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1. DE DIFFERENTIATIE VAN GELOVEN EN WETEN

Waaruit bestaat het spanningsveld tussen 
rede en religie?

2. VIA HET DEïSME NAAR HET ATHEÏSME

Welke kritiek op religie wordt op grond van 
de rede gegeven?

3. TRANSCENDENT EN IMMANENT

Wat is nochtans de kracht van religie?



1. DE DIFFERENTIATIE VAN GELOVEN 
EN WETEN



REDE
 Zeker als zelfstandig naamwoord wordt de rede vooral in  

verband gebracht met de filosofie > mythos maakt plaats 
voor logos.

Maar in het alledaagse taalgebruik wordt er meestal een 
bijvoeglijk naamwoord of bijwoord van gemaakt > iemand 
is bijvoorbeeld (on)redelijk.

Het woord rede duidt eerder op eigenschappen, 
mogelijkheden of aanspraken dan op een object of 
substantie.

 In het alledaagse leven spreken mensen eerder in termen 
van rationaliteit dan van rede > (ir)rationeel gedrag, etc.

Het is van belang om in navolging van Jürgen Habermas een 
onderscheid te maken tussen doel-middel-rationaliteit 
(efficiëntie) en communicatieve rationaliteit (begrip).



RATIONALITEIT IN MEERVOUD
 Twee vormen van doel-middel-rationaliteit: 

1. Instrumentele rationaliteit > iemand ziet iets primair 
als een middel voor het zo efficiënt mogelijk bereiken 
van een doel. 

2. Strategische rationaliteit > iemand ziet andere 
mensen primair als een middel voor het zo efficiënt 
mogelijk bereiken van een doel.

 Communicatieve rationaliteit > de mate waarin individuen 
bereid zijn om de waarheid van hun uitspraken en de 
juistheid van de normen die ze onderschrijven ter discussie 
te stellen.

De meer moderate vorm van communicatief handelen is 
gericht op wederzijds begrip (Verständigung) en de meer 
verrijkende vorm op consensus (Einverständnis). 



RELIGIE
 Een mogelijke omschrijving van religie > opvattingen en 

rituelen die betrekking hebben op zaken die het hier en nu 
transcenderen en bijdragen aan het verklaren van allerlei 
fenomenen en het vorm geven van het leven.

Dikwijls wordt erop gewezen dat het woord religie is 
afgeleid van het Latijnse werkwoord ligare > binden, 
verbinden.

 Etymologisch kan ook worden verwezen naar re-ligare: zich 
binden aan iets anders. 

 Sommigen verwijzen naar re-legere > zich ‘her-nemen’ met 
het doel een nieuwe start te maken.

 Rituelen zijn geformaliseerde handelingen die gerelateerd 
zijn aan religieuze opvattingen > bijvoorbeeld rites de 
passage (bijvoorbeeld het Bar Mitswa in het Jodendom) .



DRIE DIMENSIES
 Religie wordt dikwijls gereduceerd tot overgeleverde ideeën

over god(en) > door deze cognitivistische bias wordt over 
het hoofd gezien dat religie in veel landen van de wereld 
nauw verweven is met het alledaagse leven.

Het bestuderen van de religieuze ervaring van mensen leert 
dat religie meer omvat dan overgeleverde ideeën over 
god(en).

Om vat te krijgen op de religieuze ervaring van mensen is 
het goed om drie dimensies van een religie te 
onderscheiden:

1. De cognitieve dimensie > aanspraak op waarheid.

2. De morele dimensie > aanspraak op de juistheid van 
de normen en waarden.

3. De emotionele dimensie > geëvoceerde gevoelens.



EEN SPANNINGSVELD
 Indicatoren voor het spanningsveld tussen rede en religie: 

1. - Enerzijds vinden ongelovigen dat het redelijk is om aan 
wetenschappelijke verklaringen meer waarde te 
hechten dan aan religieuze verklaringen > evolutieleer.

- Anderzijds opperen gelovigen dat wetenschappers 
niets anders doen dan ontdekken met welk vernuft God 
de wereld heeft geschapen > intelligent design.

2. - Enerzijds beweren ongelovigen dat de 
wetenschap weliswaar niet voorziet in bindende 
normen en waarden, maar dat religies daarin ook niet 
voorzien > onverenigbare religieuze opvattingen.

- Anderzijds wijzen gelovigen erop dat zij normen en 
waarden belijden die van groot belang zijn voor het 
bindweefsel van de samenleving > sociale cohesie.



DE ACTUALITEIT VAN EEN PROBLEEM
Het spanningsveld tussen rede en religie werd een tijdlang 

niet meer waargenomen als een probleem > velen dachten 
dat religie zijn langste tijd had gehad.

 Redenen waarom dit spanningsveld nu hoogst actueel is:

1. De komst van gelovige migranten roept de vraag op hoe 
burgers zich daartoe op een redelijke wijze kunnen 
verhouden.

2. Door de religieuze rechtvaardiging van terrorisme is de 
vraag hoe de politiek daarop redelijkerwijs moet reageren.

3. Terwijl wetenschap en techniek vaak gezien worden als de 
belichaming van de rede, is de vraag of bepaalde 
technologische ontwikkelingen (bijvoorbeeld genetische 
manipulatie) in moreel opzicht verwerpelijk zijn > kruipt 
de mens hoogmoedig in de huid van God?



EVOLUTIONAIR PERSPECTIEF
Het is van groot belang het spanningsveld tussen rede en 

religie door de tijd heen te onderzoeken.

 Zo laat historisch onderzoek zien dat rede en religie vooral 
tijdens de Verlichting (17e en 18e eeuw) op gespannen 
voet met elkaar komen te staan.

Om de historische ontwikkelingen met betrekking tot rede 
en religie in de vingers te krijgen is een evolutionair 
perspectief onontbeerlijk.

 Vooronderstelling: naast de natuurlijke evolutie is er sprake 
van een sociale evolutie.

De ontwikkeling van de taal speelt een cruciale rol bij de 
sociale evolutie > via de taal wordt de grote variatie aan 
religieuze opvattingen en rituelen gecommuniceerd en de 
selecties daaruit gelegitimeerd. 



DRIE FASEN

 Een evolutionair perspectief op religie leidt niet zelden tot 
het indelen van haar geschiedenis in diverse fasen.

 Zo hebben Hegel (1770-1831) en Comte (1798-1857) de 
ontwikkeling van de religie een plek gegeven in hun 
teleologische filosofie van de geschiedenis.

Hegel en Comte delen een vooruitgangsgeloof.

 Cultureel antropoloog Edward Burnett Tylor ( 1832-1917) 
onderscheidt Primitive Culture (1871) drie fasen in de 
ontwikkeling van de religie:

1. Animisme.

2. Polytheïsme.

3. Monotheïsme.



ANIMISME
 Volgens Tylor vormt het animisme de oorsprong van alle 

religie.

Animisme (van het Latijnse anima: ziel of geest) > het 
geloof dat zowel de organische als anorganische natuur 
bezield is; naast mensen bezitten ook dieren, planten en 
allerlei andere natuurlijke verschijnselen een ziel.

Door onderzoek te doen naar primitieve culturen die het 
animisme aanhangen zou volgens Tylor de ontwikkeling van 
de wilde naar de geciviliseerde mens in kaart kunnen 
worden gebracht: “Animism is, in fact, the groundwork of 
the Philosophy of Religion, from that of savages up to
civilized man.”

Het geloof dat al wat er is bezield is, treft men bij de 
Aborigines in Australië aan.



ABORIGINES
Aborigines (van het Latijnse ab origine > vanaf de 

oorsprong) > de oorspronkelijke bewoners van Australië.

De Aborigines hebben een gedifferentieerde 
scheppingsmythologie> diverse voorouders zijn 
verantwoordelijk voor de schepping van al wat is; zij 
hebben alles bezield. 

 Een zo’n voorouder was een reuzenslang die uit het 
binnenste van de aarde kwam om overal rivieren en dalen 
te scheppen.

Aborigines geloven dat ieder mens een sterfelijke en 
onsterfelijke ziel heeft.

De onsterfelijke ziel van ieder mens staat in verbinding met 
de voorouders.



TOTEMISME

 Emil Durkheim (1858-1917) 
bestudeerde in Les formes
élémentaires de la vie religieuse (1912) 
het religieuze leven, en richtte zich 
onder meer op het totemisme van de 
Aborigines in Australië.

 Totemisme: de veronderstelling dat er 
een speciale band zou bestaan tussen 
een groep mensen en bepaalde dieren, 
planten of dingen.

Het woord ‘totem’ stamt van de taal 
van de Chippewa indianen.



KENMERKEN VAN HET TOTEMISME
 In de culturele antropologie worden meestal de volgende 

kenmerken van het totemisme onderscheiden:

1. Een groep mensen noemt zich naar een dier, plant of een 
ding die de status van totem krijgt.

2. De totem symboliseert de groep.

3. De leden van een groep beschouwen zich dikwijls als een 
soort afstammelingen van de totem.

4. Rituelen dramatiseren de relatie tussen totem en groep.

5. De totem wordt niet beschouwd als een god.

6. De leden van een groep mogen niet seks met elkaar 
hebben > exogamie: partner buiten de groep zoeken.

7. Het totemdier mag niet gedood worden > slechts 
sporadisch gebeurt dit om de groep te revitaliseren.



SOCIALE INTEGRATIE

 Volgens Durkheim toont het totemisme de kern van alle 
religies > de sociaal-integratieve functie.

 Cultureel antropoloog Alfred R. Radcliffe-Brown (1881-
1955) zegt het in Structure and Function in Primitive Society 
(1952) zo: “the function of the ritual relation of the group
to its totem is to express and so to maintain in existence
the solidarity of the group.”

Net als de totem is god het symbool van de solidariteit in 
een groep of samenleving.

Door middel van rituelen en mythen celebreert een groep 
of samenleving de solidariteit.

Met andere woorden: via een religie vereert de groep of 
samenleving zichzelf. 



HINDOEïSME
 Veel religies zijn geenszins eenkennig > zij bieden als het 

ware ruimte voor het geloof in meerdere goden.

Het Hindoeïsme is een polytheïstische religie die staat voor 
het geloof in duizenden goden.

 In feite is ‘Hindoeïsme’ een in de 18e eeuw door Europese 
geleerden geïntroduceerd verzamelbegrip voor diverse 
religies die enkele overeenkomsten hebben.

Hindoes duiden hun eigen religie aan met sanātana
dharma dat ‘eeuwige wet’ betekent. 

Het begrip Hindoe werd geïntroduceerd door niet-hindoes 
die daarmee mensen aanduidden die aan gene zijde van 
de rivier Hindu leven.

Naar schatting zijn er wereldwijd 1 miljard Hindoes.



AXIALE PERIODE
 Karl Jaspers introduceert in Vom Ursprung und Ziel der 

Geschichte (1949) het begrip axiale periode (Achsenzeit).

Daarmee duidt hij op een cruciale periode in de 
geschiedenis van de mensheid: ongeveer 800 tot 200 voor 
Christus.

 In vier relatief onafhankelijke beschavingen voltrekken zich 
belangrijke ontwikkelingen in het denken en doen van de 
mensheid die maatgevend zijn.

1. China > het Taoïsme en Confucianisme.

2. India > Jaïnisme en Boeddhisme.

3. Oriënt > Jodendom en Zoroastrisme.

4. Occident > Griekse filosofie.

 Rede en religie krijgen in deze periode een nieuwe impuls.



SLECHTS EEN GOD
 Tijdens de axiale periode krijgt het monotheïsme – het 

geloof in één god – vorm.

 Voordien overheerste het polytheïsme: het geloof in 
meerdere goden.

Max Weber (1864-1920) zegt hierover in Wirtschaft und
Gesellschaft: “Streng ‘monotheistisch’ sind im Grunde nur
das Judentum und der Islam. Sowohl der hinduistische wie 
der christliche Zustand des oder der höchsten göttlichen
Wesen sind theologische Verhüllungen der Tatsache, dass
ein sehr wichtiges und eigenartiges religiöses Interesse: die 
Erlösung durch die Menschwerdung eines Gottes, dem
strikten Monotheismus im Wege stand.”



HET MONOTHEÏSTISCHE GODSBEELD

Monotheïstische godsdienst > er bestaat maar een 
god.

De stamvader is in deze Abraham (ook voor 
Moslims en Christenen). 

In tegenstelling tot het Christendom is binnen het 
Jodendom plaats voor het messianisme: het geloof 
in de komst van de Messias (als persoon of als 
realisering van de idee van een rechtvaardige en 
vreedzame wereld) > voor Christenen is Jezus de 
Messias die hen heeft verlost van de zonden.

Anders dan Christenen erkennen Joden niet de 
erfzonde; de mens is in staat het goede te doen.



2. VIA HET DEïSME NAAR HET 
ATHEÏSME



PSYCHOLOGIE VAN DE RELIGIE
Waar cultureel antropologen (c.q. etnologen) en 

sociologen de religie vooral plaatsen in de context 
van een cultuur of samenleving daar onderzoeken 
psychologen vooral de psychische gesteldheid van 
mensen die gelovig zijn.

 Tegenwoordig gaat de aandacht van psychologen 
niet zozeer uit naar het bewustzijn van mensen, 
maar naar hun hersenen.

 Toch is de klassieke psychoanalyse zoals die door 
Sigmund Freud (1856-1939) is ontwikkeld – waarin 
het bewustzijn een belangrijke plaats inneemt - nog 
zeer interessant als het gaat om het begrijpen van 
religie.



ZELFBEDROG
Wat betreft Freuds kritiek op religie is Die Zukunft einer

Illusion (1927) zijn belangrijkste essay.

Daarin verwoordt hij de aanspraak van religie: “Religiöse
Vorstellungen sind Lehrsätze, Aussagen über Tatsachen und
Verhältnisse der äusseren (oder inneren) Realität, die etwas
mitteilen, was man selbst nicht gefunden hat, und die 
beanspruchen, dass man ihnen Glauben schenkt.”

Wie vragen stelt over de grondslag van deze aansprak 
ontdekt dat religie een illusie is, want er is een geloof 
zonder (wetenschappelijke) bewijzen, het is onduidelijk of 
de voorouders geloofwaardig zijn en de bronnen waar het 
geloof op stoelt zijn onbetrouwbaar.

Geloof berust op zelfbedrog.



SCHADELIJK
 Religieuze voorstellingen zijn volgens Freud illusies die 

tegemoet komen aan de sterke wens van de mens om zijn 
hulpeloosheid op te heffen.

 In de religie zoekt de mens een vaderfiguur > in plaats 
daarvan zou iemand een autonome persoonlijkheid 
moeten ontwikkelen.

 Volgens hem heeft het geloof vanwege de ontwikkeling 
van de wetenschap zijn langste tijd gehad. 

 Freud vindt dat religies schadelijk zijn, omdat ze een 
redelijke verklaring van allerlei verschijnselen in de weg 
staan.

Met zijn denkbeelden is hij het product van een nieuwe 
constellatie.



EEN NIEUWE CONSTELLATIE
In de Oudheid en de Middeleeuwen stonden rede 

en religie elkaar nauwelijks in de weg.

De rede diende ertoe religieuze oneffenheden uit 
de weg te ruimen, maar niet de religie als zodanig.

Het moderniseringsproces bracht verandering in 
deze constellatie.

Deze verandering was vooral het gevolg van:

1. De opkomst van de moderne wetenschap 
(cognitieve dimensie).

2. Onvrede over de repressie van de kerk  
(morele en emotionele dimensie).



ONBEWOGEN BEWEGER
Kritiek op de uitwassen van het geloof worden 

dikwijls uitgelegd als ongeloof, maar dat was het in 
feite niet.

In elk geval leidde het dikwijls tot een zoektocht 
naar het ‘ware’ geloof > zuivering van hybriden.

God-de-Schepper is een centrale gedachte van 
onder meer het Christendom > God heeft uit vrije 
wil het universum geschapen.

In de Middeleeuwen werd dat onderbouwd met 
Aristoteles > God als onbewogen beweger.

God werd gezien als zijnde almachtig, alwetend en 
onveranderlijk.



EEN TRANSCENDENTE GOD
 In de tijd van Newton (1642-1726/7) was een toenemend 

aantal wetenschappers van mening dat materie bestaat uit 
een bundel van krachten.

Daarmee wordt de idee van een externe causaliteit 
ondermijnd.

 Zo vroeg Diderot (1713-1784) zich af waarom een buiten de 
stoffelijke wereld bestaande God aangenomen moest 
worden om te verklaren wat gezien de dynamische 
krachten van de natuur geen externe verklaring behoeft.

God was voor Newton aanvaardbaar als iemand die het 
universum heeft ingericht zoals zijn theorie laat zien.

Deze verheerlijking van God duurt niet lang > het geloof in 
een transcendentale God kwijnt.



HET DEÏSME ALS UITWEG
Als de transcendente God zoals die uit de Bijbel naar voren 

treedt een onhoudbaar godsbeeld oplevert, dan is de vraag 
of er überhaupt nog plaats is voor God.

 Tijdens de Verlichting bood het deïsme een uitweg voor 
degenen die rede en religie met elkaar wilden verzoenen.

De veronderstelling van het deïsme is dat het geloof in het 
bestaan van God niet gebaseerd kan zijn op de in de Bijbel 
geopenbaarde waarheden, maar wel op de rede.

 Immers, de rede laat zien dat het universum zo ingenieus 
en mooi geordend is dat er wel een God moet bestaan.

 Zo zag Voltaire (1694-1778) God als een soort intelligent 
designer van het universum die zich na voldane zaken er 
niet meer mee bemoeit > God als horlogemaker.



DE GOD IN ONS
Aanvankelijk was er een uitweg > de ervaring van God in 

ons.

 Rousseau (1712-1778) verzette zich bijvoorbeeld tegen 
allerlei irrationele dogma’s van de kerk en vroeg aandacht 
voor le sentiment intérieur. 

 Religieuze verinnerlijking zou een kompas bieden om goed 
en kwaad te onderscheiden > piëtisme.

 Kierkegaard (1813 – 1855) betoogt dat de echte gelovige 
zich in absolute zin verhoudt tot het absolute > niets anders 
dan zijn innerlijke overtuiging (dus niet het uiterlijk vertoon 
van de kerken) maakt dat het individu zich geheel overgeeft 
aan God.

 Kant (1724-1804) stelt dat over God geen empirisch 
toetsbare uitspraken kunnen worden gedaan.



GODSBEWIJZEN
 In de Middeleeuwen probeerden diverse filosofen het 

bestaan van God te bewijzen.

Avicenna (±939-1037), geïnspireerd door Aristoteles, ziet 
God als de Onbewogen Beweger > er moet iemand zijn 
geweest die alles in beweging heeft gezet.

Anselmus (1033-1109) komt met een ander Godsbewijs.

Hij definieert God als datgene wat we niet grootser kunnen 
denken dan het is.

Maar als God alleen maar in onze geest bestaat, kunnen we 
wel iets groters denken; want wat alleen in de geest bestaat 
is kleiner dan wat binnen en buiten die geest bestaat. 

Dus bestaat er zo’n allergroots denkbaar iets ook buiten 
onze geest, en dat is God.



GOD ALS BACK-UP
Het bestaan van God is volgens Kant een spontane geachte 

> een idee van de rede. 

 Volgens Kant biedt deze idee een garant voor de moraal die 
veronderstelt dat mensen vrij zijn en verantwoordelijk 
kunnen worden gesteld voor hun handelen.

 In de loop van de negentiende eeuw zullen diverse 
filosofen juist vraagtekens plaatsen bij de noodzakelijkheid 
om van God een back-up voor de moraal te maken.

Dit probleem wordt door Dostojewski in Gebroeders 
Karamazow als volgt geformuleerd: “Indien God niet 
bestaat, is alles geoorloofd.”

Marx (1818-1883) en Nietzsche (1844-1900) betwijfelen of 
dit zo is. 



NAAR EEN REVITALISERENDE ETHIEK
 Religie staat volgens Marx de emancipatie, dat wil zeggen 

de opheffing van vervreemding, in de weg. 

 Voor Marx is ze opium van het volk: “Das religiöse Elend ist
in einem der Ausdruck des wirklichen Elendes und in 
einem die Protestation gegen das wirkliche Elend. Die 
Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt
einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände
ist.”

Door god dood te verklaren, heeft Nietzsche een bom 
gelegd onder allerlei normatieve vooronderstellingen die 
in de cultuur een centrale plaats innemen.

 Christelijke normen en waarden devitaliseren de cultuur > 
zoektocht naar een revitaliserende ethiek.



HET NIEUW ATHEÏSME
 Sinds pakweg 15 jaar is er sprake van een nieuw atheïsme.

 Belangrijke representanten van het nieuw atheïsme: 

1. Daniel Dennett: Breaking the Spell: Religion as a 
Natural Phenomenon (2006).

2. Richard Dawkins: The God delusion (2006).

3. Herman Philipse: Atheïstisch manifest (2004).

4. Bertus de Rijk:  Geloven en Weten. Pleidooi voor 
een sober atheïsme (2010).

De achtergrond is de opkomst van het religieus 
fundamentalisme en daarop gebaseerde politieke 
activiteiten (onder meer terrorisme).

Het nieuw atheïsme acht 1) religie onverenigbaar met 
wetenschap en 2) in politiek opzicht gevaarlijk.



TWEE GESCHEIDEN DOMEINEN
Het is van groot belang een onderscheid te maken tussen 

agnosticisme en atheïsme.

Agnosticisme > onmogelijk te achterhalen of God bestaat.

Atheïsme > de overtuiging dat er geen God bestaat. 

 Stephen Gould acht religie onverenigbaar met wetenschap.

 Terwijl wetenschap op grond van allerlei theorieën 
fenomenen van de fysische werkelijkheid  verklaart, houdt 
religie zich bezig met waarden en zingeving.

 In Rock of Ages. Science and Religion in the Fullness of Life 
(2001): “Indien  religie niet langer de aard van de conclusies over 
feitelijkheid dicteert, die eigenlijk vallen binnen het magisterium van 
de wetenschap, dan kunnen wetenschappers niet beweren een beter 
inzicht in morele waarheden te hebben dat zij ontlenen aan hun 

superieure kennis van hoe de wereld empirisch in elkaar steekt.”



3. TRANSCENDENT EN IMMANENT



ATHEïSME EN FUNDAMENTALISME 
Wat betreft de onverenigbaarheid van wetenschap en 

religie ziet het nieuw atheïsme zich bevestigd door de 
opkomst van het religieus fundamentalisme.

 Zo stelt Richard Dawkins in God als misvatting (2005): “Ik 
heb al eerder verteld over een eerbiedwaardige oudere 
politicus die doceerde binnen de vakgroep zoölogie in 
Oxford, toen ik nog een jonge student was. Jarenlang had 
hij vurig geloofd – en onderwezen – dat het Golgi-apparaat
(een microscopisch onderdeel van het 
endomebraansysteem van een cel) niet echt bestond, dat 
het een verzinsel was, een hersenschim. Nu was het 
gebruik dat de hele vakgroep op maandagmiddag luisterde 
naar een wetenschappelijke inleiding van een gastspreker. 



FUNDAMENTALISTEN EN POLITICI
Op een maandag was de bezoeker een Amerikaanse 

celbioloog die met volstrekt overtuigende bewijzen 
aantoonde dat het Golgi-apparaat wel degelijk bestond. Na 
die voordracht beende de oude man naar de spreker, 
schudde de Amerikaan de hand en zei geestdriftig: 
‘Bovenste beste kerel, ik dank je oprecht. Ik heb me de 
afgelopen vijftien jaar vergist!’ Iedereen applaudisseerde 
zijn handen beurs. Geen enkele fundamentalist zou zoiets 
ooit zeggen. In de praktijk zullen niet alle wetenschappers 
hun mening ruilen voor een betere. Maar je kunt wel 
zeggen dat alle wetenschappers zo’n instelling in elk geval 
toejuichen – in tegenstelling tot bijvoorbeeld politici die 
zo’n houding waarschijnlijk zouden typeren als 
draaikonterij.” 



VERSCHIL IN HOUDING
Dawkins is het te doen om het contrast in de houding van 

een wetenschapper en een fundamentalist: “Als 
wetenschapper sta ik vijandig tegenover 
fundamentalistische religie omdat die het 
wetenschappelijke bedrijf daadwerkelijk bederft. 
Godsdienstig fundamentalisme leert ons om vooral niet van 
gedachten te veranderen en geen oog te hebben voor 
spannende dingen die er te weten en ontdekken zijn.”

Het perspectief van Dawkins is anders dan dat van 
Nietzsche.

 Terwijl het Dawkins vooral gaat om het verdedigen van 
wetenschappelijke waarheidsaanspraken ten opzichte van 
de overtuigingen van gelovigen, gaat het bij Nietzsche om 
de devitaliserende werking van de Christelijke moraal. 



NATURALISME EN FUNDAMENTALISME

 Volgens Habermas kenmerkt het huidige tijdsgewricht zich 
door twee tegenover elkaar staande levensbeschouwingen:
1. Het sciëntistisch naturalisme.
2. Het religieus fundamentalisme.

Het sciëntistisch naturalisme > voor zover het wordt 
vertolkt door de gentechnologie en het hersenonderzoek 
reduceert het de werkelijkheid tot iets wat enkel op een 
wetenschappelijke wijze gekend en bewerkt kan worden; 
een deterministische levensbeschouwing die uitgaat van 
een te objectiveren werkelijkheid van louter causale 
relaties waar geen plaats is voor de vrijheid van de wil.

Het religieus fundamentalisme > omvattende 
levensbeschouwingen met denkbeelden over hoe de 
wereld eruit ziet en hoe die eruit zou behoren te zien voor 
allen.



VORMEN VAN FUNDAMENTALISME
Het fundamentalisme is niet alleen een religieus 

verschijnsel > het komt ook voor in de politiek en de 
filosofie.

 Politiek > degenen die zich vastbijten in een bepaalde 
ideologie (bijvoorbeeld het onderscheid tussen de ‘Realos’ 
en ‘Fundis’ bij de Duitse politieke partij Die Grünen).

 Filosofie > Hans Albert beschuldigde alle filosofen die nog 
geloven in een ‘rockbottom of knowledge’ (Karl Popper) 
als fundamentalisten.

Daarmee kritiseerde hij een overeenkomst tussen het 
religieus fundamentalisme en de metafysica > de 
pretentie om mensen een onomstotelijke zekerheid te 
geven.



EEN OORSPRONG 
 Van origine is het fundamentalisme een religieuze 

beweging die in de 19e eeuw opkomt en zich in het begin 
van de 20e eeuw verder ontwikkelt.

Deze beweging kenmerkt zich door het omarmen van 
‘fundamentals’, dat wil zeggen ‘feiten’ die niet ter discussie 
worden gesteld.

 C.L. Laws maakte deel uit van deze religieuze beweging en 
gaf haar de naam fundamentalisme.

Het fundamentalisme keert zich tegen de moderniteit, en 
dan met name de secularisering en het omarmen van het 
Darwinisme.

De beweging is goed georganiseerd > in 1919 werd de 
World’s Christian Fundamentals Association opgericht.



GESLOTENHEID
Godsdienstwetenschapper Thomas Meyer geeft een goede 

omschrijving van het religieus fundamentalisme: 
“Fundamentalismus ist der selbstverschuldete Ausgang
aus den Zumutungen des Selberdenkens, der 
Eigenverantwortung, der Begründungspflicht, der 
Unsicherheit und der Offenheit aller Geltungsansprüche, 
Herrschaftslegitimationen und Lebensformen, denen
Denken und Leben durch Aufklärung und Moderne 
unumkehrbar ausgesetzt sind, in die Sicherheit und
Geschlossenheit selbsterkorener absoluter Fundamente. 
Vor Ihnen soll dann wieder alles Fragen haltmachen, damit
sie absoluten Halt geben können.”

Het hedendaags fundamentalisme stamt uit de jaren 
zeventig van de vorige eeuw.



EEN KORTE GESCHIEDENIS
 Joods fundamentalisme: > de arbeiderspartij verliest in 

1977 de verkiezing en doet voor het eerst niet mee aan de 
regering; Likkud vormt onder leiding van Menachem Begin 
met allerlei orthodoxe religieuze partijen een coalitie; het 
stichten van nieuwe koloniën in bezet gebied.

 Katholiek fundamentalisme > In 1978 wordt Karol Wojtila
paus; onder zijn bewind worden veel verworvenheden van 
het Tweede Vaticaanse Concilie teruggedraaid; 
traditionalisten als aartsbisschop Lefebvre krijgen het 
voortouw.

 Islamitisch fundamentalisme > In 1979 keert Ayatollah 
Khomeini terug in Iran; hij roept de Islamitische republiek 
uit.



DIVERSE FACTOREN 
Het Islamitisch fundamentalisme is de poging om 

theocratische staten in het leven te roepen die garant staan 
voor de religieuze moraal van de Islam.

 Er zijn diverse met elkaar samenhangende factoren ter 
verklaring van de opkomst van het Islamitisch 
fundamentalisme:

- De vernederingen die moslims hebben ervaren 
ten tijde van zowel het kolonialisme als 
neokolonialisme.

- Desillusies die de moderne levensstijl 
(consumentisme, etc.) met zich meebrengt.

- Het ontbreken van een sociaal-economisch
toekomstperspectief. 



PSEUDOFUNDAMENTALISTEN
 Voor Slavoj Žižek is de moord op medewerkers van het 

Franse satireblad Charlie Hebdo de aanleiding om in Islam 
and Modernity. Some blasphemic reflexions te reflecteren 
over het fundamentalisme.

Hij vraagt aandacht voor de fundamentalisten en de wijze 
waarop op hen wordt gereageerd.

Over de fundamentalisten die verantwoordelijk zijn voor al 
die aanslagen zegt Žižek dat ze in feite 
pseudofundamentalisten zijn, omdat ze gefascineerd 
worden door het zondige leven van de ongelovigen.

Ware fundamentalisten worden niet gedreven door nijd en 
ressentiment, omdat ze onverschillig zijn ten opzichte van 
de levensstijl van de ongelovigen. 



HET ONMOGELIJKE MOGELIJK MAKEN
 Žižek merkt op dat als de fundamentalisten echt gelovig 

zouden zijn, en ervan overtuigd zouden zijn dat ze de 
waarheid gevonden hebben, dan zouden zij zich niet 
bedreigd voelen door de ongelovigen. 

Hij wijst erop dat niet het culturele verschil (en de poging 
een bepaalde identiteit te beschermen) het probleem is, 
maar het feit dat fundamentalisten in veel opzichten reeds 
zo zijn als degenen die zij aanvallen.

Het fundamentalisme heeft wat eerder voor onmogelijk 
werd geacht (de aantasting van fundamentele 
vrijheidsrechten) mogelijk gemaakt (in Frankrijk is dat een 
nieuwe wetgeving die niet onderdoet voor de Amerikaanse 
Patriot Act). 



RELIGIEUZE TOLERANTIE

Tolerantie wordt vooral een vraagstuk met de 
opkomst van het monotheïsme.

Monotheïstische religies claimen de waarheid in 
pacht te hebben en vragen van gelovigen deze te 
erkennen.

Centrale vraag: hoe kan de vreedzame 
coëxistentie van verschillende religies het beste 
worden geregeld?

Het is opmerkelijk dat de monotheïstische religies 
ook een bron zouden kunnen zijn voor tolerantie.

Zie bijvoorbeeld de Bijbel en de Koran.



BIJBEL

“Tot u die naar Mij luistert zeg Ik: Bemint uw 
vijanden, doet wel aan die u haten, zegent hen 
die u vervloeken en bidt voor hen die u 
mishandelen. (...) Zoals gij wilt dat de mensen u 
behandelen, moet gij het hun doen. (...) Weest 
barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is. 
Oordeelt niet, dan zult ge niet geoordeeld 
worden; veroordeelt niet, dan zult ge niet 
veroordeeld worden; spreekt vrij, en ge zult 
vrijgesproken worden. Geeft, en u zal gegeven 
worden; een goede, gestampte, geschudde en 
overlopende maat zal men u in de schoot storten. 
De maat die gij gebruikt, zal men ook voor u 
gebruiken”

Lucas 6: 27-38.



KORAN

“Wie zich geheel aan God overgeeft en goed doet, 
die ontvangt zijn beloning bij zijn Heer. Zij hebben 
niets te vrezen noch zullen zij bedroefd zijn. De joden 
zeggen: ‘De christenen baseren zich op niets’ en de 
christenen zeggen: ‘De joden baseren zich op niets.’ 
En toch lezen zij het boek voor. Zo zeggen ook zij die 
niet weten hetzelfde als zij. God zal dus op de 
opstandingsdag tussen hen oordelen over dat 
waarover zij het oneens waren” 

Soera 2, 112-113.



IRREVERSEBELE LEERPROCESSEN

Religies zijn volgens Charles Taylor een soort 
transportbanden van waarden die richting geven 
aan het leven.

Maar ook deze transportbanden zijn onderhevig 
aan veranderingen.

Religies kenmerken zich door irreversibele 
leerprocessen. 

De vraag is hoe men zich daartoe dient te 
verhouden.



VOORBIJ EEN NEUTRALE HOUDING

Secularisme > de veronderstelling dat een 
neutrale houding ten opzichte van religie 
mogelijk is, waardoor het aanboren van 
religieuze bronnen een optie is.

Taylor bestrijdt dit ten strengste > mensen 
kunnen niet over de schaduw van hun eigen 
(nooit neutrale) interpretatiekaders heen 
springen.

Het secularisme heeft ook tal van politieke 
implicaties > zie onder andere de debatten over 
hoofddoekjes. 



LAÏCISME
Als vorm van secularisme claimt het laïcisme 

(strikte scheiding tussen kerk en staat) een afdoend 
antwoord te hebben op een drietal vraagstukken:
1. Religieuze vrijheid > niemand mag 

gedwongen worden om een bepaalde 
levensbeschouwing te aanvaarden.

2. Gelijke rechten > alle levensbeschouwingen 
moeten gelijk behandeld worden; geen enkele 
levensbeschouwing mag een voorrecht 
genieten.

3. Stem > alle levensbeschouwingen moeten 
gehoor vinden als er binnen een politieke 
gemeenschap besluiten worden genomen die 
hun lot bepalen.



EEN SPANNENDE POLITIKE KWESTIE

 Taylor richt zijn pijlen op het laïcisme.

Het laïcisme > de gedachte dat er transculturele en 
transhistorische principes zijn die het mogelijk maken 
om aan deze drie vraagstukken tegemoet te komen.

 Volgens Taylor bestaan zulke principes niet.

Universeel geldige principes zullen ten alle tijden 
concreet vertaald moeten worden, waardoor de 
neutraliteit nooit gewaarborgd kan worden.

Dit maakt van religie een spannende politieke kwestie > 
hoe recht te doen aan voornoemde drie vraagstukken 
zonder de illusie van neutraliteit te koesteren?



DOORGESNEDEN VERBANDEN

De kritiek van Taylor richt zich op het rigoureus 
doorsnijden van de banden die het individu heeft met 
het geheel waar het deel van uitmaakt.

Het gaat erom de destructieve krachten van het 
individualisme, het liberalisme en de technische rede te 
bestrijden.

 Symptoom > narcistisch egocentrisme > het individu 
wiens handelen geen zinvol perspectief heeft.

 Taylor zoekt een weg voorbij het hedonisme, narcisme 
en relativisme.

De technologie zegt niets over de na te streven doelen.



RELIGIE EN POLITIEK

Politieke kwestie > een omvattende 
levensbeschouwing is onredelijk wanneer ze 
miskent dat ieder individu het recht heeft om er 
een eigen levensbeschouwing op na te houden 
en ze haar eigen denkbeelden aan anderen 
oplegt.

In het geval van het fundamentalisme mondt dit 
dikwijls uit in geweld (terrorisme en 
moordaanslagen op ‘abortusartsen’).

Hoe met deze situatie om te gaan?



WAT ERAAN ONTBREEKT

 In de discussie met de paus riep Habermas de vraag op 
of de seculiere staat teert van normatieve 
vooronderstellingen waarin ze zelf niet kan voorzien.

Habermas erkent dat religies een bron van normatieve 
overwegingen zijn.

 Religie houdt in leven wat elders in de samenleving 
verloren is gegaan en met de taal van de wetenschap 
nauwelijks gearticuleerd kan worden: een bewustzijn 
dat iets ontbreekt.

Mensen die lijden of geleden hebben vragen zich af of 
hun leven dat biedt of geboden heeft waarnaar zij 
verlang(d)en.

Habermas gaat het om de mogelijkheid voor de 
articulatie van menselijke waardigheid die daarbij in het 
geding is.



DIALOOG
De kritiek die vanuit religies wordt uitgeoefend door aan te 

geven waaraan het ontbreekt, is in veel gevallen redelijk.

 Religies leveren munitie voor een redelijke kritiek op de 
instrumentele rede.

 Stelling van Habermas: wanneer er geen dialoog tot stand 
komt tussen de seculiere rede en het religieuze geloof, 
blijft de dreiging van het fundamentalistische geweld 
bestaan.

 Postseculiere samenleving > het voortbestaan van 
religieuze gemeenschappen in een overwegend seculiere 
omgeving.

 Belangrijke kwestie in een postseculiere samenleving: zijn 
religieuze opvattingen verenigbaar met de principes van 
de democratische rechtsstaat?



DEMOCRATISCHE RECHTSSTAAT

 Een democratische rechtsstaat moet garant staan voor 
tolerantie ten aanzien van uiteenlopende religies.

De paradox van tolerantie > dat degenen die anderen 
tolereren hun houdingen en praktijken tegelijkertijd 
accepteren en afwijzen.

 Voorbeeld: protestanten zijn tolerant wanneer ze de 
rituelen en levensstijl van katholieken op grond van hun 
religieuze overtuigingen iet goed vinden, maar toch van 
mening zijn dat zij een plaats onder hun zon mogen 
hebben.

Habermas vraag: hoe moet in een postseculiere 
samenleving vorm worden gegeven aan tolerantie?



HET BELANG VAN DE OPENBAARHEID
 Burgers zouden moeten accepteren dat ze in een 

pluralistische samenleving leven en dat de natiestaat 
neutraal moet zijn ten opzichte van religieuze- en niet-
religieuze levensbeschouwingen.

 In een postseculiere samenleving zouden burgers in de 
openbaarheid niet alleen seculiere argumenten, maar ook 
religieuze argumenten serieus moeten nemen.

 Volgens Habermas zouden gelovigen in de openbaarheid 
vrijelijk gebruik moeten kunnen maken van een religieuze 
taal, maar moeten zij die vertalen in een seculiere taal op 
het moment dat er wetten moeten worden gemaakt en op 
grond daarvan door de rechter oordelen moeten worden 
geveld.

De openbaarheid (Öffentlichkeit) is de plek waar gelovigen 
en ongelovigen met elkaar een dialoog moeten aangaan 
teneinde een vreedzame coëxistentie mogelijk te maken.



MUZIEK
 Morton Feldman: Rothko Chapel > 

https://www.youtube.com/watch?v=1ZZ0DYIkaP8

 Ravi Shankar: The Spirit of India > 
https://www.youtube.com/watch?v=gMk2eTqPLWk

 The Beatles: Within You Without You > 
https://www.youtube.com/watch?v=y__Zs3e6BdA

 Igor Stravinsky: Symphony of Psalms > 
https://www.youtube.com/watch?v=DqWZGUO_eoc

 Schubert: Ave Maria (Norman) > 
https://www.youtube.com/watch?v=pYHOQAxiD-0

 Bach: Ave Maria (Callas) > 
https://www.youtube.com/watch?v=5uzZu9HZBWA

 Tibetan Tantric Overtone Chant > 
https://www.youtube.com/watch?v=jpXFzhjBUUo

 John Coltrane: A Love Supreme >  
https://www.youtube.com/watch?v=clC6cgoh1sU

https://www.youtube.com/watch?v=1ZZ0DYIkaP8
https://www.youtube.com/watch?v=gMk2eTqPLWk
https://www.youtube.com/watch?v=y__Zs3e6BdA
https://www.youtube.com/watch?v=DqWZGUO_eoc
https://www.youtube.com/watch?v=pYHOQAxiD-0
https://www.youtube.com/watch?v=5uzZu9HZBWA
https://www.youtube.com/watch?v=jpXFzhjBUUo
https://www.youtube.com/watch?v=clC6cgoh1sU


DOCUMENTAIRES
 Cartografie van religies: Mit offenen Karten - Die Weltkarte der 

Religionen > https://www.youtube.com/watch?v=4ilnGqHu3VQ

 Documentaire over Aborigines: The men of the Fifth World: 
https://www.youtube.com/watch?v=QRBMdS4t36c

 Documentaire over het Hindoeïsme: Religions of the World: 
Hinduism > https://www.youtube.com/watch?v=heF3psAv0zU

 Documentaire over Abraham, de grondlegger van het 
monotheïsme: Vater aller Religionen > 
https://www.youtube.com/watch?v=ja9MBzNQZ70

 Documentaire over een belangrijke cultuele bron: Morgenland und 
Abendland - 1. Folge - Zwischen Euphrat und Tigris > 
https://www.youtube.com/watch?v=dw4Ngv98b0k

 The Case For Mark Rothko | The Art Assignment  > 
https://www.youtube.com/watch?v=1v1mBepDlOw

https://www.youtube.com/watch?v=4ilnGqHu3VQ
https://www.youtube.com/watch?v=QRBMdS4t36c
https://www.youtube.com/watch?v=heF3psAv0zU
https://www.youtube.com/watch?v=ja9MBzNQZ70
https://www.youtube.com/watch?v=dw4Ngv98b0k
https://www.youtube.com/watch?v=1v1mBepDlOw
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 René Girard > La violence et le sacré [vertaald in vele talen, 
maar niet in het Nederlands].

 Slavoj Žižek > Islam and Modernity. Some blasphemic
reflexions. 
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