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Toen men mij vroeg deze lezing te geven leek alles maakbaar. Ook al wisten wij dat

niet alles door onze individuele kracht veranderd kon worden, wij geloofden in de

mogelijkheid van sturing. Dit gold (en geldt?) zeker voor Nederland, waar men meer

dan elders gezagsgetrouw is. Daarbij groeide de overtuiging dat sturing minder een

zaak is van experts die een vakgebied door en door kennen - leraars en hoogleraren

bijvoorbeeld - maar van managers. Intussen zijn wij in uiterst korte termijn door de

economische crisis op het waankarakter van deze denkbeelden gewezen. Deze

overtuiging berustte op geloof, op een geloof dat gaandeweg en niet-bereflecteerd in

onze geest was geslopen. Kun je dat geloof veranderen, zoals je ieder geloof kunt

veranderen of bijsturen? Of is dit geloof anders omdat het geen religieus geloof was

en het daarom makkelijke bij te sturen valt? Of is het toch niet anders? Wellicht is

dit een dringende reden om het over de psychologie van het geloof of, beter gezegd,

van het geloven te hebben,en over de mogelijkheid om het bij te sturen.

Ik besef wel dat deze verwijzing naar niet-religieus geloof ons lijkt af te

brengen van het probleem dat volop in de belangstelling en de controverse staat: die

van het religieuze fundamentalisme, dat onze sturende regering ertoe noopt een

waakzaam oog te houden op wat er in moskeeën allemaal gepredikt wordt, en van

religieuze overtuigingen in het algemeen, die filosofen zoals Paul Cliteur ertoe

brengen om voor een niet-religieus moreel Esperanto te pleiten, zodat wij buiten

iedere religieuze context om met elkaar over belangrijke maatschappijvragen zouden

kunnen overleggen. Historisch en sociologisch lijkt het inderdaad zo te zijn dat

vrijzinnige tendensen binnen de bestaande religies vaak het onderspit lijken te delven.

Hoe jammer ik het ook vind, in Nederland zijn de vrijzinnige kerken de meest lege

en in de katholieke Kerk excommuniceert men tegenwoordig vrijdenkende theologen

terwijl men oerconservatieven binnenhaalt. Overigens, in hun conservatieve en

fundamentalistische tendensen worden kerken en religieuze groeperingen vaak door

militante atheïsten een handje gelopen. Vanuit ervaring ken ik uit de treure

uitspraken zoals: ‘Zelf ben ik ongelovig, maar jij, die dat bent, jij moet dan toch... en

als je dat niet bent ben jij geen echte gelovige protestant, of katholiek, of islamiet.’

En wat jij dan wel zou moeten getuigt doorgaans van zo’n clichématig en

fundamentalistisch beeld van religie, dat jij je afvraagt hoe het kan komen dat de

betrokkene er zo weinig van weet, of zo sadistisch doet alsof die er niets van weet.

Want ook bij de militante atheïsten zijn er sadisten die heimelijk redenen verzinnen

om hun tegenstanders naar de brandstapel te brengen.

U voelt het, er sluipt iets passioneels rond het geloven, vaak iets irrationeels,

het is verbonden met machtshonger of minstens met de neiging om de ander van het

eigen geloof deelgenoot te maken of die minstens in de contramine te drijven. Laat

mij toe eraan toe te voegen dat precies dit het de theoloog zo vaak zo onaangenaam

maakt om zich in een gezelschap te begeven. Je bent eindelijk not on duty, je hebt

een charmante tafeldame of -heer en de wijn is lekker, maar men heeft ontdekt dat je

theoloog of nog erger, priester, bent, en daar komt het onderwerp op de proppen met



2Patrick Vandermeersch - Is geloof maakbaar?

alle clichés die je vreesde en het onderwerp wordt niet losgelaten. Daarom is het

vaak gezelliger Onder theologen want die kunnen rustig over het object van hun

bezigheid zwanzen. Dat betekent echter niet dat het steeds onaangenaam is om on

duty te zijn, zoals vandaag, en daarom wil ik enige bakens uitzetten over de vraag

wat geloven nu is en in hoeverre je dat mag beïnvloeden, voor zoverre je kan,

natuurlijk.

1. Geloven is slechts een deelaspect van religie en het is niet steeds - wellicht

zelden - het fundamentele aspect ervan. Luther herontdekte het terecht: geloof is

een werkwoord, een psychologische activiteit, zoals hoop en liefde, en het bestaat

niet in de ontwikkeling van kennis maar in een fundamenteel vertrouwen

(pistis).

Voor veel mensen is de religie geloof. De media gebruiken in Nederland de termen

doorgaans door elkaar heen, alsof het om hetzelfde ging. In het bijzonder waar religie

gewelddadig overkomt, verbindt men dat vaak met extremistisch – zeg maar:

overdreven – geloof. In deze optiek wil men preken en onderwijs controleren opdat

langs deze weg geen extreme geloofsovertuigingen doorgegeven zouden worden. Men

moet echter goed beseffen dat het geloof, begrepen als het diepst in je eigen innerlijk

voor waar houden van geloofswaarheden, niet in alle religies een rol speelt, laat staan

dat het telkens de voornaamste dimensie is. Verder is het hoegenaamd niet zeker of

de agressie die soms met religie verbonden is, precies uit dit geloofselement

voortkomt. Religie is in ieder geval niet altijd geloof, en zeker niet enkel geloof,

hoezeer men ook geneigd is in het publieke debat beide termen als synoniemen te

gebruiken. Onderzoek dat dus op de geloofsuitspraken van mensen focust, riskeert

radicaal naast de echte betekenis van de terugkeer van de religie te grijpen.

Dat religie en geloof hetzelfde zouden zijn, is een typisch protestantse of,

beter gezegd, een calvinistische opvatting die vooral in de Verenigde Staten

vanzelfsprekend is geworden. Vanuit deze vooronderstelling spreekt men vaak

smalend over de zogenaamde ‘ietsisten’, alsof die niet echt zouden geloven of voor

hun geloof niet zouden durven uitkomen. Met dit laatste woord komt er sluipend een

andere vooronderstelling binnen, dat het geloof een waagstuk zou zijn, iets wat voor

Kierkegaard klopt maar wellicht niet voor alle andere religieuze mensen, en gelukkig

maar. Overigens, even smalend als over ietsisme zegt men vaak dat het katholieke

‘geloof’ alleen maar een nestgeur is, iets waar heel wat protestantse

godsdienstpsychologen tegenwoordig jaloers op zijn en dat zij in hun eigen kerken

zouden willen terugvinden. Ik kan ze begrijpen, en niet alleen omdat geurtjes

tegenwoordig zo belangrijk zijn.

Wanneer je de geschiedenis van het christendom in vogelvlucht bekijkt, zie je

namelijk dat het geven van de primauteit aan de leer op een tot nog toe onverklaarde

wijze in het calvinisme pregnant wordt. Dit is een paradoxaal gegeven in de
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geschiedenis van het protestantisme, want Luther had juist de omgekeerde weg

gewezen. Die had namelijk precies gereageerd tegen de voorrang die de katholieke

Kerk was gaan geven op het ‘geloven dat’, op het aanvaarden van een aantal niet te

bewijzen waarheden, door erop te wijzen dat er voor ‘geloof’ in de Griekse bijbel

‘pistis’ stond, namelijk een grondige houding van vertrouwen, en niet het accepteren

van ware uitspraken. Hiermee had hij terecht opnieuw de actieve en emotionele

grond van de relatie tot het goddelijke ontdekt die traditioneel met de verwoording

van de drie ‘goddelijke deugden’ verbonden was: geloof, hoop en liefde. Deze drie

woorden proberen een aanwijzing te geven hoe een mens zich tot het goddelijke kan

verhouden, maar terwijl hoop en liefde voor ons taalgevoel nog actieve emotionele

houdingen uitdrukken, heeft ‘geloof’ voor velen deze betekenis verloren en roept het

woord doorgaans slechts het object van deze houding op, en dit object dan wel in

verengde vorm, als de in woorden gevatte formules die dit object pogen te grijpen.

Waarom het calvinisme binnen het protestantisme het Lutherse inzicht naast zich

heeft neergelegd, is tot nog toe onvoldoende onderzocht. Wel is het duidelijk daar

waar de afbakening van verschillende denominaties belangrijk werd, onder andere in

het bijzonder in de Amerikaanse situatie waar afzonderlijke kerken een belangrijke

sociale rol spelen, men steeds meer in het taalgebruik religie en geloof ging

identificeren. Hiermee geraakte vaak de emotionele grondslag van religie buiten

beeld.

Er zou heel wat te zeggen zijn over de basale rol van emotionele motieven in

het geloven en de wijze waarop theologen in hun denken dit feit hebben gepoogd te

verdisconteren. Ik houd het bij het noemen van een grote naam, Friedrich

Schleiermacher, met zijn beroemde zin: ‘Geloof bestaat niet in het denken noch in

het handelen, maar in schouwing en gevoel’.1 Maar ook niet-theologen zijn daar

vaak impliciet van bewust, zoals een sympathieke restauranthouder in een Spaans

dorpje, aan wie mijn studenten met nadruk vroegen of hij geloofde. De man

wimpelde de vraag eerst af, maar omdat studenten vasthoudend kunnen zijn, zei hij

tenslotte: ‘Wel, als je mij dat vraagt: ik ga niet iedere week naar de kerk. Maar als ik

in moeilijkheden zit, bid ik tot Onze-Lieve-Vrouw van Gran Canaria, want ik ben

daar geboren. Waarom niet tot Onze-Lieve-Vrouw van hier? Het is toch dezelfde! Ja,

dat besef ik, maar toch bid ik tot die van Gran Canaria’.

2. Als men kijkt wat het handelen van mensen bepaalt, is het niet alleen de

formulering van wat zij in de verengde zin van het woord ‘geloven’, wat zij dus

zonder bewijs als ware kennis zouden aannemen, maar de dieper liggende en

emotionele motieven die de religie schragen, en daarenboven de socio-culturele

omstandigheden die zich van een religie bedienen.

1.Overigens ook in het kenproces, maar ik ga er hier aan voorbij om de toehoorder niet opnieuw op het

verkeerde spoor te zetten van geloof als een alternatieve, niet gefundeerde vorm van kennis is.
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In zogoed als alle culturen is religie verbonden met het maatschappelijk leven en met

de wijze waarop individuen hun toebehoren tot hun maatschappelijke context

beleven. Dit is voor een deel observeerbaar, en sociologen wijzen dan ook graag op

de maatschappelijke functie van de religie - waarbij deze formule reeds dubbelzinnig

is, want dit suggereert dat je enerzijds de religie hebt en daarenboven haar

maatschappelijke functie. Maar ook psychologisch is religie verbonden met de wijze

waarop wij ons door gevoelens en emoties verbonden weten met anderen. Dit geldt

in het bijzonder voor de gevoelens van het er mogen bij zijn en van onderlinge

verplichting: vandaar dat religies inspelen op basic trust en op schuldervaring, en het

is met name de ontsporing van dit laatste dat in het Westen aanleiding heeft gegeven

tot kritiek op de wijze waarop religies via schuldinductie kritiekloosheid en blinde

gehoorzaamheid in de hand werken. Zonder er verder op te kunnen ingaan, wijs ik er

op dat het calvinistische schuldgevoel anders is dan het katholieke: het laatste heeft

de aanleiding gegeven tot Angelo Hesnards Morale sans péché, het eerste tot Aleit

Schilders Hulpeloos maar schuldig. En hoe zit het met de islam, met het boeddhisme,

de New Age, zonder een wellicht nog meer problematische zaak te vergeten: het

charismatische christendom? Hier komen wij aan een variëteit van verschillende

emotionele belevingen van religies, en de verschillen in de emoties de bespeeld

worden is belangrijker dan de verschillen in leerstellingen die men al dan niet

‘gelooft’ - in de verengde betekenis die men vaak aan dat woord geeft.

3. Zijn er toch differentiërende kernen in het geloven dat het met specifieke

religieuze keuzen van bepaalde religies verbindt? Ja, het monotheïsme als

universalisme en afwijzen van het dualisme. Aan de rol van het

Drievuldigheidsgeloof gaat men doorgaans voorbij omdat men niet beseft wat er

de achtergrond van is (als er naast de Zoon ook de Geest is die rechtstreeks uit

de vader voorkomt stammen ook de andere religies uit de éne God). Het

problematische waar wij tegenwoordig voor staan is, Darwinisten ten spijt,

overigens niet het scheppingsgeloof maar het verlossingsgeloof en het ermee

verbonden schuldgevoel waarmee het christendom bijgedragen heeft om de

sociale orde in onze maatschappij overeind te houden.

Wil je naar de onderscheidingen tussen de religies peilen, dan moet je naar de

fundamentele keuzen die erin vervat zijn en die direct met emotioneel beleven

verbonden zijn. Ik kom hier bij de fundamentele credo’s, maar niet in zoverre zij

formuleringen zijn waarover men kan twisten of zij met een op zich bestaande

bovennatuurlijk realiteit corresponderen, maar voor zoverre die een aparte wijze om

de realiteit te beleven op gang zetten en ondersteunen.

Laten wij als denkoefening kort ingaan op het christendom en traditioneel

gegeven dat voor iedereen vanzelfsprekend zou moeten zijn maar waar veel mensen

doorgaans verbaasd van opkijken: de diepste grondslag van het christendom is
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natuurlijk niet het evangelie. Ik ben er steeds weer verwonderd over dat je dat

tegenwoordig nadrukkelijk moet stellen en dat velen onder je toehoorders kunnen

opschrikken bij deze uitspraak. Ik verkondig hierbij echter allesbehalve

nieuwlichterij. Vooraleer de Bijbel aan bod kan komen, moeten er eerst voorafgaande

fundamentele keuzes gemaakt worden: Bestaat er iets absoluuts dat de mens te boven

gaat? Kan men dit absolute personifiëren als goden? Zo ja, houdt dit absolute - of

deze goden - zich met de mensen bezig, hebben de mensen daar iets aan en hebben

die goden zelf daar iets aan (vb. van Epicurisme)? Is er één oppergod of is er zelfs

misschien maar één god?

Geleidelijk zijn wij dus bij het monotheïsme aanbeland. Dan volgen er nog

vragen: Is die éne god de god van alle mensen of is die slechts de god van een deel

van de mensheid, waarbij je dit deel nog eens kunt opvatten als een bepaald volk of

een bepaalde groep van uitverkorenen dat over volksgrenzen heen gezocht moet

worden.

Een van de kernproblemen ivm het monotheïsme is niet of er één God dan

wel honderd en één of nog méér zijn, maar wel of er enerzijds een god van het

goede en anderzijds een god van het kwade is en dat de wereld het strijdtoneel van

hun beider macht is. Dat was de grondovertuiging van één van de grote

wereldgodsdiensten die lang met het christendom in concurrentie heeft gestaan en die

onze kerkvader Augustinus zelfs bijna verleid heeft. Het is een heel plausibele

godsdienst. Het kwade in deze wereld wordt dan veroorzaakt door één macht, de

macht van het ‘Rijk van het kwade’, het goede door de macht van het goede, en deze

tweedeling beantwoordt aan een diepe, psychologische structuur die uit onze prille

kindertijd stamt, toen wij in onze primitiever ervaring de wereld via zeer lichamelijke

belevingen in tweeën splitsten, in lekkere dingen en dingen om van te kotsen. Het

monotheïsme is op de eerste plaats geen afwijzen van het geloof dat er bij beekjes,

bergen, vergezichten en huisjes telkens een andere god schuilt, maar een afwijzing

van dit dualisme. Voor een echte monotheïst stamt alles van God, ook wat wij als

kwaad ervaren, en de volgende vraag is dan natuurlijk hoe je met dit van God

afkomstige schijnbaar kwade moet omgaan.

Hiermee zijn wij bij het onderscheid tussen scheppings- en verlossingsreligies

terecht gekomen. Monotheïstische scheppingsreligies gaan ervan uit dat God de

wereld goed heeft gemaakt, en dat wat wij als kwaad ervaren, ofwel voorlopig is

ofwel door ons verkeerd als radicaal kwaad wordt ervaren. Wij moeten er mee leren

leven, wachten tot het verandert, en of wij daaraan kunnen meewerken hangt dan

weer af van de vraag die meteen aan de orde komt, of wij met de nodige kracht

toebedeeld zijn om met god mede te werken. Monotheïstische verlossingsreligies

daarentegen denken dat de wereld eerst verlost moet worden (soms leunen zij daarom

dicht tegen het dualisme aan) alvorens het goede, dat god voorheeft met de schepping

en met de mens in het bijzonder, kan doorbreken. Ook in dit geval zijn er stromingen

die ervan overtuigd zijn dat de mens aan deze verlossing kan meewerken, terwijl

andere ervan overtuigd zij dat de mens daar niet in machte toe is en dat de verlossing

van God zelf moet komen.
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Wij zouden het nu nog moeten hebben over het onderscheid tussen

openbaringsreligies en natuurlijke religies, en in samenhang daarmee over de vraag in

hoeverre de mens deel heeft aan het goddelijke en dus echt actief zijn binnen het

goddelijk plan of niet, dat alles van God zelf moet komen. Maar ik houd het hierbij

want het is niet mijn bedoeling een college over fundamentele theologie te geven.

Maar ik hoop dat het hiermee duidelijk geworden is dat dergelijke fundamentele

onderscheidingen het geloven - de geloofsdaad - anders structureren. Het zijn

fundamenteel andere keuzen op het vlak van wat je inderdaad een credo zou kunnen

noemen, maar een credo die met specifieke emotionele factoren verbonden is, van

depressie op opgelaten zijn, van zich vrij of zich schuldig voelen, van strijdbaarheid

of medelijden, etc. en dus die niet enkel de simpele waarheidsvraag van een feit

betreffen, of het waar is dat de slang in het paradijs tot Eva gesproken heeft en of

het waar is dat de houtworm tot de dieren in de ark van Noach behoorde.

Dit zijn de fundamentele distincties tussen verschillende credo’s die de

specifieke wijze bepalen hoe een religie in een cultuur ingebed is en hoe zij

interageert met de psychologische zelfbeleving van een individu. Deze

onderscheidingen gaan aan een eventueel aanvaarden van het Evangelie logisch

vooraf en conditioneren de verschillende wijzen waarop het geïnterpreteerd kan

worden. Echter, de vraag is of de integratie van dergelijke fundamentele keuzen in

een specifiek socio-cultureel functioneren van religies nog zo werkt en of wij, in

Europa althans, niet voor een radicaal nieuw feit staan: die van een religie die zich

los heeft gemaakt van de cultuur. Sommigen zijn daar blij om een ik ken zelfs

kerkleiders van allerlei pluimage die verheugd zijn over het feit dat de religie nu in

onvermengde, zuivere en ‘echte’ gedaante verschijnt en zich daarom smalend uitlaten

over het cultuurchristendom. Men kan echter de vraag anders stellen: staan wij niet

eerder voor een losgeslagen religie, voor een vorm van religie die nog nooit heeft

bestaan? En of dat zuiverheid en echtheid betekent?!?

4. In West-Europa hebben wij een secularisatie doorgemaakt die elders

onbestaande is en doorgaans niet begrepen werd. Deze secularisatie speelde

anders in protestantisme dan in katholicisme (in het eerste geval begon men met

het ‘voor waar houden’), maar zij resulteerde in een zich vrijmaken van door

religie gesanctioneerde gedragsregels. Het ging dus niet enkel over de scheiding

van Kerk en Staat, hoewel dit feit aan het religieuze een aparte wending heeft

gegeven: de loskoppeling van religie en cultuur. Merkwaardig genoeg kan men

verwachten dat dit nieuwe, Europees model van de religie, en niet het

Amerikaanse, door de globalisering verdere verspreiding zal kennen. Krijgen wij

hierdoor religie in pure vorm (terug)? Dat is een verwarrende formulering, want

religie heeft nooit los van de cultuur bestaan. Wij zouden beter zeggen dat wij

religie in losgeslagen vorm krijgen, en dat wij voor de absolute nieuwe opgave

staan wat wij met deze religie, die soms zeer gek kan zijn, aan moeten.
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Europa heeft na de godsdienstoorlogen en woede om de macht van Kerken de

scheiding tussen Kerk en Staat afgekondigd, Amerika werd gesticht door dissenters

die uit Europa moesten vluchten en die daarom een eigen Staat hebben gesticht in de

vorm van een religieus huis met vele kamers. Daarbij hebben de Amerikaanse

kerkgenootschappen een belangrijke sociale functie, terwijl deze functie in Europa

meestal door de seculiere Staat wordt verzorgd. Dat maakt een reuzenverschil.

In Europa moet de religie zich een eigen gestalte creëren, los van haar

sociologisch functioneren (wat aan de andere zijde, van de kant van de Staat uit, de

vraag heeft doen rijzen hoe men nu ‘waarden en normen’ overeind kan houden, dé

hamvraag van de opkomende sociologie in de tweede helft van de negentiende

eeuw - maar daar hebben het wij vandaag niet over).

Het feit dat religie van haar sociale functie ontdaan wordt, betekent echter niet

dan haar psychologische functie verdwijnt. Integendeel, zij wordt er groter door.

alleen: zij wordt anders, precies omdat de psychologische functie voorheen met haar

sociale functie verweven was. Religie ondersteunde vroeger doorgaans een individu

dat zich in een welomschreven en duidelijke maatschappelijke context geplaatst wist.

Nu zijn die overzichtelijke en concrete maatschappelijke verbanden vaak zoek, zodat

de psychologische steun die het individu zoekt vaak een is die het moet toelaten in

de onoverzichtelijke mundialiteit overeind te blijven. De islamitische identiteit die

veel ontwortelden zich bijvoorbeeld aanmeten kan wellicht wel lijken op het

aanhangen van een traditionele islam, maar het is een zoeken naar steun in de islam

buiten de traditie.

5. Na het voorgaande moet de vraag ‘kan men het geloof van mensen sturen?’

veranderd worden in: ‘Valt de religie te sturen?’. Eeuwen lang heeft de

theologie, al dan niet in samenhang of in spanning met de kerkelijke, pastorale

praktijk, geprobeerd dat te doen, met vaak als enig succes het spiritueel welzijn

van de theologen zelf, als men hen tenminste rust gunde. In deze nieuwe situatie

van verzelfstandigde religie dat zich buiten de cultuur heeft geplaatst, is het

minder dan ooit duidelijk hoe dat moet - als het kan. In ieder geval heeft het

geen zin de inhoudelijk geformuleerde geloofsuitspraken, de credo’s, te willen

beïnvloeden. Decennia lang toont sociaal-psychologisch onderzoek reeds aan dat

dit niet kan en dat dit overigens de mens in zijn handelen niet steeds beïnvloedt.

Een betere weg lijkt mij te zijn in te spelen op de plaats waar de religie toch

nog voeling met de cultuur kan hebben, dit is de sfeer van de kunst, die op haar

eigen wijze voor de vraag staat hoe zij nog een boodschap kan overbrengen.

Steeds weer, als een bezetene, hameren op ethische waarden, in het bijzonder op

die van het gezin, lijkt mij een absoluut heilloze weg.


