
Onder theologen Godsdienstweten-
schappers, fundamentalistische atheïsten
en de toekomst der religie

Zich vrij en relativerend in een religieuze context kunnen
bewegen is een waar godsgeschenk. Het komt gelukkig
tegenwoordig vaker voor dan in mijn jeugd, toen je gods-
dienst meestal ernstig moest nemen en zij vooral de vreze
Gods inspireerde. Tegenwoordig zoeken mensen in gods-
dienst de meest verschillende zaken en vaak genieten zij
ervan: een rustige sfeer om tot zichzelf te komen, een
ruimte om te mediteren, Bach of gregoriaans met een
vleugje nostalgie, rituelen zonder al te veel consequenties,
een stukje volksreligie met kitscherige souvenirs uit Lour-
des, of zelfs godsdienst met alles erop en eraan. Dat neemt
niet weg dat godsdienst tegenwoordig opnieuw ook in
haar gevaarlijke, intolerante vorm verschijnt. Fundamen-
talisme herinnert ons aan een lange traditie van religieus
geïnspireerd geweld. Voor heel wat tijdgenoten is de fun-
damentalistische Islam een spookbeeld en zelfs regeringen
zouden er alles aan willen doen om er een gematigde reli-
gie van te maken. Dit maakt dan weer de weg vrij voor
atheïsten die recht uit de 19de eeuw lijken te komen en met
een beroep op Darwin het scheppingsdebat aanzwenge-
len. In ieder geval, zo pleegt men te zeggen: religie is terug
van weggeweest. Faculteiten Godgeleerdheid en Gods-
dienstwetenschap kunnen weer zaken doen.

Het is niet steeds de religie van weleer die terugkomt.
Ook in die gevallen, waar men naar traditionele en goed
herkenbare vormen grijpt, kan de motivatie heel verschil-
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lend zijn van de vroegere. De zogenaamde terugkeer is dan
ook vaak gezichtsbedrog. Om maar één voorbeeld te
geven: Franse traditionalisten kunnen met kaarsen in de
hand in processie lopen en jongeren doen dat soms ook,
maar er is een wereld van verschil tussen beide. Mensen
kunnen naar oude, traditionele of gewoon herkenbare reli-
gieuze vormen grijpen zonder ook maar in het minst met
elkaar overeen te komen in wat zij daarin zoeken. Zeker
het belijden van een gemeenschappelijke leer is daar vaak
helemaal niet bij. Wil men dus weten wat de terugkeer van
de manifeste religie betekent, dan moet men verschillende
aspecten of ‘dimensies’ in het religieuze leven onderschei-
den.

Een element waar men zich vaak op verkijkt is de
dimensie geloof. 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 extre-
me 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, juist uit dit geloofselement voort-
komt. 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 op de geloofsuitspraken van mensen
focust, riskeert dus radicaal naast de echte betekenis van de
terugkeer van de religie te grijpen.

In deze rede wil ik eerst kort een aantal aspecten onder-
scheiden van wat men onder het kopje ‘overdreven religie’
kan plaatsen. Daarna wil ik, mede op basis van mijn eigen
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persoonlijke ervaring, schetsen hoe wij in de situatie
beland zijn waarin religie problematisch geworden is en
wij er precies geen greep meer op kunnen krijgen. Ik
besluit dan met mijn visie over hoe je religie wél zou kun-
nen bestuderen en waarom een Faculteit Godgeleerdheid
en Godsdienstwetenschap hierbij onontbeerlijk is.

fanatisme, conservatisme, fundamen-

talisme, integrisme, extremisme en 

gewoon herkenbaar geloof

Religieus fanatisme is van alle tijden, maar merkwaardig
genoeg gebruiken wij tegenwoordig liever de term ‘funda-
mentalisme’. Die is intussen een dusdanig containerbegrip
geworden dat heel wat onderscheidingen verloren gaan.
Hiermee verdwijnt ook het verschil in psychologische
dynamiek dat er telkens mee verbonden is. Laten wij daar-
om een aantal woorden op een rij zetten.

Het gemakkelijkst is ‘conservatisme’. Het duidt op de
keuze om alles maar bij het oude te laten, beter gezegd: om
geen veranderingen te accepteren. Hierbij is de situatie die
men wil bewaren doorgaans deze die men zelf nog heeft
gekend. Een conservatief wil zeker het nabije verleden niet
op de helling zetten ten voordele van een meer oorspron-
kelijk verleden. Vandaar dat een conservatief zelden een
fundamentalist is. De oorsprong van zijn religie kan hem
of haar meestal geen barst schelen, als de zaken maar blij-
ven zoals zij waren.

Een fundamentalist wil wél naar veel vroeger terug. Die
wil terug naar het fundament. De waarheid van een religie
ligt volgens deze visie in haar eerste oorsprong. Nadien
kwam alleen maar verbastering. De fundamentalist heeft
dus een afkeer voor het nabije verleden en doorgaans voor
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alles wat na het ontstaansmoment van een religie is
gebeurd. Ooit was religie nog ‘zuiver’, en de associatie die
men vaak met lichamelijke zuiverheid legt is er niet voor
niets. Fundamentalisten willen onveranderlijke duidelijk-
heid, zij willen goed en kwaad radicaal van elkaar schei-
den, en interpretaties waarbij scheidingslijnen vervagen
zijn hun een gruwel.

Laat ik hierbij meteen de opmerking maken dat wij niet
altijd tegen een zeker fundamentalisme zijn. In de loop
van de geschiedenis van het christendom heeft men regel-
matig naar de oorsprong en de eerste bijbelse geschriften
teruggegrepen om het heden te bekritiseren. Luthers sola
scriptura is daar het belangrijkste historische voorbeeld
van, maar ook de laatste decennia heeft men – meestal
tevergeefs – katholieken willen bewegen om de bijbel te
lezen. Van een terugkeer naar de bron, van een zeker fun-
damentalisme dus, wordt bevrijding of meer authenticiteit
verwacht, terecht of ten onrechte. Hoe men dat ook mag
waarderen, de recente stortvloed aan steeds nieuwe bijbel-
vertalingen kan men als een soort fundamentalisme
bestempelen.

Integrisme is weer iets anders. Het is een typisch Frans
woord dat het Engels woordenboek uit armoede toch
maar met fundamentalism vertaalt. Jammer, want het gaat
om iets anders. Integristen willen het integrale geloof en
het maakt hun niet uit of iets hoofd- of bijzaak is. Vaak
zijn zij conservatief, maar daar waar de echte conservatie-
ven dit doorgaans in alle aspecten van het leven zijn, focus-
sen de integristen op de details van het religieuze leven, die
voor hen allemaal even belangrijk zijn. Er steekt vaak iets
dwangmatigs in het integrisme, met zijn voorliefde voor
vaste rituelen en zijn krampachtige vasthouden aan voor-
spelbare gedragspatronen, alsof alle directe uitingen van
emotionaliteit gevaarlijk zouden zijn.
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Extremisme is dan weer van een heel andere orde. De term
wijst op extreme, te veel doorgedreven religiositeit. Het is
alsof daarnaast niets van waarde bestaat. Je vindt een wijs
oordeel over een dergelijke godsdienstbeleving op het
voetstuk onder het standbeeld van een verlichte bisschop
in Viseu (Portugal): ‘Godsdienst is als zout bij de maaltijd.
Zonder een beetje ervan smaakt er niets, maar te veel
maakt de hele maaltijd kapot’. Met dit oordeel komen wij
dicht bij de wijze waarop wij vandaag de dag in West-
Europa de religie willen: ‘gematigd’, zoals ons klimaat heet
te zijn. Maar wat is gematigde religie? In ieder geval moei-
lijk te definiëren.

Moeilijk te definiëren is overigens ook gewoon religie,
of liever wat ‘typisch religieus’ of minstens ‘herkenbare
religieus’ is, voor zover dat hetzelfde is. Zowel sociologen
als psychologen discussiëren daar eindeloos over, met als
typische testcase de vraag van collega Yme Kuiper of voet-
bal religie is.

Wij zullen dit debat hier niet opnieuw voeren. Uit deze
eerste exploratie blijkt alvast een belangrijk onderscheid.
Er zijn mensen die in ons secularisatieproces een aantal
elementen van de religie kwijt zijn geraakt. Zij klampen
zich vast aan de resten ervan, willen wellicht het verleden
op dit vlak herstellen, en ervaren hierbij heimwee maar
ook wel eens agressie. Secularisatie heeft bij hen een leegte
nagelaten. Let wel dat ik niet zeg dat zij naar het vroegere
religieuze wereldbeeld terugverlangen, want dit suggereert
religie als een samenhangend geheel. Zij willen wellicht
alleen maar bepaalde aspecten van de religie terug omdat
die hun dierbaar waren, en dat zijn niet noodzakelijk de
geloofswaarheden. Naast deze hunkeraars naar het verle-
den heb je dan een heel ander slag mensen, die een religie
zoeken die zij niet gekend hebben, vaak omdat zij buiten
ieder religieus kader zijn opgegroeid. Heel wat jongeren
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behoren tot die groep en hun zoeken kan alle kanten uit-
gaan. Vaak beseft men niet dat ook heel wat terroristen uit
deze hoek komen: zij komen vaak uit allesbehalve strikte,
confessionele gezinnen en toen zij zich bekeerden hebben
zij zich niet primair tot een leer bekeerd. Dit geldt overi-
gens voor de meeste bekeerlingen: een existentiële crisis en
een charismatische leider komen vaak eerst, de leer daar-
na.1 Ook in deze tweede groep moet een leegte opgevuld
raken, maar het is zeer de vraag of het dezelfde leegte is als
bij diegenen bij wie dierbare aspecten van de religie uit
handen zijn geglipt. Zoeken naar een eigen vorm van reli-
giositeit hoeft overigens helemaal niet steeds het toetreden
tot een groep of nieuwe herkenbare religie te betekenen.
Het kan gewoon de bricolage zijn waaraan wij tegenwoor-
dig zo gewoon zijn.

In ieder geval: religie kent dus verschillende dimensies,
verschillende aspecten, en het is de vraag of zelfs deze for-
mule niet bedrieglijk is alsof er eerst dé religie zou zijn en
daarna haar dimensies. Dan zou het ontbreken van een
dimensie meteen in het totaalbeeld opvallen, en dit is niet
het geval. Misschien bestaat er alleen een toevallig samen-
gaan van aspecten en aan dit amalgaam wordt nu eens wel,
dan weer niet de naam ‘religie’ gegeven. Wij mogen hierbij
niet vergeten dat de situatie waarin wij de vraag naar het
wezen van de religie stellen, het gevolg is van het razend
snelle secularisatieproces dat in West-Europa, in het bij-
zonder in België en Nederland, heeft plaatsgevonden.
Gezien het feit dat ik dat van dichtbij heb meegemaakt,
wil ik daar nu even op terugblikken.
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he t faillie t van vanzelfsprekende 

religie

In mijn jeugd was religie nog een erg vanzelfsprekend
gegeven. Wanneer je vijftig jaar later aan studenten vertelt
hoe deze vanzelfsprekendheid er concreet uitzag, komt het
relaas hun absoluut ongeloofwaardig over. Zij wrijven zich
de ogen uit wanneer ik hun de katholieke regels voor het
dagelijkse leven laat opzoeken in het in honderdduizenden
exemplaren verspreide en in vele talen aangepaste hand-
boekje Katholieke moraaltheologie van Heribert Jone. Je
leest daar bijvoorbeeld dat je op vrijdag geen vlees mocht
eten, dus ook geen bouillonblokjes mocht gebruiken waar-
in vlees werd verwerkt, noch bepaalde soepen in blik, zoals
de Liebig en de meeste Maggi-soepen, met uitzondering
van de Rumford-, Windsor-, Koninginne- en tomaten-
soep.2 Deze regels werden op vanzelfsprekende wijze
onderhouden. Ik herinner mij nog levendig de grote soep-
terrine die op een vrijdag door mijn moeder werd binnen-
gebracht. Mijn vader proefde, minder kritisch naar de
smaak dan naar de ingrediënten, en merkte geïrriteerd op:
maar daar zit bouillon in! Daarna mocht ik, net als mijn
vijf broers en mijn zus, mijn bord terug in de soepterrine
gieten en die verdween de keuken in, tot de zaterdag.

Hoezeer wij tegenwoordig de casuïstiek van koosjer,
halal, vegetarisme en veganisme als vanzelfsprekend
accepteren, komt de analoge levensvisie van vijftig jaar
geleden ons, wat katholieken betreft, zeer vreemd over.
Voor moslims en vegetariërs accepteren wij nochtans dat
zij aan de letter van hun wet hechten. Op seksueel gebied
waarderen wij de wetsgetrouwheid van andere religies
echter niet steeds. Sluiers storen ons, alsook het feit dat
vrouwen zonder mannen willen zwemmen in onze zwem-
baden, en dat zij zich zozeer naar hun oude patriarchale
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gewoontes voegen. Over hun regels voor geldzaken praten
wij minder, in het vertrouwen dat onze banken daarvan
wel iets lucratiefs kunnen maken.

Diep in ons geheugen worden wij wellicht herinnerd
aan de wijze waarop wij zelf vrijheid verwierven. Daarom
focussen wij op normen die met seksualiteit en daarbij
horende rolpatronen te maken hebben. Seksualiteitsbele-
ving lijkt het teken van grotere innerlijke vrijheid, en van
deze vrijheid moeten ook onze medeburgers getuigen, zo
zeggen wij althans. ‘Laat die jongens toch wat gemakkelij-
ker aan de meisjes zitten, dan hoeven zij toch geen over-
dreven machogedrag te vertonen en homo’s in elkaar te
slaan om hun libido te laten afvloeien!’ Hiermee drukken
wij onnadenkend ons vermoeden uit hoe een gematigde
religie tot stand komt. De vrijheid nemen om toch de was
op zondag buiten te hangen, om varkensvlees te eten, ook
op vrijdag, om condooms te gebruiken, dat is de weg naar
gematigde religie. Vrijheid op seksueel gebied heeft een
groot psychologisch impact. Dat hebben wij van Freud
geleerd.

Zo gesteld is de vraag eenvoudig: om tot gematigde
religie te komen, komt het erop aan de serie al te gedetail-
leerde morele voorschriften uit te dunnen en overdreven
gezagsgetrouwheid een beetje losser te maken. Secularisa-
tie zou dan de moraal betreffen en eigenlijk niet anders te
werk gaan dan de wijze waarop ik vegetariërs probeer te
bekeren. ‘Natuurlijk’, zeg ik dan, ‘kippen die met duizen-
den op elkaar gepakt worden en kistkalveren eet je niet,
maar een dier dat een goed leven heeft gehad, waarom
niet?’ En zo begint de bekering bij hertenbiefstuk, wild
konijn en wijngaardslakken. Dergelijk relativeren van
gedragsregels laat toch de metafysische vraag naar het
godsbestaan overeind! Dat zou je denken, de vraag is ech-
ter of iedere religie blijft leven wanneer zij van gedetail-
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leerde ethische voorschriften en – wat niet helemaal het-
zelfde is – haar sociale functie wordt ontdaan. Is het overi-
gens wel daarheen dat men terug wil wanneer men hetzij
iets uit de vroegere religieuze sfeer mist of als men naar
nieuwe vormen van religie zoekt? Toegegeven, er zijn zelfs
jongeren die duidelijke gedragsregels willen, maar die zijn
niet in de meerderheid. Het is meestal niet de gebods- en
verbodsreligie van weleer die men terug wil.

katholieke, leuvense wortels

Een belangrijk gegeven waar men vaak aan voorbijgaat is
dat gehoorzaamheid op het vlak van de leer en gehoor-
zaamheid op het vlak van de ethiek verschillende zaken
zijn. Zij kunnen op paradoxale wijze elk huns weegs gaan.
Terugblikkend lijkt dit mij de centrale ervaring die ik uit
mijn studenten- en docententijd in Leuven heb meegeno-
men. Het was een periode waar men heftig debatteerde
over seksuele moraal. Tegelijk, zonder dat er een verband
mee was, was er volop belangstelling voor geloofsleer. De
seksuele moraal leek ons destijds overigens niet wezenlijk
voor het katholicisme. Men verwachtte dan ook van het
Tweede Vaticaans Concilie dat het snel twee ouderwetse
zaken zou opruimen: het priestercelibaat en het verbod op
voorbehoedsmiddelen. Een inhoudelijk debat over de
inhoud van de geloofsleer kwam ons veel belangrijker over.
Hierbij haakten wij destijds aan bij de protestantse theolo-
gie.3

In dit verband wil ik de colleges dogmatiek van Benja-
min Willaert memoreren, die berucht waren omdat een
gemiddelde student er geen touw aan vast kon knopen.
Willaert nam het liefst een bepaalde stelling in om daarna,
met zijn bekende introductieformule ‘Maak eens de absur-
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de veronderstelling dat...’, ons te doen nadenken over het
feit dat het omgekeerde ook best waar kon zijn. Dankzij 
B. Willaert die het weer van H. Kuitert had, ontdekte ik
Origenes en diens beroemde uitspraak over de hel. Wat
deze theoloog reeds in het begin van de derde eeuw
poneerde, kennen mijn studenten stilaan van buiten. In
het kort gaat het als volgt:

– Bestaat de hel?
– Neen, natuurlijk niet!
– Je moet dus niet in de hel geloven?
– Hoe kom je erbij? Natuurlijk moet je in de hel 
geloven!
– Maar waarom moet je in de hel geloven wanneer die
niet bestaat?
– Om niet in de hel te geraken!

De context waarin Origenes dit zegt is minstens even inte-
ressant. In zijn commentaar op Jeremias’ klacht in verband
met zijn roeping (‘Je hebt mij bedrogen Heer, en ik heb mij
laten bedriegen’ Jeremia 20:7) vraagt Origenes zich af of
God misschien liegt. Er zijn twee mogelijkheden: ofwel
heeft de bijbel gelijk en die zegt dat God liegt en dus liegt
God. Ofwel heeft de bijbel ongelijk en dus liegt God.4

Origenes stelt dus dat geloofsvoorstellingen geen waar-
heid claimen omdat zij met een niet bewijsbare maar echt
bestaande bovennatuurlijke realiteit zouden corresponde-
ren. Hun waarheid ligt in het effect dat ze teweeg brengen.
Als men dat eenmaal doorheeft, wordt men immuun voor
aanvallen die het geloof menen te ondermijnen wanneer
zij argumenteren dat geloofsformules niet letterlijk waar
kunnen zijn. Natuurlijk zijn ze dat niet! Dat betekent
evenwel niet dat je om het even wat als geloofsformule
kunt aannemen, want je moet letten op het psychologische
effect dat heel verschillend kan zijn. Om een centraal
voorbeeld te nemen: geloven in het monotheïsme, dat er
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één God is die hemel en aarde geschapen heeft, of geloven
in zowel een goede God met zijn Rijk van het Goede als
een kwade God met zijn Rijk van het Kwade, leidt tot een
heel andere levens- en denkwijze!

Destijds werden dus fundamentele vragen gesteld over
wat geloven precies inhield en hoe je met geloofsvoorstel-
lingen moest omgaan. Maar, helaas maar leerrijk, het zijn
niet deze vragen die het gehaald hebben. De seksuele
moraal bleek, hoe absurd het ook mag lijken, een veel taai-
er brok in het leven van de katholieke kerk. Door een
merkwaardige samenloop van omstandigheden werd ik
gedwongen seksuele moraal te doceren, wat ik eerst met
man en macht probeerde te vermijden. Toen bleek dat mij
de ruimte niet gegeven werd om te weigeren, heb ik er het
beste van gemaakt en mij verdiept in deze discipline, waar-
van men soms zegt dat zij de voorloopster is van de seksu-
ologie en zelfs van de pornografie. Toch denk ik met veel
plezier terug aan werkcolleges waar wij ons over de seksue-
le moraal van Alphonsus de Liguori hebben gebogen, met
vragen zoals die naar het onderscheid tussen sodomia per-
fecta en sodomia imperfecta, en de juiste vertaling van An
licitum sit adspicere pudenda brutorum?5

Lang heb ik het niet mogen doen. Mijn studenten kre-
gen te horen dat mijn kritische en contextuele benadering
van de religie geen goede theologie was.6 Los van mijn
persoonlijke perikelen dienaangaande, sta je toch versteld
van het merkwaardige feit dat seksuele ethiek in de katho-
lieke kerk veel zwaarder woog dan geloofsvragen. Je mocht
destijds eigenlijk best publiek je twijfel uitdrukken of er
wel een God was. Dat klonk zeer diepzinnig en dat had-
den mystici overigens ook gedaan. Maar vragen stellen
over seksuele moraal, dat kon niet. Tegenargumenten
klonken er niet. In het spoor van wat je geleerd had, bracht
je de oude, goede, geaccepteerde theologie aan bod, je dis-
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cussieerde over een correct begrijpen van de natuurwet,
etc. Het mocht niet baten. Men herhaalde grijs gedraaide
standaardformules maar wilde gewoon niet argumenteren,
en zo is het gebleven, tot op de dag van vandaag. Zodoen-
de werd mij steeds duidelijker hoe marginaal leerstellingen
en theologische reflectie in de gang van een kerk wel kun-
nen zijn. Belangrijker is de anonieme macht die met een
ondoorzichtige en wellicht door niemand gestuurde logica
opereert. Dit heeft mij veel doen nadenken over Michel
Foucaults analyse van de seksualiteit en de microfysiek van
de macht.

In ieder geval is het mij toen duidelijk geworden dat de
wijze waarop een religie opereert weinig met de beleden
leerstellingen te maken heeft. Wie religie van daaruit pro-
beert te begrijpen, grijpt er radicaal naast. Het volstaat niet
om de leer wat losser of vaster te maken opdat mensen
vrijer of gezagsgetrouwer zouden zijn. Mensen denken
niet rechtlijnig: wij geloven in God, schepper van hemel en
aarde, en daarom gehoorzamen wij aan wat die God recht-
streeks of via zijn spreekbuizen verordent. Het zijn andere
factoren, andere dimensies van de religie, die mensen
ethisch motiveren. Wat onze westerse cultuur betreft, was
het vooral het schuldbesef dat niet via het scheppingsge-
loof maar via het verlossingsgeloof onderhouden werd.
Daarom is het merkwaardig dat men in het huidige poli-
tieke debat over intelligent design op de schepping focust,
en niet op wat tegenwoordig veel problematischer is, de
verlossing door de dood van een Heiland op een kruis en
het daarbij horende schuldgevoel.
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protestanten en varianten van he t 

schuldgevoel

Ik ga eerst verder met mijn eigen levensverhaal. Terug
mogen keren naar een theologische faculteit was een ver-
ademing en vooral een verruiming van het perspectief
waarbinnen ik mij met de vragen, die mij na aan het hart
lagen, verder bezig kon houden. Groningen was een Rijks-
faculteit, er was geen kerkelijke bemoeienis en theologie
werd er beoefend in de vorm van godsdienstwetenschap.7

Je vond er studenten van alle pluimage, voor het grootste
gedeelte uit de reformatorische traditie, waarbij het
gewicht van vrijzinnige hervormden aanvankelijk zeer
groot was. Er heerste een absoluut vrije sfeer die goeddeels
overeen kwam met de sfeer die ik in mijn eerste jaren in
Leuven had gekend. Krampachtigheid over seksuele zaken
was er niet. Ik herinner mij nog met veel plezier de voor-
stelling van Het balkon van Jean Genet door de facultaire
toneelgroep Theoneel waarbij expliciete seksscènes niet
geschuwd werden. Daarenboven waren er steeds meer stu-
denten die buiten ieder religieus kader om waren opge-
groeid. Dit stelde op een radicaal nieuwe wijze de vraag
hoe religieuze belangstelling ontstaat en of zij zich wel kan
nestelen in een traditionele kerkelijke context.

De gelegenheid die Groningen gaf om met de Refor-
matie en haar geschiedenis kennis te maken, is van
onschatbare waarde geweest. Iedereen kent natuurlijk
Webers Het protestantisme en de geest van het kapitalisme
waarbij het arbeidsethos van het produceren met de diepe
onzekerheid omtrent de eigen predestinatie verbonden
wordt. Nader onderzoek maakte mij duidelijk dat je dat
arbeidsethos met het schuldgevoel moest verbinden en dat
het protestantse schuldgevoel op heel wat punten verschil-
de van het katholieke. Het lag dieper, het was omvatten-
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der. Daar waar katholieken hun schuldgevoel lichter
maken door het op te delen in verschillende zonden die zij
naar aantal, zwaarte en vrije toestemming moeten leren
taxeren, bestond deze mogelijkheid voor de protestanten
niet.

Als buitenstaander met een katholieke achtergrond
vroeg ik mij natuurlijk af hoe de band tussen ethiek en
centrale geloofsvoorstellingen hier functioneerde. Ik vond
het dan ook erg vreemd dat ik geen protestantse moraal-
theologie aantrof. Niet dat er aan de Groningse faculteit
geen ethiek bedreven wordt, maar een doordachte theorie-
vorming over precieze leefregels in verband met religie heb
ik er niet gevonden. Ook een psychologische analyse van
de wijze waarop het protestantse schuldgevoel al dan niet
bespeeld hoort te worden, wat de voordelen en nadelen
ervan zijn voor de sociale cohesie in een maatschappij, hoe
je moet omgaan met de irrationele motieven die hierbij
een rol spelen... neen, erg weinig. Dat was voor de kerkelij-
ke opleiding, zei men, maar van staatswege werd dat niet
bestudeerd. Men deed daarentegen steeds weer een beroep
op de rede, op het helder redeneren, zowel in de gods-
dienstfilosofie als in de effectief beoefende ethiek – en dat
binnen de variant van het christendom die in principe aan
de kracht van de rede zou moeten twijfelen. Voor Luther
bestond het geloven toch in de fiducia, het radicale ver-
trouwen dat de beperkingen van de rede oversteeg, of niet?

Zowel van katholieke als van protestantse zijde werd er
dus geen overkoepelend denksysteem gekoesterd om de
band tussen religie en ethiek te expliciteren. In het katho-
licisme was een dergelijk systeem er weliswaar ooit
geweest – en nog steeds zijn er theologen die proberen er
modellen voor te ontwikkelen – maar het systeem functio-
neerde in de praktijk allang niet meer. De seksuele ethiek
was er de laatste stuiptrekking van. In het protestantisme
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was het opbouwen van zo’n systeem naar mijn weten nooit
zo vanzelfsprekend geweest. Dat betekent dat je moet zeg-
gen dat het niet de leer is, maar dat het sociologische en
psychologische factoren zijn die de band tussen religie en
ethiek onderhouden. Dat wordt echter zelden zo duidelijk
gezegd. Integendeel, wie religie bestudeert, focust door-
gaans op het expliciet-religieuze, en dat zoekt men vaak in
de leer. Je ziet het: eigenlijk ligt hier het belangrijkste
werkveld voor godsdienstsociologen en godsdienstpsycho-
logen, maar om allerlei redenen is dat veronachtzaamd
terrein. Daarvan is een reden alvast duidelijk: in het huidi-
ge religiedebat dat door het thema fundamentalisme
gedomineerd wordt, verspreiden militante atheïsten een
uniform beeld van religie als blinde gehoorzaamheid aan
leerstellingen. De belangrijke andere dimensies van religie
worden zodoende aan het zicht onttrokken.

fundamentalistische ongelovigen

Tegelijk militant atheïstisch en fundamentalistisch zijn,
lijkt onmogelijk. Maar toch, het kan. Hiermee wil ik niet
het feit betwisten dat wie niet gelooft niet gelooft. Men
heeft geen redenen om mensen, die daarvoor uitkomen,
van leugens te beschuldigen of ze stiekem toch in één of
ander religieus verband in te lijven. Dat belet niet dat het
geloof, waartegen zij zich afzetten, fundamentalistisch van
aard kan zijn. Dit is eigenlijk fundamentalistisch ongeloof,
in die zin dat men ervan uitgaat dat het geloof waartegen
men zich keert, fundamentalistisch van aard is en moet
zijn.

De meest opvallende onder die fundamentalistische
atheïsten zijn ongetwijfeld degenen die in het intelligent
design debat actief zijn. Daar waar theologen vaak diep in
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hun geheugen op zoek moeten gaan naar de tijd dat dit
debat de gemoederen beroerde, doen deze atheïsten alsof
het voor de religie in het algemeen een actuele kwestie is
en impliciet beschuldigen zij theologen die er niet op wil-
len ingaan van een vluchtmanoeuvre. Hierbij willen zij
religie op dezelfde wijze en om dezelfde redenen bestrij-
den als men het deed in de 18de en 19de eeuw. Richard
Dawkins en Paul Cliteur zijn hierin trouwe navolgers van
de goede oude Auguste Comte, die de rede tegen het
geloof wilde uitspelen. Alsof er intussen niets gebeurd is,
hoor je tegenwoordig steeds weer de argumenten uit de
19de eeuw: geloof is irrationeel en kan de toets van de
wetenschap niet doorstaan. Mensen die dat wel doen,
onderwerpen zich blindelings aan gezag.

Ik geef grif toe dat het Verlichtingsdebat interessant is.
Daar ligt het probleem niet. Betwistbaar is wel dat men
het debat in onze radicaal gewijzigde context herhaalt en
hiermee de aandacht van de huidige, geseculariseerde en
gemuteerde religie afleidt, en dat is onze problematiek.
Het debat richt zich op de religie van weleer. Veel van wat
vroeger religie heette, wordt echter niet langer als ‘speci-
fiek-religieus’ herkend, terwijl het ‘manifest religieuze’ dat
men in de kijker zet, destijds van secundair belang was.

De actuele discussie over intelligent design verspreidt
dus een neo-fundamentalisme, en de betrokken atheïsten
zijn daar de stuwende kracht achter. Een dergelijk neo-
fundamentalisme vindt men ook in de smalende uitdruk-
king dat veel gelovigen nog slechts ‘ietsisten’ zijn.8 De for-
mule suggereert dat gelovigen afgevallen zijn van wat voor
hen essentieel zou moeten zijn, namelijk het voor waar
houden van voorstellingen over onbewijsbare feiten.
Bedoeld of onbedoeld pint men een religieus mens vast op
het geloofsaspect van zijn religie, meer concreet: op gelo-
ven als het voor waar houden van onbewijsbare voorstel-
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lingen over een andere wereld. Voor zover deze kritiek het
christendom betreft, worden centrale gegevens hiermee
buiten discussie gehouden, bijvoorbeeld het centrale punt
dat geloven primair bestaat in emotioneel gegrepen te
worden door een ervaring van geaccepteerd-zijn – in reli-
gieuze termen gesteld: ‘genade’ – met alle aspecten die
hiermee samenhangen: ondersteuning van de particuliere
identiteit, gevoel van persoonlijke verantwoordelijkheid,
vergevingsgezindheid en medelijden, etc. Religie is name-
lijk een complex geheel, met basale onderscheidingen in
polytheïsme, dualisme en monotheïsme, in scheppings- of
verlossingsreligies, in sociaal-regulerende religies en reli-
gies die het individuele hart beroeren, in religies die gevoe-
lens van vertrouwen of vrees, nederigheid of fierheid,
schuld of beredeneerde medemenselijkheid inspireren,
religies die heel specifieke vormen van religieus leider-
schap en geestelijke leiding ontwikkelen, en nog veel meer.
Over de waarde van al deze aspecten van religie kan men
ongetwijfeld zinvol debatteren en nagaan wat hun speci-
fieke secularisatietendens is, maar dit is dan een veel bre-
der en ander debat dan dat of God de wereld in zeven
dagen heeft geschapen, of de slang echt heeft gesproken in
het aards paradijs en of tussen de dieren in de ark van
Noach ook de houtworm aanwezig was.

Clichébeelden die naar neo-fundamentalisme ruiken
worden intussen gangbaar bij het bredere publiek. Lang
was het anti-gevoel daar de reden voor. Het clichébeeld
daarvan is bekend: ‘Neen, ik ben ongelovig, maar jij die
theoloog bent, pastor, priester, dominee, jij moet dan
toch...’, en dan volgen de meest primitieve vooronderstel-
lingen over religie. Maar tegenwoordig is het eerder onwe-
tendheid, vaak een sympathieke onwetendheid, die van
religie slechts een fundamentalistisch beeld overhoudt,
waarin de leer, het ‘geloven dat’, centraal staat. Ook aan
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deze universiteit tref je vaak collegae aan die ervan uitgaan
dat theologen gelovigen zijn, en wanneer ze merken dat jij
niet gelooft zoals zij nochtans dachten, zich verwonderd
afvragen: maar wat doe jij daar dan? 

Erger is natuurlijk dat dit fundamentalisme ook aanwe-
zig is bij de instanties die wetenschapsbeoefening en
onderzoek reguleren. Dit geldt in het bijzonder voor mijn
vakgebied, de godsdienstpsychologie. Zoals u weet, had ik
niets liever gedaan dan psychoanalyse en empirisch onder-
zoek combineren. Indien dat van hogerhand werd afge-
broken, is dat wellicht niet alleen de schuld van een toeval-
lige manager, want het tijdsklimaat is zo dat het opnieuw
zou gebeuren. En hierbij verwijs ik niet alleen naar de cli-
chébeelden over psychoanalyse en absurde Franse filosofie
die de ronde doen, maar ook naar het neo-fundamenta-
lisme waartoe men zich omwille van de vaak Amerikaanse,
zogenaamd gevalideerde onderzoeksinstrumenten ver-
plicht moet bekennen. Nochtans, voor ons in Europa,
waar de religie een grondige mutatie aan het doormaken
is, zou het meer dan ooit nodig zijn dat wij zicht krijgen op
de psychologische structuur die nieuwe vormen van gelo-
ven kenmerken.9 Het vorig jaar verschenen Kaski-rapport
God in Nederland bevestigt dat het verdwijnen van de tra-
ditionele kerkelijke aanhang weliswaar radicaal is, maar
dat er nieuwe vormen opkomen van wat men dan maar
met het vage woordje ‘spiritualiteit’ aanduidt.10

Waarom gebruikt men geen aan de Europese situatie
aangepaste enquêteformulieren die alle dimensies van reli-
gie onder de loep nemen? Omdat harde psychologen
alleen ‘gevalideerde’ onderzoeksprotocollen accepteren.
Pas dan krijg je subsidies van instanties waar de beoorde-
laars doorgaans niets van religie weten maar toetsen of de
methodiek goed is. Deze formulieren komen vaak uit
Amerika waar onze secularisatie onbekend is. 97% van de
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Amerikanen gelooft in God en meer dan 90% behoort tot
één of andere kerk. Je begrijpt dat veel onderzoeksinstru-
menten daarom nog steeds gericht zijn op klassieke kerke-
lijkheid en de mate waarin men adhesie betuigt aan
geloofswaarheden. Onze eerstejaarsstudenten zijn door-
gaans verbouwereerd wanneer men hen kennis laat maken
met de courant gebruikte enquêteformulieren. Er bestaan
weliswaar een paar Europese onderzoeksinstrumenten, en
die hebben hun waarde, zoals de Leuvense Post Critical
Belief Scale van mijn vriend Dirk Hutsebaut.11 Toch: wat
was de verwondering van onze studenten groot toen zij op
een schaal van 1 tot 5 moesten antwoorden in welke mate
zij geloofden dat Maria vóór, tijdens en na de bevalling van
Jezus maagdelijk was. Ook dit onderzoeksinstrument gaat
ervan uit dat religie begint met het accepteren van een
aantal geloofswaarheden die men gaandeweg los kan
laten. Wat betreft deze geloofswaarheden worden dan wel
erg vreemde testvragen gesteld, want de aangehaalde
omschrijving van de maagdelijkheid van Maria was echt
het prototype van de gekke dogmatische uitspraak waaro-
ver wij ons destijds als studenten vrolijk maakten. Maar
dat was onder theologen.

Hiermee kom ik tot de kern: consulteren psychologen
theologen wanneer zij een dergelijke vragenlijst opstellen?
Doorgaans niet.12 De reden is duidelijk: daar waar theolo-
gie in dienst van kerken staat of althans zo gepercipieerd
wordt, houden de ‘echte’ wetenschappers haar buiten
beeld, want zij moeten toch ‘objectief ’ blijven. Intussen
laten zij heel wat expertise liggen die in de theologie wel
degelijk aanwezig is. Daarbij missen zij ook de theologie-
beoefening als interessant psychologisch onderzoeksob-
ject, want die is een vindplaats van wat er gebeurt wanneer
mensen over religie gaan nadenken, ook wanneer dit in de
context van een particuliere kerk gebeurt. En natuurlijk
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gaan die wetenschappers er meestal ook van uit dat zij op
het ‘specifiek-religieuze’ moeten focussen, en verspreiden
zij ook daarmee een latent fundamentalistisch beeld van
de religie.

de onvervangbare functie van een 

faculteit godgeleerdheid en gods

dienst we tenschap

U voelt mijn conclusie reeds aankomen: wanneer je vanuit
een particuliere discipline als psychologie, sociologie,
antropologie, literatuurwetenschap of geschiedenis het
religieuze feit benadert en duidelijk onderstreept dat je een
aparte wetenschapper bent, met een specifiek standpunt
en een eigen arsenaal aan methodes, loop je alle gevaar om
de echte religie te missen zoals die zich nu in West-Euro-
pa ontwikkelt. Meer nog: je riskeert bij je publiek een neo-
fundamentalistisch beeld te verspreiden en impliciet, maar
niet minder effectief, aan de overtuiging mee te werken:
alleen een dergelijke religie is echte religie.

Dit hoeft natuurlijk niet te gelden voor ons eigen, klei-
ne maar sympathieke clubje van theologen en godsdienst-
wetenschappers. Waarom zouden wij ons niet met religie
in al haar dimensies en mutaties bezighouden? Want uit-
eindelijk bestaat een Faculteit Godgeleerdheid en Gods-
dienstwetenschap in een interdisciplinaire (of beter: trans-
disciplinaire) benadering van het religieuze fenomeen in al
zijn dimensies. Dit is dus iets heel anders dan toepassing
van literatuurwetenschap op de bijbel of van psychologie
of antropologie op de religie als afzonderlijk object. Wij
moeten het evenwel kunnen volhouden.

Je zou denken dat de traditie van veel van onze klassieke
theologische disciplines dat lijkt te garanderen. Neem exe-
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gese, bijvoorbeeld, een term die ik verkies boven ‘bijbelwe-
tenschap’ omdat hij de innerlijke dynamiek van deze vorm
van kennisverwerking beter uitdrukt en omdat de metho-
de op de religieuze geschriften van andere religies toege-
past kan worden. Met name de historisch-kritische
methode is aan de psychoanalytisch geïnspireerde gods-
dienstpsychologie nauw verwant. Niet zonder reden zei
Pieter van der Horst in de recente discussie over Geert
Wilders’ film Fitna dat hij pas zou geloven dat de Islam
aan het moderniseren was wanneer hun geleerden het ont-
staan van de Koran en de verhalen over Mohammed op
dezelfde wijze tegen het licht van de geschiedenis zouden
houden als wij het nu reeds twee eeuwen lang doen met de
bijbel. Ik wil geen stelling nemen in de discussie of het in
de Islam al dan niet reeds gebeurt. De hartenkreet achter
deze exegetische affirmatie is echter duidelijk: door het
kritisch bekijken van de groei, de vervormingen, de genia-
le wendingen en het gesjoemel in de ontwikkeling van de
traditie waartoe je behoort, ontwikkel je een eigen, vrije
positie. Deze intellectuele gedrevenheid is het die ook de
aandacht moet scherpen voor actuele ontwikkelingen in
het religieuze fenomeen. Deze gedrevenheid moeten wij
kunnen doorgeven. Zij is even belangrijk als het nieuwe
feitenmateriaal dat het bijbelhistorisch of godsdienst-
historisch onderzoek ontdekt.

En toch, hoe vaak worden wij niet verleid om gewoon
informatie door te geven, goed bedoeld en wetenschappe-
lijk verantwoord feitenmateriaal, zonder hierbij te besef-
fen dat wij een latent fundamentalisme versterken.

Herinner u de discussies over de duizend maagden die
de goede islamiet op zijn weg naar het paradijs zou ont-
moeten. Tot in het dagblad Le Monde toe stond er dat deze
idee op een verkeerde vertaling berustte daar het eigenlijk,
goed vertaald, om duizend mooie witte druiven ging. Col-
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lega Fred Leemhuis, onze huisspecialist in Koranvertaling,
merkte op dat ook deze vertaling betwistbaar was, want
het kon wellicht ook om duizend mooie jongens gaan, die
schitterende dranken serveren. Nu vind ik dit geen onaan-
genaam idee, maar waar het mij hier om gaat is dat wij
zodoende, ook al is het onze bedoeling niet, suggereren dat
een correct vertaalde koran de waarheid biedt.

Correcte informatie aanbieden is niet voldoende. Meer
nog: het kan kwaad berokkenen wanneer je je niet bewust
bent dat je daarmee tegelijk een onderliggende maar ver-
borgen tweede vraag beantwoordt. Dat is de valkuil van
veel vragen om informatie die ons vanuit een groeiende
onwetendheid worden gesteld. Wat wij dus moeten doen
is steeds opnieuw, vanuit onze expertise, hameren op de
ontwikkelingsprocessen die religies doormaken, op inter-
pretatieprocessen, en in het bijzonder op de merkwaardige
en schijnbaar contradictorische wisselwerking tussen reli-
gieuze denksystemen en door religie geïnspireerd gedrag.
Wij moeten dus, om een hedendaagse formulering te
gebruiken, ook de psychologische en sociologische functie
van religie bij ons onderzoek betrekken, wil men een fun-
damentalistische reductie vermijden en de ‘gematigde’
religie in het vizier houden.

Om religie correct te bestuderen, heb je een Faculteit
Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap nodig, en het
liefst een Rijksfaculteit. Pas wanneer je transdisciplinair
samenwerkt en je bijvoorbeeld als psycholoog in het
onderzoek van exegeten en antropologen verdiept, en deze
weer in de evolutie van religieuze denksystemen duiken,
en de experts in de denksystemen van een religie zich de
inspiratie van participerende observatie eigen maken, kun
je echt de innerlijke dynamiek van een religie bestuderen.
Wanneer religieuze fenomenen daarentegen worden
bestudeerd door vertegenwoordigers van verschillende
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disciplines die hun identiteit en particulariteit als onder-
zoekers voorop plaatsen en pas in tweede instantie naar
het te bestuderen object kijken, mag je in de huidige con-
text er zeker van zijn dat het religieuze object tot zijn
bedrieglijke specificiteit gereduceerd zal worden.

Misschien zijn wij de laatsten der Mohikanen, de laat-
sten die een zelfstandige faculteit vormen en de laatsten
die de titel ‘Rijksuniversiteit’ als eretitel in het vaandel dra-
gen. Mag het zo blijven, alle managers ten spijt, en wij
hebben een reputatie hoog te houden, laten wij het niet
vergeten! Toen Descartes last had van de theologen van
Utrecht en Leiden, vroeg en kreeg hij steun uit Gronin-
gen. De Groningers hadden begrepen dat er een nieuwe
tijd aanbrak en dat ook de religie anders zou worden. De
‘Groninger richting’ heeft ook later het begrijpen van de
eigen tijdgeest duidelijk voorop geplaatst. Huizinga
schrijft over haar dat hun vertegenwoordigers de laatste
ketters waren, want na hen kwamen alleen de ongelovi-
gen.13 Gerardus van der Leeuw leerde ons dat je over ker-
kelijke grenzen heen naar het gemeenschappelijk wezen
van de religies moet speuren en dat je studenten moet trai-
nen om zich fenomenologisch-invoelend door alle mani-
festaties van het religieuze te laten bevragen. Godsdienst is
echt veel te belangrijk om haar aan kerken alleen over te
laten. Ik wens de Groningse Rijksfaculteit ‘Godgeleerd-
heid is godsdienstwetenschap’ een lang leven toe!
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