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(Theïstisch?) Sermoentje 

Erik Buys 

 

Naar aanleiding van een gesprek over 'de kerk' in het tv-programma Reyers Laat (van 13 

november 2012), en een column daarover van Patrick De Witte in De Morgen, richt ik deze 

brief aan alle atheïsten van goede wil.  

 

In het bijzonder richt ik dit 'sermoen' aan Patrick De Witte, Patrick Loobuyck, Johan 

Braeckman, Anne Provoost, Nic Balthazar en Etienne Vermeersch. Jullie geëxpliciteerde 

ideeën over religie, en meer bepaald over de christelijke tradities en de verhouding tussen 

kerk en samenleving, vertolken immers vaak nogal gangbare veronderstellingen uit de 

onderbuik van onze geseculariseerde samenleving. Het ware boeiend geweest jullie aan tafel 

te zien met Mieke Van Hecke, Pieter De Crem, Annemie Struyf en Monseigneur Léonard. Dat 

is misschien voor een volgende Reyers Laat…  

 

Lieve atheïsten, 

 

Ik hoor het jullie al zeggen: 

 

"Geloof en rede gaan uiteindelijk niet samen… Je wordt niet gelovig op basis van 

rationaliteit… Mensen geloven eerst en proberen hun geloof nadien rationeel te 

rechtvaardigen met allerlei ingewikkelde theologische constructies die ver van het 

'echte' en concrete leven staan…" 

 

Zulke illusies en leugens heb ook ik lang geloofd en gekoesterd. Ik ben immers een kind van 

deze tijd. Maar een beetje mindfulness is al genoeg om in de begrenzingen van het ogenblik een 

scherper oog te krijgen voor de eigen vooroordelen en je er enigszins van te bevrijden. Het 

overkwam mij zoals het u nu misschien zal overkomen. Nee, ik probeer u niet te bekeren, 

alleen even aan het denken te zetten… 

 

Ik ben een van die mensen die nog gelooft in God. Jullie schijnen dat vaak hoogst eigenaardig 

te vinden. Belachelijk zelfs. Mijn bekeringsproces is alvast niet op gang gebracht in een 

heropvoedingskamp tot burger- of andere zin. Het is ook niet ingebed in een doorgedreven 

katholieke opvoeding, noch aangevuurd door een of ander bijzonder openbaringsvisioen. Het 

begon vrij eenvoudig, als een aaneenschakeling van toevalligheden. Of ik dat niet erg vind, dat 

ik toevallig christen ben? Welnee, ik ben er mij van bewust dat het evengoed anders had 

kunnen lopen. Er zit voor een mens nu eenmaal niets anders op dan keuzes te maken in de 

immer betrekkelijke omstandigheden van zijn bestaan. Een kwestie van mindfulness, alweer. 

Niemand staat boven de geschiedenis, op een soort 'neutraal', alles overschouwend 'goddelijk' 

platform. Het is bijvoorbeeld volstrekt onrealistisch om als heteroseksuele man te 

verwachten dat je in dit korte leven eerst alle vrouwen van de wereld moet gezien hebben 

vooraleer je een gefundeerd engagement kunt aangaan met iemand van het andere geslacht. 
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Het besef dat je partner evengoed iemand anders was geweest, maakt je relatie met déze 

wederhelft daarom niet minder waardevol of intens. Ik weet dat ik voor hetzelfde geld een 

atheïst zou gebleven zijn, maar ik werd op een bepaald moment verleid door dat christelijk 

verhaal. Dat wil niet zeggen dat ik blind blijf voor andere perspectieven op het leven, maar 

wel dat ik die tegemoet treed vanuit een intensere relatie met de christelijke traditie. Zoals ik 

al schreef, kwam die relatie nogal toevallig tot stand. 

 

Toen ik als jongen van elf jaar moest verhuizen van de kleine dorpsschool in Berlare naar de 

grote middelbare school in Aalst, zat er voor mij niets anders op dan ook het openbaar 

vervoer een deel van mijn leven te laten worden. Gedurende zes jaar was ik 's morgens trouw 

op post om de bus van 7.10u te nemen. Na school haastte ik mij naar de dichtstbijzijnde halte 

voor die van half vijf. Ik merkte al gauw dat er een soort hiërarchie heerste bij de jeugdige 

pendelaars. The cool dudes zaten achteraan, terwijl de mindere goden zich tevreden moesten 

stellen met een plaatsje in het midden of vooraan. Met trots zou ik u toen na enkele maanden 

meegedeeld hebben dat ik door de groten der lijnbus Aalst-Overmere-Lokeren als een van de 

hunnen werd beschouwd. Er was evenwel een schaduwzijde aan mijn nieuw verworven 

status. Een van mijn klasgenootjes uit de lagere school viel niet in goede aarde bij mijn nieuwe 

vrienden. Niet dat ze hem pestten, nee, ze meden hem gewoon… als de pest. Zonder er veel 

erg in te hebben nam ook ik in de daaropvolgende maanden en jaren meer afstand van die 

jongen. Hij paste simpelweg niet bij ons groepje. Althans, dat maakte ik mezelf wijs. Nu durf 

ik toe te geven dat ik liever niet met hem geassocieerd werd omdat ik vreesde daardoor 

aanzien te verliezen. Pas jaren later heb ik hem mijn verontschuldigingen aangeboden voor 

deze aanstellerij. Hij had er blijkbaar niet echt van wakker gelegen, maar was toch blij met de 

erkenning van de situatie. Sindsdien kijken we elkaar weer recht in de ogen. 

 

Het kan misschien vreemd klinken, maar een grotere bewustwording van wat er tijdens die 

jaren op de bus gebeurd was, kwam tot stand toen ik meezong in een uitvoering van de 

Johannespassie van Bach. Een van de meest dramatische momenten in dit getoonzette 

lijdensverhaal van Jezus Christus, is diens verloochening door de apostel Petrus – de 

zogezegde 'rots' waarop Jezus een gemeenschap van mensen zou bouwen. Aan Petrus wordt 

tot driemaal toe gevraagd of hij Jezus van Nazaret, die pas is gearresteerd, kent. Of hij 

misschien een van zijn leerlingen is. En tot driemaal toe zegt Petrus: "Nee, ik ken hem niet."  

 

Plots besefte ik dat dit verhaal waar was. Eeuwig waar. Wat dit verhaal in deze scène laat 

zien, gebeurt immers iedere dag. Bij iedereen. In de meest uiteenlopende situaties. Zeer 

concreet, in het 'echte' leven. Bovendien was dit verhaal helemaal geen ingewikkelde 

theologische constructie. Omdat we als mensen hypersociale wezens zijn, liggen we 

gemakkelijk wakker van de vraag of we wel aanvaard en gewaardeerd worden door onze 

omgeving. Onze empathische vermogens maken ons gevoelig voor de reacties van anderen en 

voor de manier waarop ze naar ons kijken. Of, tenminste, voor de manier waarop we denken 

dat ze naar ons kijken. Het sociale verkeer is daarom eigenlijk een voortdurend aftoetsen van 

de mate waarin anderen ons erkenning bieden, waarin ze het eens of oneens zijn met ons, 
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enzovoort. En dan merken we dat sommigen ons verlangen naar erkenning meer zullen 

vervullen dan anderen. Dat we bijvoorbeeld meer zullen wakker liggen van de erkenning op 

ons werk dan van de erkenning elders. Of vice versa. En dat er situaties zijn waarin het 

verlangen naar erkenning zozeer wordt aangewakkerd dat het nadelig is voor onszelf en 

anderen. Het verhaal van Jezus' verloochening door Petrus toont dit. Uit vrees om zelf door 

de samenleving als een misdadiger verstoten en terechtgesteld te worden, durft Petrus zich 

niet langer te associëren met Jezus. In plaats van het voor Jezus op te nemen, distantieert hij 

zich van hem. Zijn verlangen naar erkenning, de liefde voor een aanvaardbaar imago, is bij Petrus 

op dat moment groter dan de liefde voor de ander. In nog andere termen uitgedrukt: eros – de 

drang om bemind te worden –, wint het van agapè – de drang om te beminnen. Amor (of 

Cupido) wint het van Caritas. 

 

Kortom, lieve atheïsten, dit aloude verhaal uit de christelijke traditie sprak mijn rationele 

vermogens aan op een voor mij tot dan toe onvermoede manier. "Fijn voor jou." – 

"Dankjewel." Dit reflectieproces leidde tot drie besluiten die ik graag met jullie deel: 

 

1. Empathische vermogens die een mens gevoelig maken voor anderen – individuen of 

groepen –, hebben een keerzijde. Ze kunnen aanleiding geven tot 

uitsluitingmechanismen. Precies omdat ik gevoelig was voor de reacties en de 

waardering van mijn nieuwe vrienden op de bus, liet ik een voormalige klasgenoot 

uiteindelijk links liggen. Deze situatie is maar één variant van de wijze waarop Petrus 

zijn vriend Jezus niet meer wil kennen. 

 

2. Hoe meer een mens bekommerd is om een bepaalde status of een bepaald imago 

waarmee hij de erkenning denkt te verdienen van wie hij belangrijk vindt, hoe meer 

hij zichzelf dreigt te verliezen of te vernietigen. Hoe onvrijer hij wordt, ook. Er schiet 

mij hierbij één voorbeeld te binnen, maar er zijn er duizenden. Toen ik nog studeerde 

in Leuven, maakte ik kennis met een vrouw die jarenlang geweld had ondergaan van 

haar man. Telkens weer vergaf ze hem, en probeerde ze zich zo te gedragen dat hij 

haar niet meer zou slaan. Ze was jaren een en al onderdanigheid geweest in zijn 

bijzijn. Tot ze besefte dat de schuld voor het geweld van haar man niet bij haar lag. 

Dat ze er niets kon aan doen. Hij had haar jaren kunnen wijsmaken dat ze de slagen 

op een of andere manier 'verdiende', en zij had evenveel jaren voor de erkenning en 

waardering blijven ijveren van een man die niet genoeg om haar gaf. Ze had ook door 

dat haar vergeving geen echte vergeving was geweest, maar in functie stond van een 

verlangen naar erkenning dat haar gevangen hield. Echte vergeving kan alleen in 

vrijheid gebeuren, en het was maar al te duidelijk dat haar zelfrespect verloren ging in 

een emotionele afhankelijkheid van haar man. Inderdaad: Wie zijn leven wil redden, zal het 

verliezen. Wat heeft de mens eraan dat hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schaadt? 

 

3. De Duitse filosoof Max Scheler heeft gelijk als hij stelt: De mens heeft of een God, of een 

afgod. Dat is helemaal niet zo vergezocht of ingewikkeld als het op het eerste 
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gezicht lijkt. Ofwel laten we ons gevoel van eigenwaarde en ons identiteitsbesef 

volledig afhangen van de wijze waarop andere mensen naar ons kijken, ofwel geloven we 

"dat de mens niet de maat is van alle dingen" en dat onze waardigheid niet louter 

afhangt van een toekenning door andere mensen. In het tweede geval geloven we "dat 

we goed zijn zoals we zijn", ook al voelen we de druk van anderen om ons op te offeren 

aan de schijnwereld van een imago dat hun goedkeuring zou wegdragen. Om de 

uitspraak van Scheler te parafraseren in een woordenschat die refereert aan het 

evangelie: Ofwel 'kruisigen' we onszelf uit liefde voor de afgod van de sociale omgeving waarin we 

ons zeker voelen, en 'kruisigen' we daardoor vroeg of laat anderen door hen uit te sluiten (Patrick De 

Witte, een beetje zoals jij een nietszeggende column schrijft in De Morgen over een in 

jouw ogen nietszeggend gesprek tussen 'de katholieken' in het tv-programma Reyers 

Laat; het opvrijen van een eigen achterban van wie je de waardering wel kunt 

appreciëren zonder een dialoog aan te gaan met 'de anderen', is natuurlijk des 

mensen). Ofwel laten we ons leiden door een Liefde voor anderen (die niet noodzakelijk behoren tot 

ons eigen kliekje), met het risico dat we vroeg of laat verstoten of 'gekruisigd worden' (de kant kiezen 

van wie 'gepest' wordt, vergroot vaak de kans dat je zelf ook zal gepest worden).  

 

Deus Caritas est, aldus Jezus van Nazaret. De weg van Christus is dan ook noch masochistisch, 

noch sadistisch, hoewel jullie, lieve atheïsten, mij dat lange tijd lieten geloven. Wie zijn leven 

verliest omwille van Mij, zal het redden. Dat klopt inderdaad: als Petrus het opneemt voor zijn 

gearresteerde vriend Jezus, bevrijdt hij zich van een al te grote zorg om erkenning, en 

'hervindt' of 'redt' hij zichzelf; als ik kies voor de jongen die uitgesloten wordt op de bus, 

bevrijd ik mij van een al te grote bekommernis om imago, en 'hervind' of 'red' ook ik mezelf; 

als de vrouw die geslagen wordt door haar man zich niet langer laat leiden door een drang om 

erkend te worden door diezelfde man, kan ze zichzelf bevrijden en redden. Zulke hemelse of 

paradijselijke toestand van bevrijding is niet het doel van je handelen geweest, maar is een 

onverwacht gevolg. Je geeft het verlangen naar erkenning – dat een verlangen naar een of 

andere sociale beloning is – niet op om er een andere beloning voor in de plaats te krijgen, 

maar precies in het loslaten van het verlangen om beloond te worden, wordt een beloning 

geschonken. Gratis en voor niets. Wie anderen redt, redt onverhoeds ook zichzelf. Dat blijkt 

telkens weer uit Jezus' voorbeeld. Precies omdat Jezus zijn gevoel van eigenwaarde niet laat 

afhangen van wat andere mensen over hem zeggen en denken, is hij bijvoorbeeld in staat om 

het op te nemen voor een overspelige vrouw en niet mee te heulen met een menigte die op het 

punt staat deze vrouw te stenigen. Hij wil natuurlijk niet zelf ook gestenigd worden, maar 

wil de gebroken verhouding tussen de vrouw en de leden van de menigte kansen geven tot 

herstel. Precies omdat zijn bekommernis om bemind te worden door anderen niet overweegt, is 

hij in staat om anderen te beminnen. Meer nog, omdat hij zich kennelijk bemind weet door een 

radicaal "Andere", behoeft hij van geen enkele mens erkenning, is hij niet vatbaar voor de 

afgodendienst van het sociaal succes, en kan hij ieder mens die ervoor open staat ten volle 

liefhebben zonder bijbedoelingen. Althans, zo wordt hij voorgesteld… Of de Jezusfiguur uit de 
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canonieke evangeliën al dan niet echt bestaan heeft, is trouwens in eerste instantie niet zo 

belangrijk. Het verhaal spreekt sowieso. 

 

"Je hebt de Bijbel toch niet nodig om tot dergelijke inzichten over een verlangen naar 

erkenning op basis van empathische vermogens – en de masochistische en sadistische 

trekken daarvan – te komen?" 

 

Nee, natuurlijk niet. Alles kan inspireren. Kwestie van mindfulness, I guess. De theaterstukken 

van Shakespeare. Of een roman van John Steinbeck. Maar in die gevallen is de Bijbelse invloed 

natuurlijk onmiskenbaar… En nu ik erover nadenk: in zoveel andere gevallen ook. Zelfs in het 

werk van een auteur die bijvoorbeeld wel door John Steinbeck werd geïnspireerd, maar die 

niet de Bijbel gelezen heeft, zal onrechtstreeks nog Bijbelse inspiratie doorwerken omdat 

Steinbeck natuurlijk zo zwaar op Bijbelse motieven steunt. Maar op zich is het niet zo 

belangrijk dat je weet wat Bijbels is en wat niet. Waar het om gaat, om bij ons voorbeeld te 

blijven, is de realiteit van "liefde voor jezelf en de ander" versus "liefde voor erkenning" die ter 

sprake wordt gebracht. Ook andere, niet door de Bijbel beïnvloede bronnen, kunnen die 

realiteit natuurlijk ter sprake brengen. 

 

Misschien, lieve atheïsten, knikken jullie nu instemmend, en merken jullie op: 

 

"Inderdaad, je hebt geen geloof nodig om een goed mens te zijn, om te leven naar 

universele menselijke waarden die misschien ook in het christelijk verhaal te vinden 

zijn… Uiteindelijk zeggen alle grote godsdiensten en levensbeschouwingen in essentie 

toch hetzelfde?" 

 

Ik vraag mij bij zulke opmerkingen altijd af: als je bij jezelf tot de conclusie komt dat het beter 

is om te leven vanuit naastenliefde dan vanuit een utilitaristisch streven naar geluk of vanuit 

de ongecoördineerde neigingen van de empathie – of vice versa –, dan kun je toch alleen 

geloven dat het ene beter is dan het andere? Je kan dat nooit bewijzen.  

 

Het christelijk verhaal toont dat liefde vroeg of laat doet lijden (als je een dierbare verliest, 

doet dat pijn), maar kiest voor de liefde ondanks het risico van het lijden (en niet omwille van 

dat lijden – het christelijk verhaal zoekt niet het lijden, maar de liefde). Andere 

levensbeschouwingen zullen misschien eerder pleiten voor vormen van onthechting en 

gelatenheid tegenover 'het lot'. Het boeddhisme, bijvoorbeeld, probeert het lijden, dat 

voortkomt uit de gehechtheid aan het natuurlijke proces van ontstaan en vergaan, teniet te 

doen door een spontane eenwording mogelijk te maken met de kosmische orde zelf. Iets 

scherper uitgedrukt: de ene spirituele traditie legt eerder het accent op de opstandigheid 

tegenover het lijden vanuit de liefde voor de naaste, terwijl de andere gelatenheid tegenover 

het lijden benadrukt. Dat we van beide tradities iets kunnen leren, is natuurlijk waar. Dat 

ze in essentie hetzelfde zijn, durf ik te betwijfelen.  
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"Ach ja, we doen een beetje aan 'cherrypicking' en stellen onze eigen levensbeschouwing 

of religie samen, niet?" 

 

Langs de ene kant zouden we 'in essentie' een aantal universele waarden moeten delen, en 

langs de andere kant krijgen we de ruimte om zelf levensbeschouwelijke en ethische keuzes 

te maken? Of zou al dat individueel 'kersenplukken' uiteindelijk leiden tot een universele 

ethiek, of tot 'gedeelde basisopvattingen over de werkelijkheid'? Dat lijkt mij moeilijk. Jullie 

zijn een beetje verwarrend, lieve atheïsten. Iemand die zich in een bepaalde situatie eerder 

laat leiden door zijn verlangen om 'erbij te horen', en dat de moreel beste keuze acht, zal 

anders handelen dan wie moraliteit laat afhangen van de bekommernis om het eventuele 

slachtoffer van het verlangen naar erkenning. Dat het ene moreel beter zou zijn dan het 

andere is, zoals gezegd, uiteindelijk een kwestie van geloof. 

 

Wat mijn zogenaamde 'kersenplukken' betreft: het christelijk verhaal impliceert een aantal 

leessleutels. Wie het wil begrijpen, dient bijvoorbeeld rekening te houden met de 

evangelische uitspraak dat "heel de Wet en de Profeten" (de Bijbel, het Oude Testament) 

vanuit het gebod tot naastenliefde moeten geïnterpreteerd worden. Zulke ingebouwde 

interpretatiesleutels zijn niet uitzonderlijk. Een speelfilmregisseur zal bijvoorbeeld ook 

verwachten dat je zijn nieuwste speelfilm niet als een documentaire bekijkt. Een houding van 

naastenliefde is een vereiste om met de Bijbel om te gaan. Wie die houding niet aanneemt, zal 

de neiging hebben om de Bijbel te gebruiken om zijn verlangen naar erkenning, status en 

macht te dienen. De gevolgen daarvan zijn genoegzaam bekend. 

 

"Waarom heb je het gezag van de paus en al die kerkelijke dogma's nog nodig als de 

interpretatiesleutels voor iedereen beschikbaar zijn? En wie kan 'in godsnaam' 

bijvoorbeeld geloven in het dogma van de maagdelijke geboorte, of dat van de 

'onfeilbaarheid van de paus'? Toch alleen als je 'cognitief dissonant' bent?" 

 

Die dogma's zijn ook maar manieren om het denkproces over menselijke ervaringen met de 

liefde voor jezelf en anderen gestalte te geven, alsook de mogelijke plaats van Jezus van 

Nazaret daarin. Het dogma van de maagdelijke geboorte is bijvoorbeeld een manier om uit te 

drukken dat de identiteit van Jezus niet bepaald wordt door de liefde voor een sociale status, 

maar wel door de liefde voor zichzelf en anderen (door de caritas – 'naastenliefde' of 

'barmhartigheid'). De vraag is dan natuurlijk of je dát kan geloven. Zeggen dat je het 

dogma van de maagdelijke geboorte aanvaardt, zonder daarom dit dogma in letterlijke 

zin op te vatten, is dan ook niet 'cognitief dissonant'. Het is vergelijkbaar met het 

geloven van de bewering "dat iemand vele watertjes heeft doorzwommen", ook al weet je 

dat deze uitspraak bijvoorbeeld gaat over een persoon die niet kan zwemmen. Kwestie 

van te weten hoe je een en ander moet lezen. Kwestie van mindfulness, zeker? Voor alle 

duidelijkheid: het dogma van de onbevlekte ontvangenis, gaat, in tegenstelling tot het dogma 

van de maagdelijke geboorte niet over Jezus, maar over Maria. Het dogma van de onbevlekte 

ontvangenis drukt het geloof uit dat Maria niet bezwaard is door het kwaad, en dat ze 
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daardoor haar identiteit en levenswijze niet laat afhangen van het kwaad in de wereld. Het 

dogma van de onbevlekte ontvangenis drukt met andere woorden uit dat Maria genade 

vertegenwoordigt in een wereld die vaak gebukt gaat onder rancuneuze vetes en 

machtsstrijd. 

 

Wat de zogenaamde onfeilbaarheid van de paus betreft: sinds de afkondiging van het dogma 

van de onfeilbaarheid is er nog maar eenmaal een onfeilbare pauselijke uitspraak geweest (in 

1950). Om een onfeilbare uitspraak te kunnen doen, moet de paus een complexe procedure 

volgen, en heeft hij de instemming van de wereldkerk nodig. Hij kan dus niet zomaar, op een 

dictatoriale manier, allerlei dogma's beginnen af te kondigen. Bovendien heeft elk lid van de 

kerk, ook de leken, de vrijheid om in eer en geweten al dan niet akkoord te gaan met de 

standpunten van de paus in ethische kwesties. Het gezag en de macht van de paus moeten 

dus niet overschat worden, hoewel jullie, lieve atheïsten, mij graag anders deden 

geloven. De paus blijft daarenboven al eens in gebreke wat de vormgeving van de caritas 

betreft: hij is zelf geen volkomen belichaming van caritas, natuurlijk, hij is zelf niet altijd 

trouw aan de dynamiek die de kant kiest van de machtelozen. Ideaal zou zijn dat de 

boodschapper zoveel mogelijk leeft naar zijn boodschap. In de gevallen dat dit niet gebeurt, 

kan de boodschap nog altijd waar zijn. Het is niet omdat Al Gore op een bepaald moment zelf 

niet veel inspanningen leverde om milieubewust te leven, dat zijn boodschap over de 

opwarming van de aarde minder waar zou zijn. En het is niet omdat de paus zondigt tegen 

caritas, dat je niet kunt geloven dat de uiteindelijke vervulling van het menselijk samenleven 

ligt in een toestand waarin caritas "alles in allen" zal zijn – in een koninkrijk dat niet van deze 

wereld is? In ieder geval duidt naastenliefde op een realiteit – op de keuze voor het slachtoffer 

van al te grote drang naar erkenning, status en macht. Het is alvast geen 'Vliegend 

Spaghettimonster'. Of er ooit een toestand zal zijn waarin de naastenliefde alle kansen krijgt? 

Dat is alweer een kwestie van geloof. 

 

Of de kerk nodig is? De kerk is niet in de eerste plaats een instituut, maar een gemeenschap 

van gelovigen. Annemie Struyf begeeft zich dus in 'de kerk' als ze met missiezusters samen is. 

Over de manier waarop de geloofsgemeenschap zich in rooms-katholieke zin organiseert, kan 

uiteraard gediscussieerd worden. Maar het lezen van Bijbelteksten en het uitwisselen en 

delen van ervaringen van liefde en leed gebeurt best met andere mensen. Het kan een 

ondersteuning en verrijking betekenen. 

 

"Allemaal goed en wel, maar de manier waarop jij gelooft, is toch hoogst persoonlijk? 

Wie gelooft er nu zoals jij? Toch een minderheid? Bovendien: ieder gelooft op zijn of haar 

manier, en godsdienstonderwijs is eigenlijk volstrekt overbodig…  

 

Alsof "wat een meerderheid denkt", een criterium moet zijn om te oordelen over de waarde 

van iets. Die veronderstelde meerderheid is er trouwens niet. Misschien, lieve atheïsten, 

moeten jullie eens iets anders lezen dan het werk van mensen als Richard Dawkins en 

Christopher Hitchens. Van Hitchens is de uitspraak: "Some people say 'Chris, don't you ever get tired 
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of arguing with the religious?' No absolutely I don't because you never know what they're going to say next."  

Een vreemde uitspraak. Als je bijvoorbeeld met een fundamentalistische evangelische christen 

spreekt, kun je toch min of meer voorspellen wat zijn betoog zal inhouden, en waarin dat 

verschilt van het betoog van pakweg een katholiek of anglicaan? Al eeuwen kom je in de 

christelijke traditie telkens weer dezelfde ideeën over "naastenliefde versus masochistisch 

'altruïsme' en sadistische machtswellust" tegen. Een minimale kennis is toch voldoende om 

te weten "what they're going to say next"? Die telkens herhaalde basisideeën uit de 

christelijke traditie kom je trouwens niet alleen in katholieke middens tegen. Lees 

bijvoorbeeld eens Mere Christianity of The Four Loves van C.S. Lewis, om een bekend voorbeeld 

te noemen.  

 

De beleving van het christelijk geloof is persoonlijk, maar wát een christen gelooft, is dat niet. 

Vergelijk het met de manier waarop verschillende mensen een en dezelfde film bekijken: ieder 

beleeft die film op zijn of haar eigen manier, maar wat bekeken wordt, is telkens dezelfde 

film. In dialoog met de kijker en diens specifieke achtergrond, ontstaat natuurlijk ergens wel 

een nieuw soort 'verhaal'… In ieder geval ben ik blij dat ik het christelijk verhaal heb mogen 

ontdekken vanuit haar eigen traditie, en niet vanuit de wijze waarop bijvoorbeeld Dawkins 

en Hitchens die traditie voorstellen. Of zoals onze media dat vaak doen. Alsof allerlei onheil 

dat toegeschreven wordt aan religieuze tradities – beter: aan een bepaalde omgang daarmee 

vanuit machtswellust –, het vertrekpunt moet zijn om een open, mindful gesprek te voeren. Je 

begint toch ook niet over verkrachtingen als je het wil hebben over de diepmenselijke 

intensiteit van de seksuele gemeenschap? 

 

Zoals het doodzwijgen van seksualiteit geen manier is om bepaalde seksuele perversiteiten 

tegen te gaan (iedereen weet dat de kerk daarvan kan meespreken!), is ook het doodzwijgen 

van religie geen manier om bepaalde vormen van religieus extremisme tegen te gaan. 

Daarenboven is haat en afkeer tegenover religie alleen een imitatie van de 

onverdraagzaamheid van bepaalde religieuze middens. En dus het verder zetten van wat je 

liever zag verdwijnen.  

 

Het is hoog tijd voor wetenschappelijk verantwoorde benaderingen van religie, voor 

historisch kritische en literair verantwoorde studie van religie. Zodat het fundamentalisme de 

kans krijgt om zichzelf in vraag te stellen. Het is tegelijk ook een manier om tégen de 

onwetendheid (of vijandigheid) in te gaan van vaak naïef atheïstische media. Het is een 

hulpmiddel om een werkelijke levensbeschouwelijke reflectie op te bouwen, om dialoog tot 

stand te brengen met en tussen religieuze tradities, zodanig dat de eigen 

levensbeschouwelijke opties reliëf krijgen. Het gaat in tégen de waan van 'neutraliteit' – die 

slechts een verkapte 'almachtswens' is. En het is een pleidooi voor een atheïsme dat het 

gevolg is van een levensbeschouwelijk vrije keuze. Vandaag sluiten vele mensen al op 

voorhand hun oren voor wat gelovigen zeggen, vanuit een paternalistische reflex, of zelfs 

religiefobie. Niet vrij genoeg om de dialoog aan te gaan. Het is wachten op een mindful 

conversation. 
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Voer ik een pleidooi om het godsdienstonderwijs zo te organiseren dat er "zieltjes gewonnen 

worden"? Nee. Het godsdienstonderwijs wil leerlingen aanleren hoe ze een constructieve 

dialoog kunnen voeren met en vanuit religieuze tradities. Een dialoog, met andere woorden, 

met andersdenkenden. Als dat geen opvoeding tot burgerzin is! Ze moeten toch niet allemaal 

later satirische columns schrijven die parasiteren op les autres? Dat wil niet zeggen dat ze met 

alle religieuze tradities een intensieve dialoog moeten aangaan, maar wel met enkele. In de 

mate van het mogelijke. Een analogie met het taalonderwijs verduidelijkt misschien een en 

ander. Je leert op school een aantal talen, en daardoor leer je tegelijk hoe een taal in elkaar zit, 

en dan kun je later hopelijk gemakkelijker nieuwe talen leren. Of dan kun je zelf bepalen 

welke boeken je leest. Maar wie geen Engels leert, kan zich ook niet verdiepen in Engelstalig 

werk. Wie Engels geleerd heeft, heeft natuurlijk de vrijheid om uiteindelijk geen Engelse 

boeken te lezen, maar hij kan tenminste kiezen. Wie nooit een wetenschappelijk 

verantwoorde en intensieve dialoog is aangegaan met een religieuze traditie, kan later zelf die 

dialoog niet aangaan. Hij zal misschien wel een boek lezen van Christopher Hitchens. Maar 

dat is zoals iemand die nooit biologie heeft gehad, of die nooit kennisgemaakt heeft met 

liefdespoëzie, een boek leest over allerhande seksuele perversiteiten en daarmee denkt te 

weten wat de menselijke seksualiteitsbeleving inhoudt.  

 

Het godsdienstonderwijs wil geen programmatische opvoeding tot burgerzin zijn, noch 

catechese. Ook geen encyclopedisch overzicht. Je hebt bijvoorbeeld eigenlijk niets gezegd als 

je leerlingen informeert over het feit dat sommige mensen geloven in het dogma van de 

maagdelijke geboorte als je hen niet tegelijk hebt uitgelegd wat met dat dogma bedoeld 

wordt.  Het godsdienstonderwijs wil leerlingen in staat stellen om zelf, in vrijheid, 

levensbeschouwelijke en ethische keuzes te maken, eerder dan die keuzes in hun plaats te 

maken; én het wil hen in staat stellen om in gesprek te gaan met religieuze tradities, voorbij 

de vooroordelen die hen daaromtrent al te vaak worden opgedrongen – u weet wel: zie hoger. 

Liefst georganiseerd door mensen die 'hun kind' kennen en bereid zijn om er ook een kritisch 

gesprek mee te voeren. Niet door mensen die er 'vanuit de verte' een oppervlakkige en al te 

eenzijdige indruk over hebben, en het louter als 'object' benaderen en nooit als een 'subject' 

dat zelf ook 'spreekt' en te denken geeft – over het concrete leven… 

 

Lieve atheïsten, vertrouwen jullie ons – godsdienstleerkrachten? Have a little faith… in een open 

gesprek, geholpen door een beetje – slechts een beetje is al genoeg – mindfulness… 


