	van	God	uit	te	drukken,	net	zullen	zeggen	dat	God	niet	bestaat.	Daarmee	
willen	ze	vooral	aangeven	dat	Hij	niet	bestaat	op	de	manier	waarop	iets	uit	de	manifeste	werkelijkheid	bestaat.	Cf.	K.	
ARMSTRONG,	Een	geschiedenis	van	God.	Vierduizend	jaar	jodendom,	christendom	en	islam,	p.12.
	M.	HUOT	DE	LONGCHAMP,	L’homme	en	toute	vérité.	Introduc9on	au	mystère	chré9en,	Paris,	Fac	Edi9ons,	1986,	p.58.47

	Cf.	V.	NECKEBROUCK,	Antropologie	van	de	godsdienst.	De	andere	zijde,	p.299-301,	die	aan	het	begrip	‘profaan’	een	andere	48

betekenis	geeN	dan	aan	het	begrip	‘seculier’.	Indien	men	de	door	mij	geschrapte	woorden	laat	staan,	dan	kan	het	begrip	
‘pofaan’	zeker	behouden	blijven.
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behouden,	maar	 in	nieuwe	 teksten,	die	op	hun	beurt	 canonieke	 status	 zouden	verwerven,	werden	
mys9eke	interpreta9es	van	het	tradi9onele	materiaal	ontwikkeld.	Ook	het	werk	van	de	filosofen	uit	
de	 klassieke	 oudheid	 kan	 men	 beschouwen	 als	 een	 poging	 om	 de	 tradi9onele	 religieuze	
voorstellingen	te	herinterpreteren. 	Men	kan	zich	dan	ook	afvragen	of	de	zogeheten	internalis9sche	49

religie	niet	de	 ‘logische’	volgende	stap	 is	 in	dat	historische	proces.	Die	overgang	zou	zich	dan	 in	de	
moderne	wereld	het	snelste	voltrekken.	

Dergelijke	 vragen	 zijn	 alvast	 aan	 de	 orde	 in	 in	 het	 godsdienstpsychologisch	 onderzoek	 in	
Vlaanderen.	Een	duidelijk	voorbeeld	is	het	empirisch	onderzoek	van	D.	Hutsebaut,	die	de	PKG-schaal,	
ontwikkeld	 door	 D.	 Wullf,	 als	 interpreta9ef	 instrument	 gebruikt.	 In	 zijn	 onderzoek	 ontwaart	
Hutsebaut	 een	 verschuiving	 van	 een	 literaliserende,	 gesloten	 geloofshouding	 naar	 een	
symboliserende	 post-kri9sche	 geloofshouding. 	 Daarbij	 kan	men	 zich	 afvragen	 of	 die	 ontwikkeling	50

geen	stap	is	in	de	rich9ng	van	het	volledige	loslaten	van	de	tradi9onele	teksten	en	voorstellingen	en	
van	de	 introduc9e	van	andere	voorstellingen.	Burms	geeN	alvast	 te	 verstaan	dat	 gangbare	morele,	
esthe9sche	 en	 religieuze	 normen	 kunnen	 verdwijnen	 van	 zodra	 ze	 hun	 aansprekingskracht	
verliezen. 	Ook	Armstrong	schrijN:	51

„Wanneer	 religieuze	 denkbeelden	 geen	 geldigheid	 meer	 hebben,	 verdwijnen	 ze	 meestal	
geruisloos	van	het	toneel;	als	in	dit	empirische	?jdperk	het	menselijke	idee	van	God	niet	meer	
voldoet,	 zal	 het	 terzijde	worden	 geschoven.	Maar	 in	 het	 verleden	 heeJ	 de	mens	 dan	 al?jd	
nieuwe	symbolen	gecreëerd	om	zijn	verwondering	voor	en	zijn	besef	van	de	onzegbare	zin	van	
het	leven	in	stand	te	houden.”	 	52

Toch	ook	hier	weer	een	kanVekening.	In	zijn	evalua9e	van	de	secularisa9ethese	staat	Neckebrouck	er	
uitvoerig	 bij	 s9l	 dat	 de	 huidige	 genera9e	 sociale	wetenschappers	 is	 gaan	 beseffen	 dat	 religie	 alles	
behalve	 van	 het	 wereldtoneel	 verdwenen	 is,	 in	 tegenstelling	 tot	 wat	 hun	 voorgangers	 in	 de	 jaren	
1960	 en	 1970	 hadden	 voorspeld.	 Zo	 toont	 onderzoek	 aan	 dat	 de	 renaissance	 van	 tradi9oneel	
religieus	 denken	 zich	 in	 niet-westerse	 landen	 het	 sterkste	 voordoet	 bij	 hogeropgeleiden. 	 Weer	53

ander	onderzoek	laat	zien	dat	door	New	Age	en	andere	nieuwe	religieuze	bewegingen	(NRB’s)	ook	in	
de	westerse	samenleving	heel	wat	objec9verend	religieus	denken	bestaat. 			54

	 Het	laatste	woord	is	dus	nog	niet	gezegd,	maar,	alles	bij	elkaar	genomen,	wil	ik,	afsluitend,	de	
volgende	voorzich9ge	conclusies	trekken	over	religie	en	objec9verende	geloofsvoorstellingen:	

(1) De	aansprekingskracht	die	 religie	 voor	de	mens	heeN,	 kan	niet	 louter	 verklaard	worden	 in	
termen	 van	het	 zoeken	naar	 verklaringen:	 religie	 heeN	een	 intrinsieke	 aansprekingskracht,	
omdat	zij	aansluit	bij	 iets	fundamenteel	menselijk,	de	fragiliteit	van	het	menselijke	bestaan	
en	 streven.	 Deze	 aansprekingskracht	 kan	 als	 dusdanig	 niet	 gerechtvaardigd	 worden	 door	
beroep	te	doen	op	een	extern,	neutraal,	niet-religieus	standpunt.	

	Cf.	H.P.	RODRIGUES,	Introducing	Hinduism,	p.24-45	en	p.115-136	en	K.	ARMSTRONG,	Een	geschiedenis	van	God.	Vierduizend	49

jaar	jodendom,	christendom	en	islam,	p.42-56.
	Cf.	D.	HUTSEBAUT,	The	PCB-scale	in	a	Non-theological	Perspec9ve	en	P.	VANDERMEERSCH	&	H.	WESTERINK,	50

Godsdienstpsychologie	in	cultuurhistorisch	perspec9ef,	Amsterdam,	Boom,	2007,	p.220-229.	Die	laatsten	wijzen	erop	dat	
godsdienstpsychologen	rekening	moet	houden	met	cultuurhistorische	ontwikkelingen	en	uiten	enig	voorbehoud	bij	het	
zoeken	naar	universele	ontwikkelingsstadia.	Men	moet	dus	opleVen	de	post-kri9sche	ontwikkeling	niet	te	vlug	als	een	vaste	
fase	in	een	universeel	cogni9ef	proces	te	definiëren.
	A.	BURMS,	Humanisme	en	ervaring	van	zin	(1992),	p.46.51

	K.	ARMSTRONG,	Een	geschiedenis	van	God.	Vierduizend	jaar	jodendom,	christendom	en	islam,	p.439-440.52

	Cf.	V.	NECKEBROUCK,	Antropologie	van	de	godsdienst.	De	andere	zijde,	p.130-139.	Cf.	A.E.	MCGRATH,	Why	God	Won’t	Go	53

Away,	die	wijst	op	een	verband	tussen	deze	ontwikkeling	en	het	opduiken	van	het	zogeheten	New	Atheism,	dat	hij	als	een	
reac9e	van	gefrustreerde	atheïsten	beschouwd	na	het	onjuist	blijken	van	de	secularisa9ethese,	bijzonder	na	9/11.
	Cf.	W.J.	HANEGRAAFF,	New	Age	Religion	and	Western	Culture.	Esotericism	in	the	Mirror	of	Secular	Thought	(Suny	Series.	54

Western	Esoteric	Tradi9ons),	New	York,	State	Univ.	of	New	York	Press,	1998,	p.62-76,	over	de	sterke	neiging	van	de	New	Age	
beweging	om	posi9efwetenschappelijke	inzichten	te	verzoenen	met	hun	spirituele	wereldbeeld,	op	zo’n	manier	dat	zij	een	
paradigmaverschuiving	ontwaren	van	een	oude,	materialis9sch	reduc9onis9sche	wetenschap	naar	een	nieuwe	holis9sche	
wetenschap	die	het	spirituele	karakter	van	de	werkelijkheid	ten	volle	erkent.
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(2) Objec9verende	 interpreta9es	 van	 religieuze	 denkbeelden	 moeten	 anderzijds	 toch	
beschouwd	worden	 als	 een	 oorspronkelijke	 en	 cons9tu9eve	 component	 van	 de	 religieuze	
levenshouding	 en	 kijk	 op	 de	 wereld.	 Zij	 zijn	 dan	 op	 te	 vaVen	 als	 verankerde	 externe	
standpunten.	 Zij	 kunnen	 de	 aantrekkingskracht	 van	 een	 religie	 niet	 rechtvaardigen,	 maar	
indien	zij	hun	plausibiliteit	verliezen,	brengt	dat	het	religieuze	systeem	toch	in	crisis.	Daarbij	
lijken	 meerdere	 reac9es	 mogelijk:	 internalisme,	 neo-orthodoxie,	 andere	 voorstellingen,	
atheïsme	of	agnos9cisme…	

(3) Tussen	 objec9verende	 interpreta9es	 onderling	 kunnen	 we	 ook	 een	 zekere	 varia9e	 en	
ontwikkeling	ontwaren.	Die	moet	verder	onderzocht	worden,	daarbij	rekening	houdend	met	
de	inzichten	die	de	religieuze	tradi9es	hierover	zelf	aanreiken.	

(4) Ook	 moet	 men	 onderzoeken	 hoe	 hedendaagse	 seculiere,	 in	 fundamentele	 zin	
ontmythologiserende	 interpreta9es	 van	 de	 tradi9onele	 voorstellingen	 zich	 tot	 de	 diverse	
objec9verende	 interpreta9es	 verhouden,	 en	 of	 er	 een	 verband	 bestaat	 tussen	 de	 diverse	
hedendaagse	ontwikkelingen	in	het	religieuze	landschap:	heeN	de	ontmythologisering	bij	de	
vorige	genera9es	geleid	tot	religieuze	onverschilligheid	bij	jonge	mensen	vandaag	enerzijds,	
en	tegelijk	tot	neo-orthodoxe	houdingen	bij	andere	jongeren,	anderzijds?	
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