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Deel I: levensbeschouwingen wereldwijd 

1. Welk idee en welk gedrag is levensbeschouwelijk gekleurd?  

Laat ons het leven en de opvattingen van de volgende personen bekijken: 

Johan is een veertiger die verklaart dat hij atheïst is en vrijzinnig; hij is heftig antiklerikaal en 

spot met pastoors en godsdienst. Hij werd zeer christelijk opgevoed, maar hij verloor zijn geloof 

in zijn adolescentie. Nu is hij lid van het Humanistisch Verbond en hij gaat regelmatig naar 

lezingen en activiteiten die georganiseerd worden in het vrijzinnig verenigingsleven van zijn 

stad. Toen zijn vader overleed koos hij de muziek: het requiem van Mozart. Zijn cd-collectie 

bestaat voor het overgrote deel uit klassieke religieuze muziek, muziek geschreven door 

kapelmeesters die in de zeventiende en achttiende eeuw werden betaald door kerkvorsten. 

Johan heeft veel last van stress en dat komt vooral omdat hij zich te snel schuldig en 

verantwoordelijk voelt voor al wat er mis kan gaan op het werk, in zijn gezin of in het 

verenigingsleven. Hij beweert dat die klassieke religieuze muziek het enige genre is dat hem 

ontspant. Om de stress van het verkeer te dempen luistert hij in zijn auto naar diezelfde muziek 

op Klara. Als hij op reis gaat, bezoekt hij veel kerken om er de kunstschatten te bewonderen. In 

zijn woonkamer hangt een waardevol antiek kruisbeeld uit de zestiende eeuw, een kostbaar 

erfstuk dat hij gewoon mooi vindt. Met kerstmis maakt zijn vrouw kalkoen voor de ganse 

familie; hij zet elk jaar een kerstboom om cadeautjes onder te leggen, maar het stalletje is nu al 

jaren op zolder gebleven. Een keer per jaar, telkens op 2 november met Allerzielen, gaat hij naar 

het kerkhof om bloemen te leggen bij het graf van zijn vader. Als kind werd hij uiteraard gedoopt 

en in zijn jonge jaren trouwde hij voor de kerk, maar dat laatste - zo zegt hij - zou hij nu niet 

meer doen. Hij overweegt zelfs om zich te laten ontdopen, want hij voelt zich meer en meer een 

atheïstisch activist. Qua politieke overtuiging koestert hij het liberalisme, geen haar op zijn 

hoofd zou er ooit aan denken om CD&V te stemmen. Johan stuurt zijn dochter Marieke naar het 

officieel onderwijs en ze volgt niet-confessionele zedenleer. Als Johan zou sterven, wil hij niet 

kerkelijk begraven worden. Hij vindt godsdienst tenslotte maar een zwendel die helemaal rond 

centen draait.  

Zijn Turkse collega Mehmet, die hem goed kent, vindt hem gewoon een christen, maar dat 

bestrijdt Johan met alle woorden. Het kruisbeeld en de muziek hebben voor hem een louter 

esthetische waarde. Kerstmis en Allerzielen op 2 november is gewoon een traditie. Hij is een 

antiklerikaal en ontkent zelfs dat hij een christen is. Zijn Turkse collega gelooft hem niet. 

Trouwens, waarom heeft Johan zijn dochter naar de moeder van Jezus genoemd? En waarom 

heeft Johan voortdurend last van dat schuldgevoel? Mehmet heeft trouwens wel eens gemerkt 
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dat wanneer Johan treurig nieuws te horen krijgt, hij de handen in elkaar slaat en ze heel 

eventjes gevouwen laat… 

De Turkse collega Mehmet is de zoon van een Turkse communist en heeft zelf socialistische 

sympathieën. Mehmet noemde zijn zoon 'Eray', wat 'helder als de maan' betekent en zijn 

dochtertje kreeg de naam Aysem of vrij vertaald 'maanlicht'. Mehmet heeft veel respect voor 

Atatürk omdat deze in Turkije een strikte scheiding tussen kerk en staat doorvoerde, maar hij 

heeft kritiek op de autoritaire kantjes van deze leider. Hij las alle boeken van Atatürk en via deze 

literatuur kreeg hij interesse voor Voltaire en Diderot. Hij verafschuwt de conservatieve 

krachten in Turkije die het seculier karakter van dat land willen terugschroeven. Hij staat 

honderd procent achter het hoofddoekverbod op school en achter het loket van een officiële 

dienst. Hij vindt dat je de Koran en zijn regels moet houden tegen het licht van de tijd en de 

samenleving waarin het boek tot stand kwam. De Koran is niet meer dan een waardevolle 

leidraad die elk mens vrij kan interpreteren. Niet alles wat erin staat is zomaar waar. Als 

wetenschapper is hij overtuigd van Darwins evolutietheorie, maar hij zal nooit in discussie gaan 

met Turkse aanhangers van het verhaal over Adam en Eva. Dat ligt sociaal te gevoelig en hij wil 

het warme contact met de Turkse gemeenschap in Gent niet verliezen. Hij zet nooit een voet in 

een moskee en drinkt geregeld alcohol. De ramadan grijpt hij aan als een gezondheidskuur: in de 

vastentijd zal hij geen alcohol drinken en stopt hij met roken. Hij neemt die ramadan niet strikt, 

want overdag neemt hij wel af en toe een stuk fruit en een glas water; dat is zijn vrije 

interpretatie. Met het Suikerfeest en het Offerfeest neemt hij vrijaf om het te vieren met de 

familie en de vrienden. Voor hem is Allah een concept, zoals in het liedje van John Lennon. Zijn 

geliefkoosde muziek is moderne Turkse underground. Hij wandelt redelijk onbezorgd door het 

leven en heeft geen last van stress of schuldgevoelens. Onder goede vrienden noemt Mehmet 

zichzelf een vrijzinnige agnost, maar met die opvatting loopt hij niet te koop. Zijn kinderen 

volgen op school afwisselend een jaartje niet-confessionele zedenleer en een jaartje islam, 

omdat Mehmet het belangrijk vindt dat ze ook iets opsteken over de cultuur van zijn 

geboorteland. Als hij zou doodgaan, zal zijn familie hem overbrengen naar Turkije om hem op 

een islamitische manier te begraven. Om de kosten daarvan te dekken heeft Mehmet een 

levensverzekering afgesloten. 

Voor Johan is Mehmet een moslim. De maan is immers een islamitisch symbool en waarom moet 

hij zo nodig naar dat Suikerfeest? Zowel Johan als Mehmet bezondigen zich aan de zogenaamde 

attributiefouten. Als we de opvattingen en de levensbeschouwing van iemand uit de 'out-groep' 

beschrijven, doen we dat doorgaans in termen van karaktertrekken en kenmerken eigen aan die 

groep, waarvan we denken dat we al op de hoogte zijn. Als we iemand uit de 'in-groep' of onszelf 

beschrijven, verklaren we onze opvattingen en levensbeschouwing veel rationeler, 
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genuanceerder en contextgebonden. Enkele psychologische experimenten tonen aan dat we 

weinig moeite doen om andere overtuigingen grondig te analyseren om ze van binnenuit te 

leren kennen.1 De manier waarop we leden van de 'out-groep' beoordelen wordt dus gestuurd 

door een bevestigingsvooroordeel. 

Wat bepaalt de scheidingslijn tussen een gelovige en een vrijzinnige? Zijn het de 

lidmaatschappen van verenigingen? Moeten we voortgaan op wat iemand verkondigt of op de 

manier waarop hij dat verkondigt? Welke rol speelt de levensbeschouwelijke opvoeding van 

kinderen? Is persoonlijkheid, identiteit en gevoelsleven de belangrijkste indicator? Bepaalt de 

manier waarop iemand tegen het lijden aankijkt of hij gelovig is? Hoe belangrijk is de waarde die 

men hecht aan culturele tradities die samenhangen met godsdienstige feesten of gebruiken? 

Albert Einstein beweerde ooit dat een Jood die zijn geloof opgaf niet ophoudt met jood zijn, net 

zoals een slak die zijn huis afstoot, nog steeds een slak is. Iemand die zijn geloof verliest zou 

dezelfde waarden en normen bewaren.2 

Einstein was een groot humanist, maar gelijkaardige visies op afkomst, geloof en identiteit 

leidden tot humanitaire catastrofen. Bij het begin van de Bosnische burgeroorlog in 1992, werd 

de bevolking bruusk opgedeeld in moslims en Serviesorthodoxe christenen. Met de meeste 

inwoners van de hoofdstad Sarajevo gebeurde dit tegen wil en dank, omdat ze zichzelf niet tot 

één van die twee geloofsgemeenschappen rekenden. Bosnië was voorheen in het 

communistische Joegoslavië bestuurd als een actieve lekenstaat en de meeste inwoners van 

Sarajevo hadden opvattingen over godsdienst zoals Mehmet of Johan. Diegenen die de bevolking 

verdeelden keken naar de afkomst van mensen en naar culturele tradities: dat was het criterium 

 
1 Lord, Ross en Lepper (1979) vroegen tegenstanders van de doodstraf om stevige argumenten door te 

nemen tegen de doodstraf en vice versa. De standpunten groeiden nadien niet naar elkaar toe: 

tegenstrijdige informatie leek het vooraf ingenomen standpunt nog te versterken! Schermer en Sulloway 

(2002) deden een gelijkaardig onderzoek over het geloof in God. Zie ook hoofdstuk 4.4. 

Braeckman, Johan & Boudry, Maarten: "De ongelovige Thomas heeft een punt.  Een handleiding voor 

kritisch denken.", Antwerpen, uitg. Houtekiet Linkeroever, 2011, pp. 51-52 & 55-56.  

2 Veille, Simon: "Einstein et Dieu" in "Le Monde des Réligions", januari - februari. 2013, pp. 62-66 

Hoffmann, Banesh & Dukas, Helen: "Albert Einstein, créateur et rebelle.", Paris, Ed. Du Seuil, 1975, p. 106 

(oorspronkelijke titel: "Albert Einstein, creator and rebel", New York, Viking Press, 1972). Voor meer 

toelichting over Einstein en religie, zie hoofdstuk 3.2. 
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van fanatici om de mensen in hokjes te stoppen. Je stamboom, de familie waartoe je behoorde, 

bepaalde plots zogezegd je levensbeschouwing!  

Was de informatie over Johans en Mehmets ouders relevant om hun levensbeschouwing in te 

schatten of is ze dat alleen in de mate dat ze de opvoeding beïnvloedde? Hoe belangrijk is je 

‘afstamming’? Speelt het een rol of je in een vrijzinnige, islamitische of christelijke familie bent 

geboren? Uit de gruwelen van de geschiedenis moeten we leren: het is nodig om een dialoog te 

starten tussen gelovigen en vrijzinnigen. De Bosnische tragedie verraadt de opvatting dat 

levensbeschouwing, als onderdeel van een culturele identiteit, een diep verscholen en diep 

ingebakken eigenschap is die van generatie op generatie wordt meegedragen. De kern van de 

levensbeschouwelijke identiteit zou onveranderlijk zijn.  

De Gentse professor psychologie Paul Verhaeghe betwist het bestaan van zulke 'onveranderlijke 

kern'. Hij betoogt dat identiteit - en hierbij reken ik zeker ook de levensbeschouwelijke 

identiteit - een verzameling is van ideeën die de buitenwereld op ons lijf geschreven heeft.3 

'Vrijzinnig zijn', 'katholiek zijn' of 'moslim zijn' zijn constructies als gevolg van een interactie 

tussen het individu en zijn buitenwereld. 

Als jongens uit Borgerhout of Molenbeek met ouders of grootouders uit de Maghreb zich op 

school radicaal profileren als 'rechtgeaarde ware moslims' heeft deze identiteit niets te maken 

met Arabische genen, ook niet als ze dit zelf voor waar zouden aannemen. De meeste 

moslimjongeren in Europa zien zichzelf als een compleet nieuwe generatie: de eerste generatie 

westerse moslims. Het heeft alles te maken met de spiegel die de omgeving hen voorhoudt: hun 

geradicaliseerde identiteit is een constructie van hun interactie met deze maatschappij. Die 

spiegel wordt gemaakt door de media, door het wereldtoneel in het Midden-Oosten en een 

stukje door… de school. Bij het opstarten van een interlevensbeschouwelijke dialoog moeten we 

ons hiervan bewust zijn. 

  

 
3 Verhaeghe, Paul: "Identiteit", Amsterdam, uitg. De Bezige Bij, 2012, pp.13-15 
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2. Iets wat waarde heeft is niet noodzakelijk waar… 

De eerste moeilijkheid voor een ernstige dialoog tussen gelovigen en ongelovigen lijkt me 

dat gelovigen zich soms gedragen als een kruidje-roer-mij-niet zodra ongelovigen over hun 

godsdienst spreken. Een constructieve dialoog wil uiteraard niet zeggen dat we de inhoud van 

de godsdiensten niet wetenschappelijk en kritisch mogen onderzoeken: daar gaat een deel van 

deze cursus nu precies over. Als buitenstaander komt ons wel degelijk het recht toe om 

rationele verklaringen te zoeken voor het optreden van profeten, voor het bestaan van 

rituelen en voor de oorsprong van de geloofsopvattingen van de ander. We gebruiken bij dit 

onderzoek historisch materiaal, kennis uit de sociale psychologie, uit de antropologie en we 

zullen lenen bij humanistische filosofen. Zulk vrij onderzoek is nu eenmaal de core business 

van de vrijzinnig-humanistische levensbeschouwing. 

Zelfs als onderzoek netjes zou aantonen dat veel geloofsopvattingen en rituelen, zelfs het geloof 

in God zelf, achterhaald zijn omdat ze steunen op de beperkte kennis van volken in het Midden-

Oosten duizenden jaren geleden, moeten we ons geen illusies maken over het effect van dat 

onderzoek op hedendaagse gelovigen. Zelfs indien we kunnen aantonen dat de oorspronkelijke 

functie van rituelen totaal is achterhaald, dan is dit voor de betrokken gelovige nog geen 

argument om het belang van de rite weg te nemen.4  

Laat ons enkele simpele voorbeelden nemen: het is niet omdat een katholiek weet dat het 

toedienen van het vormsel - het 'heilig chrisma' - bij een communicant niet meer is dan een 

mengsel van olie en plantenextracten op het voorhoofd smeren van zijn twaalfjarig kind, dat hij 

de symboliek van het communiefeest minder intens zou beleven en waarderen. Zelfs wanneer 

hij beseft dat de handoplegging van de priester het restant is van de oude idee dat gezalfde 

koningen door handoplegging zieken konden genezen - een therapie die de medische wereld al 

lang niet meer vertrouwt - zal hij het gebaar van die priester niet dom of belachelijk vinden! Dat 

is het verschil tussen de waarheid van een geloof of een levensbeschouwing en de waarde 

ervan voor de betrokkenen. Vele liberale seculiere joden vieren joodse feesten en hechten er 

veel waarde aan. Om het extreem te stellen: er zijn progressieve protestantse intellectuelen die 

sterke twijfels hebben of Jezus ooit bestaan heeft en toch de christelijke leer koesteren… 

De 'interne beleving' van de gelovige is vrij immuun voor de manier waarop vrij onderzoek 

geloofsaspecten ontmaskert of demystificeert. Dat geldt ook voor het belang dat zij hechten aan 

hun heilige teksten, de Bijbel en de Koran. Al kunnen we de historische oorsprong ervan 

achterhalen en heel veel logische vraagtekens plaatsen bij de goddelijke gaven van profeten, hun 

 
4 Raes, K.: “Godsdienstvrijheid en dierenleed…” idem, p. 181 
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teksten krijgen voor gelovigen betekenis in een sociale en rituele context. Het symbolisch belang 

blijft overeind in het geheel van hun familie (levend en dood), hun geloofsgenoten, hun idealen 

en hun kijk op de wereld en het leven. Voor wie opgroeide met Jezus of Mohamed, leven deze 

figuren als een sterk beeld van steun en toeverlaat, als hun allerbelangrijkste vriend in moeilijke 

tijden. Geloof heeft zeer emotionele gronden en voor de emoties van anderen moeten we 

respect hebben: het is een kwestie van menselijkheid. Daarom moeten we respect hebben voor 

individuen die gelovig zijn. 

Respect en tolerantie betekenen niet dat we moeten ophouden met het in vraag stellen en 

bekritiseren van openbaringsgodsdiensten of dat gelovigen het recht hebben om atheïsten deze 

vrijheid te ontzeggen. De fameuze quote, die gewoonlijk aan Voltaire wordt toegeschreven toen 

de boeken van Helvetius verbrand werden, vat de idee samen: 

Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht om het te zeggen met mijn 

leven verdedigen 5 

Wonderverhalen over profeten en goden zijn voor atheïsten onzin, maar zonder zo pathetisch 

als Voltaire te worden, zijn atheïstische vrijzinnigen schatplichtig aan dit historisch citaat dat 

model staat voor het recht op vrije meningsuiting.  

De tweede moeilijkheid is ook van psychologische aard: veronderstel dat een groep gelovigen, 

bijvoorbeeld evangelische protestanten, er heilig van overtuigd is dat ongelovigen eeuwig zullen 

branden in de hel. Het kan voor deze evangelisten moeilijk worden om vreedzaam samen te 

leven met atheïsten: zij bekijken hen als ‘verdoemden’, en als ze hun ongelovige medemens 

toch zouden liefhebben, komt dat neer op het haten van God die hun vrienden zal straffen. De 

strenggelovige heeft in de confrontatie met de atheïst eigenlijk maar twee opties: de ongelovige 

verfoeien of hem proberen te bekeren. Een contact dat vriendschappelijk wordt, waarbij hij van 

de ander begint te houden, houdt telkens een risico in voor het eigen geloof. Daar loert een groot 

risico voor een geloofscrisis!6 

Naast het normale sociale mechanisme dat mensen zich graag omringen met gelijkgezinden, 

verklaart deze eenvoudige perspectiefwissel dat er weinig hechte en langdurige 

 
5 Het citaat wordt foutief in de mond gelegd van Voltaire zelf, maar is in werkelijkheid van Evelyn Beatrix 

Hall die in 1906 een biografie van Voltaire schreef.   

6 Rawls, John: “A theory of justice”, Oxford, uitg. Oxford University Press, 1972, p. 215  ev.  

Rawls, John: "Een theorie van Rechtvaardigheid", vertaald door Frank Bestebreurtje, Rotterdam, uitg. 

Lemniscaat, 2009,  p. 242 e.v. 
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vriendschapsbanden zijn tussen streng gelovige christenen of moslims enerzijds en vrijzinnige 

atheïsten anderzijds. De leefregels van Jehovagetuigen, van orthodoxe joden en 

fundamentalistische moslims verbieden precies daarom vriendschappen en liefdesrelaties met 

ongelovigen. Het probleem van deze godsdienstige stromingen is dat zij de pluraliteit van 

levensbeschouwingen zeer moeilijk kunnen ‘denken’ of ‘aanvaarden’. Tijdens een dialoog met 

deze mensen bewaren zij afstand: vriendschap kan nooit het doel worden. Als de afschuw en de 

angst kan omgebogen worden in respect is er al heel wat bereikt. Koen Raes en Freddy Mortier 

vatten het als volgt samen –en deze wijze raad geldt ook voor vrijzinnigen die geconfronteerd 

worden met gelovigen: 

Wie andersdenkenden slechts benadert als gekken, verraders of ‘dwalers’ 

ontwijkt de dialoog en immuniseert de eigen levensbeschouwing voor kritische 

bevraging.7 

3. Struikelblokken en bruggen voor de inter-levensbeschouwelijke dialoog 

Cultuur is een containerbegrip dat ruimer is dan godsdienst. Bij het dodenritueel van de 

Dayak, in het oerwoud van Borneo, wordt een dans opgevoerd rond een koffer met de schedels. 

Op de koffer prijkt een foto van een man in maatpak met een stropdas! Deze man en zijn kledij 

behoort ondertussen tot de cultuur van een verwesterde elite bij de Dayak. Cultuur is alles wat 

niet is aangeboren, maar door de mens wordt geleerd om te overleven. De 'hoogcultuur' 

(kunsten en eventueel godsdienst) vormt slechts een onderdeel van dit groter geheel. De 

antropologische term 'cultuur' omvat de kunsten, maar evenzeer de alledaagse gewoonten, 

smaken, taaluitlatingen enzovoort.8  

Jeansbroeken, polaroidfoto's en aktetassen in het binnenland van Borneo maken daarom 

vandaag evengoed deel uit van de Dayakcultuur als hun dodenritueel en hun islamitische 

begraafplaatsen. Alle culturen evolueren sinds millennia door hun contacten met anderen. Echt 

geïsoleerde culturen die op zichzelf bestaan zijn altijd al zeer uitzonderlijk geweest. Handel en 

reizen maken de contacten veelvoudig en intenser, maar toch mag men daaruit niet besluiten 

dat de wereld straks een groot dorp zal worden met een mondiale cultuur. 

 
7 Mortier, F. & Raes, K.: “Een kwestie van behoren. Stromingen in de hedendaagse ethiek.”, Gent, uitg. Mys 

& Breesch, 1992, p. 160 

8 Pinxten, R.: "Culturen sterven langzaam. Over interculturele communicatie.", Antwerpen-Baarn, uitg. 

Hadewijch, 1994, p.12 
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Volgens de antropoloog Pinxten veranderen culturen niet gemakkelijk, ze zijn taai.9 De 

dieperliggende waarden worden noch door geweld, noch door de overname van inzichten of 

technieken van een andere cultuur veranderd.10 Het komt mij voor dat deze benadering van 

culturele identiteit in tegenstrijd is met de opvattingen van Verhaeghe, die stelt dat identiteit 

gespiegeld wordt aan het snel verschuivend beeld van de samenleving en de wereld. Pinxten' 

stelling over 'dieper liggende waarden' suggereert een vrijwel onveranderlijke kern. De 

tegenspraak is verklaarbaar omdat Verhaeghe, als psycholoog, op zoek gaat naar de innerlijke 

invulling van identiteit. Het is duidelijk dat de jonge Dayak zichzelf niet ziet als een 

'postmoderne koppensneller': aan het individu zelf ontsnapt vaak het groter plaatje waarin zijn 

identiteit kadert. Ieder jong mens, waar ook ter wereld, kan zichzelf steeds opnieuw zien als lid 

van een nieuwe generatie met nieuwe ideeën. Een psycholoog benadert een cultuur of een 

levensbeschouwing vanuit het perspectief van het individu en dat individu kijkt naar de 

binnenkant van zijn samenleving. Het individu beschikt meestal niet over een vogelperspectief 

om de eigen cultuur te analyseren. Pinxten onderzoekt culturen als antropoloog en dit verlegt 

de focus naar de buitenkant van een cultuur of levensbeschouwing. De antropoloog bekijkt 

culturen als een collectief geheel, hij zoekt grootste gemene delers en historische constanten in 

een cultuur; blijvende cultuurelementen vallen hem op. Beide perspectieven, de binnenkant en 

de buitenkant van de verschillende levensbeschouwingen, zijn voor het opstarten van een 

inter-levensbeschouwelijke dialoog van belang. We moeten de buitenkant 'eraf rijden' om de 

ander als persoon te kunnen benaderen en om tot een succesvol gesprek te komen. Dat is een 

moeilijke opdracht.  

Willen we met de levensbeschouwelijke vakken tot een constructieve inter-

levensbeschouwelijke dialoog komen, dan moeten we over de godsdienstige 

levensbeschouwingen de volgende denkoefeningen maken: 

1. Onderscheiden wat de godsdienst van de ander voorschrijft en wat behoort tot de 

culturele tradities van zijn of haar groep. Dit komt neer op het verschil detecteren 

tussen wat men zou kunnen noemen de 'godsdienstige identiteit' en de 'culturele 

identiteit'. 

 
9 Bij diverse natuurvolken is namelijk vastgesteld dat ze gemakkelijk materiële, technologische en 

industriële producten overnemen, maar dat die overname zeer oppervlakkig blijft en het bestaande mens- 

en wereldbeeld niet aantast. Net zoals wij geen Afrikaan worden omdat we bananen eten, zal een inwoner 

uit de Andes of Borneo niet westers beginnen nadenken over ziekte en dood omdat hij een jeansbroek 

draagt.  

10 Pinxten, R.: idem, p.29 
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2. Wie de nuances kan maken tussen cultuur en godsdienst, zal makkelijker de interne 

verscheidenheid in de godsdiensten kunnen herkennen en erkennen. De islam, het 

christendom en het jodendom zijn 'huizen met vele kamers': ‘de ene katholiek is de 

andere niet’ en ‘de ene moslim is de andere niet’… Sterke vereenvoudigingen en 

oneliners over de godsdiensten die tot stereotypering leiden kunnen we beter 

vermijden of doorprikken. 

 

3. Aan perspectiefwissel doen; geseculariseerde aspecten van de levensbeschouwelijke 

identiteit van moslimjongeren en christelijke jeugd moeten worden herkend en erkend. 

Omgekeerd moet men kanttekeningen kunnen maken bij het geseculariseerd karakter 

van de subcultuur waartoe we als vrijzinnigen zelf behoren, kunnen relativeren. West-

Europese atheïsten participeren in een cultuur die duizenden jaren door godsdiensten is 

gekneed. Dit zorgt voor een genuanceerd beeld van de eigen levensbeschouwelijke 

identiteit en die van de ander. 

 

4. De historische verwantschap zorgt ervoor dat sommige culturele tradities en morele 

overtuigingen die de aanhangers van de boekgodsdiensten koesteren, 

gemeenschappelijk zijn met het vrijzinnig-humanisme. Denken we maar aan de 

overgangsrituelen in de puberteit en aan de meeste van de tien geboden. Los van de 

fundering door openbaring die gelovigen aan deze geven, kunnen we die tradities en 

overtuigingen positief waarderen. 

 

5. Een zo goed mogelijke scheiding maken tussen publieke en private normen van de 

(anders)gelovigen. Enkel over normen die duidelijk van openbaar belang zijn, kan men 

een discussie aangaan. Discussies over het al of niet eten van varkensvlees, over het 

aantal keer dat moet gebeden worden, over kledijvoorschriften enz.… snijden in de 

private sfeer. Gedachtewisseling over wetenschapsonderwijs en evolutietheorie, over 

het recht van individuen om van levensbeschouwing te veranderen, over de erkenning 

van religieuze feesten als officiële vakantiedag op school of over soepele regels voor 

begraafplaatsen die het voor alle gelovigen mogelijk maken om hun doden te begraven11, 

handelen wel over het publieke domein.  

 

 
11 Voor deze laatste twee dingen, namelijk officiële vakantiedagen voor het offer- en het Suikerfeest en 

eeuwig durende begraafplekken, is de islamitische gemeenschap in ons land vragende partij. 
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De scheidingslijn tussen het private en het publieke is moeilijk, er is een enorme grijze 

zone. De individuele keuze voor een abortus of voor euthanasie is geen discussiestof 

want het is voor de vrijzinnige een private gewetenskwestie, maar voor de gelovige 

wellicht niet. De wettelijke bepalingen betreffende abortus en euthanasie zijn voor 

beiden duidelijk publiek. Voor een vrijzinnige horen ethische beslissingen hierover bij 

het private: als iemand omwille van godsdienstige redenen kiest om geen abortus te 

plegen, zal men daar respect voor hebben. Dat geldt idem dito voor euthanasie. Als de 

wet abortus of euthanasie verbiedt, wordt deze godsdienstige regel een publieke norm. 

De discussie draait essentieel over de erkenning van 'zelfbeschikkingsrecht', een 

belangrijke vrijzinnig-humanistische waarde. Dat zelfbeschikkingsrecht kan als norm 

niet of zeer moeilijk geaccepteerd worden door iemand die een klassiek theïstisch 

standpunt inneemt.12 

6. Een dialoog wordt vlotter gevoerd als er thema’s gekozen worden waar die 

godsdiensten en vrijzinnigheid ‘bruggen’ kunnen slaan over de verschillen heen. De 

islam en het christendom besteden veel aandacht aan armoede en vanuit een 

humanistische benadering kan armoede ons niet onverschillig laten. De meeste 

levensbeschouwingen kennen overgangsrituelen voor borelingen, pubers, trouwers en 

doden. Wanneer men deze overgangsrituelen als verschillende culturele antwoorden op 

‘la condition humaine’ bekijkt, is er aardig wat gemeenschappelijks in te ontdekken.13  

Deze benadering, namelijk godsdienstige feesten bekijken als cultuur en cultuur duiden 

in de context van de menselijke natuur, is op zich voor de strikte gelovige al vrij 

onderzoek! De feesten en rituelen worden immers niet langer verklaard door het gebod 

 in een openbaring van Jahweh, God of Allah…  

  

 
12 We verwijzen voor een uitdieping van dit dilemma naar hoofdstuk 1.3. over verdraagzaamheid en John 

Rawls, in het bijzonder naar de kritieken van Matthias E. Storme en Tariq Ramadan.  

13 Van Kerckhove, Christian & Vens, Eva: "Overgangsrituelen", Antwerpen, uitg. Standaard, 2010 
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4. De religiometer van Anne Provoost 

De Vlaamse schrijfster Anne Provoost poogde om geloof en ongeloof op een tiendelige schaal te 

zetten: de ‘religiometer’.14 Zij vertrekt ook vanuit de filosofische vraag naar de aard van het 

universum, en geeft ruimte aan nuances: deïsme en atheïstische religiositeit worden wel 

ingeschaald. Wie in een supermateriële kracht gelooft, noemt ze gelovig. Die afbakening laat 

eveneens toe om de 'ietsisten' te plaatsen, mensen die geloven in een macht die de 

natuurwetten overstijgt en die verder onbenoemd blijft.15  

Helemaal onderaan op de trap staat de 'areligieuze atheïst', die nooit een religieus gevoelen 

kent. Een trapje hoger staat de religieuze atheïst, die alle bovennatuurlijke concepten verwerpt 

ondanks dat de onverklaarde wereld voor hem samengaat met een religieus gevoelen. Op trap 

drie en vier staan respectievelijk de agnost en de ietsist. De onnoembare en onzichtbare macht 

van de ietsist hoeft geen opperwezen te zijn, geen God. De ietsist weigert immers alle verdere 

precisering… Op trap vijf staan de deïsten, zij geloven in een Schepper die ooit de natuurwetten 

vastlegde, maar zich sindsdien met het universum niet meer bemoeit. De deïstische God verricht 

dus geen wonderen en aangezien hij nu afwezig is, heeft bidden of offeren geen zin. Vanaf niveau 

zes is iedereen theïstisch. Op trap zes staat de gematigde theïst met een persoonlijke 

alwetende God die liefde, aandacht en hoop kent, maar niet kan ingrijpen. Deze theïst beschikt 

nog volledig over een vrije wil, hij is moreel verantwoordelijk voor zijn daden want zijn God is 

onmachtig. We denken hierbij spontaan aan een christelijke humanist. Voor de theïst op de 

volgende trap, die we misschien een traditionele theïst kunnen noemen, heeft God ook plannen 

met hem, maar ze zijn niet echt te doorgronden. Voor de deterministische theïst op de achtste 

trap, heeft God plannen met alle mensen en gebeurt alles volgens Gods wil. Als er rampen of 

onheil voorkomen, dan heeft God daar ook een bedoeling mee! Voor de fundamentalistische 

theïst, op de voorlaatste trap, beloont en straft God de mensen die zich wel of niet aan de regels 

houden. Die regels heeft Hij in een openbaring neergezonden. De theïst op de hoogste trap 

meent dat hij een handlanger is van God. Hij moet Gods regels verspreiden, bewaken, en 

desnoods afdwingen: mensenrechten zijn ondergeschikt aan het geloof. Fundamentalisten en 

profeten staan vast en zeker op trap tien.  

 
14 Provoost, Anne: "Beminde Ongelovigen.  Atheïstisch Sermoen.", uitg. Querido, Amsterdam/Antwerpen, 

2008, pp. 18-21. 

15 De termen 'ietsisme', 'ietsisten' en 'ietsers' kwamen in Nederland in gebruik in de jaren '90. De ietsist 

gelooft in een onnoembare en onzichtbare kracht, maar wijst alle orthodoxe godsdienstige en theologische 

af…  Alles wijst erop dat het ietsisme aan een flinke opmars toe is; we besteden er dan ook aparte 

aandacht aan in het hoofdstuk 'gelooft de ietsist in een onzichtbare tuinman?'   
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Deze religiometer is verdienstelijk als didactische eyeopener. Het siert Anne Provoost dat ze 

als vrijzinnig ongelovige niet alle gelovigen op een hoopje gooit. De schaal is een sterke 

vereenvoudiging, maar ze is een basis voor vergelijking. Ze geeft een initieel inzicht in de 

verschillende denkpatronen van gelovigen met betrekking tot de fundering van de ethiek en de 

mogelijke consequenties daarvan voor het handelen. Enkele opmerkingen: wie zich sterk 

maatschappelijk engageert voor het geloof staat niet noodzakelijk op de hoogste trap. Op het 

eerste zicht zou men denken dat alle priesters minstens op trap negen staan, maar kardinaal 

Godfried Daneels herhaalde vaak dat hij Gods plannen niet kan kennen.16 Schenden van 

mensenrechten is helaas niet het monopolie van godsdienstfanatici op de hoogste trap, want 

verschillende atheïstische of deïstische machthebbers respecteerden geen godsdienstvrijheid en 

vele andere rechten. Eerbied voor humanitaire rechten is gerelateerd aan een 

maatschappijbeschouwing die tegenspraak duldt en dogmatisme gaat niet exclusief over God: 

denken we maar aan politieke en economische doctrines die geen pardon kenden voor 

opposanten.17 Als laatste bemerking bij Provoosts religiometer, kan je de plaats van het ietsisme 

betwisten. Gaat de ietsist ervan uit dat de onzichtbare hogere kracht, die hij niet wil benoemen, 

nog werkzaam is in deze wereld? Dan moeten we hem boven de deïst inschalen! De vaagheid 

waarmee de ietsist zich omhult, maakt het altijd moeilijk om hem in een hokje te steken. 

5. De oecumenische verlokking en godsdienst als basis voor moraal? 

5.1. Geen moraal zonder God? 

Moeten we het onderscheid tussen de zogenaamde 'gematigde gelovige' en de 'fundamentalist' 

relativeren? Sam Harris meent dat 'gematigden' verantwoordelijk zijn voor belangrijke 

misvattingen. Laten we opvattingen van de zesde graad op de religiometer als typisch gematigd 

beschouwen. Er zijn twee mythen die het geloof vrijwaren voor rationele kritiek en die de 

verspreiding van zowel het gematigd geloof als van hun extreme zielsverwanten bevorderen: 

De meesten van ons denken dat er allerlei goeds uit het geloof voortkomt 

(bijvoorbeeld een hechte gemeenschap, ethisch gedrag, spirituele ervaringen) 

wat niet elders te halen is. 

Velen van ons geloven dat de verschrikkelijke dingen die in naam van de 

godsdienst worden begaan niet uit dat geloof zelf voortkomen, maar uit onze 

 
16 http://www.kuleuven.be/thomas 

17 We denken aan leiders met extremistische economische ideologieën, zowel linkse als rechtse: het 

communisme in de Oosbloklanden, het Pol Pot regime in Cambodja en de Chileense juntaleider Augusto 

Pinochet die zich liet inspireren door het neoliberalisme van de School van Chicago. 
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lagere emoties - uit drijfveren als hebzucht, angst en haat - waarvoor 

godsdienstige overtuigingen dan weer de beste of de enige remedie zijn.18 

Deze opvattingen blokkeren inderdaad de discussie wanneer ongelovigen het hebben over de 

irrationaliteit en de onwetenschappelijkheid van geloofsinhouden. En het zijn inderdaad 

opvattingen die wijd verspreid zijn bij de gelovigen die zichzelf 'gematigd' noemen. Nog volgens 

Harris, sloegen veel van hen de schijnbaar veilige weg van het pluralisme in en beweerden zij 

dat alle godsdienstige opvattingen gelijkwaardig zijn. Maar als puntje bij paaltje komt, blijkt dat 

niet zo te zijn: alle godsdiensten beweren op een sektarische manier dat zij het enige ware geloof 

verkondigen en dat hun profeet het bij het rechte eind had. "Zolang een christen gelooft dat 

uitsluitend zijn gedoopte broeders op de ‘Dag des Oordeels’ worden gered, kan hij onmogelijk 

het geloof van anderen respecteren, want hij weet dat het hellevuur - dat ook nu nog de 

andersdenkenden te wachten staat - juist door deze ideeën wordt aangewakkerd."19 Joden, 

christenen en moslims hebben volgens Harris dezelfde arrogante opvatting over hun eigen 

geloof.  

Zou de echte gematigde gelovige eigenlijk moeten erkennen dat de reden waarom hij in Mozes, 

Jezus of Mohamed gelooft puur toeval is? De overgrote meerderheid van de kudde - wellicht 

99% - volgt immers de geloofsleer van zijn ouders. Dawkins schrijft dat er niet zoiets bestaat als 

een 'katholiek kind' of een 'moslimkind': er bestaan hooguit kinderen van katholieke ouders of 

kinderen van moslimouders20. Bekeerlingen en volwassenendopen zijn schaars, godsdienst 

wordt bijna altijd meegegeven in de opvoeding. Als iemand zich afvraagt waarom een ander niet 

gelooft in bijvoorbeeld de Koran als heilig boek, zou hij zich eigenlijk moeten afvragen waarom 

hij zelf niet gelooft in de heilige boeken van de anderen. Op deze fundamentele vraag gaan 

weinig gelovigen door, want de vraag zelf zou hen in een geloofscrisis kunnen brengen.  

5.2. Kanttekeningen bij het oecumenisch pluralisme 

Om rond deze vraag heen te lopen, volgen de 'gematigde gelovige' een merkwaardige 

gedachtegang. Ze kleven een soort van oecumenisch pluralisme aan, waarbij de verschillen 

worden weggemoffeld. Ze beweren dat de 'fundamentele' of 'essentiële' kenmerken van alle 

godsdiensten dezelfde zijn. De verschillen zouden slechts 'niet-essentiële' eigenschappen 

betreffen.  

 
18 Harris, Sam: "Van God los.  De gevaren van religie en de toekomst van de rede.", Antwerpen-

Amsterdam, uitg. De Arbeiderspers, 2007 (oorspronkelijk "The End of Faith", 2004),  pp.12-13 

19 Harris, Sam: idem, p. 13 

20 Dawkins, Richard: "God als Misvatting", Amsterdam, uitg. Nieuw Amsterdam, 2006, p. 13 
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Dit is inderdaad een nobel idee! 'One brotherhood of man' onder de auspiciën van Jahweh, God 

en Allah die in feite één zijn. Het idee heeft succes omdat mensen dan afstand kunnen nemen van 

de overtuiging dat vriendjes en kennissen die tot een andere geloofsgemeenschap behoren, later 

zullen branden in de hel. Verstandige gelovigen zien ook wel in dat de belofte van een hemel 

enkel diende om zieltjes te winnen voor een particulier geloof. Klinkt het niet sympathieker dat 

de hemel is weggelegd voor alle 'goede mensen'? Doen voorkomen alsof de verschillen 

onbeduidend zijn geeft de 'gematigde gelovigen' een veiliger gevoel en geeft hen de waan dat ze 

moreel hoogstaander zijn. 

We delen de mening van Stephen Prothero dat dit louter wensdenken is. Inderdaad is een stoet 

van geleerden -met op kop Joseph Campbell21 als coryfee van de vergelijkende 

godsdienstwetenschappen- een konijnentunnel ingekropen die uitmondt in een fantasiewereld 

waarin alle goden hetzelfde zijn: 

Tijdens het grootste deel van de wereldgeschiedenis zagen de mensen hun rivalen 

op godsdienstig gebied als minderwaardig aan zichzelf, als lieden die zich 

overgaven aan zinloze rituelen, nepwonderen verrichtten of mythologische 

verzinsels de wereld in hielpen. Tijdens de periode van de Verlichting, in de 

achttiende eeuw, begon het ideaal van de religieuze tolerantie zich te verbreiden 

en dat is zonder twijfel een gunstige ontwikkeling geweest. Maar de opvatting 

van de eenheid van alle religies berust op wensdenken en heeft de wereld niet tot 

een veiligere plaats gemaakt. Het is in feite een vorm van theologisch 

groepsdenken (…) dat de wereld juist gevaarlijker heeft gemaakt door ons het 

zicht te ontnemen op de botsingen tussen religies die een wereldwijde bedreiging 

vormen. Het is tijd om naar buiten te klauteren uit het konijnenhol en de 

werkelijkheid weer te zien. 22 

De kritiek van Prothero op de fantasiewereld van de oecumenische pluralisten is opmerkelijk 

scherp, hoewel deze Amerikaanse professor zichzelf beschrijft als 'religiously confused' en in 

zijn boeken veel afstand neemt van het atheïsme. Een doorgedreven oecumenisch pluralisme 

 
21 Joseph Campbell (1904-1987) wordt beschouwd als een van de belangrijkste deskundigen op het 

gebied van mythologie. De leidraad in zijn werk is altijd geweest om te zoeken naar het 

gemeenschappelijke van thema's in wereldmythen. 

22 Prothero Stephen: "God is niet één.  Overzicht van de grootste godsdiensten.", Amsterdam, uitg. Bert 

Bakker 2011, p. 13 
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wordt bespottelijk, beweringen als 'was Jezus eigenlijk al een proto-islamiet' zijn niet veraf…23 

We willen hier nog aan toevoegen dat het vooralsnog onduidelijk is welke precies de plaats is 

voor atheïsten in het hiernamaals van Jahweh-God-Allah.  

De tweede gedachtegang betreft een verregaande symbolische interpretatie van de heilige 

teksten. De Bijbel, en bij uitbreiding de Koran, mogen niet letterlijk worden geïnterpreteerd. De 

parabels mogen enkel gezien worden als metaforen, men moet er tijdloze morele lessen in 

ontdekken. Deze gedachtegang is natuurlijk een noodzaak, wil men het oecumenisch pluralisme 

een kans geven. Gelijkenissen ziet men enkel als men de verhalen deconstrueert en daarna de 

skeletten ervan naast elkaar legt, of als men ze tilt op een 'hoger niveau' van de symboliek en de 

ethiek. 

 

De vraag die bij ons opkomt wanneer we met deze stelling geconfronteerd worden luidt: hoeveel 

gelovigen denken consequent op deze manier over hun heilige boeken? Ongeveer 35% van de 

Amerikanen gelooft dat de Bijbel het letterlijke, onfeilbare woord is van de Schepper van het 

universum en 48% denkt dat de Bijbel het 'door God geïnspireerde woord' is en sommige 

passages inderdaad een symbolische interpretatie behoeven om de waarheid ervan aan het licht 

te brengen. De meerderheid denkt dat de Bijbel niet letterlijk moet worden opgevat, maar wel 

morele regels en leerrijke legenden biedt. Slechts 17% pikt het niet dat God in zijn oneindige 

wijsheid de tekst heeft geïnspireerd.24 Er is dus -zelfs in de V.S.- ongeveer de helft van de mensen 

die potentieel in aanmerking komt om 'gematigd te geloven'. In Europa is dat percentage 

ongetwijfeld hoger en dus loont het de moeite om er aandacht aan te schenken. 

 

  

 
23 We vinden dit soort beweringen op islamitische en christelijke websites: googel 'was jezus een moslim?' 

of varianten en je zal versteld staan van de onzin. De idee was vaak het voorwerp van spot, zie Van Koten 

en De Bie over de 'Chrislam' onder het pseudoniem 'positivoos' op youtube. 

 

24 Harris, Sam: idem, p. 15 
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5.3. Kritische bedenkingen bij heilige teksten die vredelievende mensen liefst vergeten… 

Het is sowieso interessant om dubbele bodems in literatuur te vinden, dus ook in de Bijbel, de 

Koran, de Bhagavad Gita enzovoort. Goede literatuur heeft dubbele bodems en - toegegeven - 

een deel van de heilige teksten zijn goed geschreven. Het boek Genesis, de Bergrede, het 

hindoeverhaal van Ganesha en sommige soera's intrigeren. Men kan deze verhalen inderdaad 

metaforisch interpreteren en gelovigen verwijzen er graag naar 25. Maar diezelfde gematigde 

gelovigen verwijzen nooit naar andere passages waar men hoegenaamd geen dubbele betekenis 

in vindt. Het boek Deuteronomium - een van de vijf delen van de Thora en dus geaccepteerd 

door alle drie de grote monotheïstische godsdiensten - wemelt van de voorschriften over het 

stenigen van vrouwen die huwelijkswetten overtreden en over het straffen van ongelovige 

familieleden: 

Wanneer iemand - uw volle broer, uw zoon of uw dochter, of de vrouw die u 

bemint, of uw beste vriend - u in het geheim probeert over te halen om de andere 

goden te dienen, goden die u nog niet kende en ook uw voorouders niet, goden 

van de naburige volken, vlakbij of ver weg of waar ook ter wereld, luister dan 

niet naar zo iemand en geef niet toe; wees onverbiddelijk, heb geen medelijden 

met hem en houd hem niet de hand boven het hoofd. U moet hem ter dood 

brengen; samen met uw volksgenoten moet u hem stenigen tot de dood erop 

volgt, en zelf moet u de eerste steen werpen. 26 

 

In het evangelie zijn de bedreigingen tegenover andersgelovigen schaarser, het moet gezegd dat 

de boventoon vredelievend is. Als Jezus instructies geeft aan zijn apostelen om het christendom 

te verspreiden, begint de opdracht met een vredelievende preek. De apostelen moeten van huis 

tot huis gaan met de vredegroet. Ze moeten goede werken verrichten: de zieken genezen, de 

doden opwekken en de melaatsen wassen. Ze mogen zich niet verrijken enz.… Maar op het einde 

van deze instructies neemt de preek een vreemde wending: 

Maar wie mij verloochent bij de mensen, die zal ik ook verloochenen bij mijn 

Vader in de hemel. Denk niet, dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. 

Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik kom een 

wig drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder en 

 
25 De symbolische interpretatie van enkele van deze verhalen komt aan bod bij de bespreking van de 

respectievelijke godsdiensten verder in de cursus. 

26 Bijbel, de Nieuwe Bijbelvertaling: Heerenveen, uitg. Jongbloed, 2012. Deuteronomium, 13:4-11. Zie ook 

de passages over de huwelijkswetten en het stenigen van 'ontuchtige' vrouwen: Deuteronomium 22:13-30 
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tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; de vijanden van de mensen zijn 

hun eigen huisgenoten! Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is 

mij niet waard, (…) Wie zijn leven probeert te behouden, zal het verliezen, maar 

wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden.27 

De Koran is een beetje warrig als het om de vraag draait wat met andersgelovigen moet 

gebeuren. Soera 28, vers 56, lijkt te zeggen dat bekeringen onder dwang zinloos zijn: "Gij kunt 

niet recht leiden wie gij wensen zoudt maar God leidt recht wie hij wil" Even verder, Soera 29, 

vers 46, wordt geïnterpreteerd als een uitgestoken hand naar eerlijke joden en christenen: 

En twist niet met de lieden van de Schrift dan op de betamelijkste wijze met 

uitzondering van diegenen onder hen die onrecht doen. En zegt: 'Wij geloven in 

hem die tot ons heeft neer gezonden en onze God en uw God zijn één en wij zijn 

aan hem overgegeven. 28 

Anderzijds bevat de Koran vele verzen die oproepen om heidenen en ongelovigen te doden. 

Polytheïsten - de zogenaamde 'afgodenvereerders' - worden steevast geassocieerd met de 

Mekkanen die de profeet verjoegen. Voor hen is geen genade: 

Wanneer gij dus een ontmoeting hebt met hen die ongelovig zijn, houwt dan in 

op de nekken en wanneer gij onder hen een bloedbad hebt aangericht, bindt hen 

dan in de boeien.29 

Het is onbegonnen en overbodig werk om alle Koranverzen die deze toon zetten te citeren, 

eentje is voldoende illustratief. Net zoals in het Oude en het Nieuwe Testament roept de profeet 

op om heel hard op te treden tegen 'verraders van de islam', ook als dit familieleden zijn. Het 

internet is volgeladen met echte en vervalste citaten uit de Koran, meestal kennen de websites 

geen enkele nuance: ze zijn ofwel een apologie, ofwel islamofoob. Een aantal islamkenners 

benadrukken dat het Kalifaat lange periodes kende van verdraagzaamheid met een grote mate 

van godsdienstvrijheid voor joden en christenen. 30 Anderen leggen de nadruk op de brutale 

 
27 Bijbel, de nieuwe Bijbelvertaling:  idem, Matteüs 10:33-39 

28 Koran, Amsterdam-Antwerpen, uitg. De Arbeiderspers, 1997 uit Arabisch in het Nederlands vertaald 

door J.H. Kramers. 

29 Koran, idem, soera 27, vers 4. 

30 Catherine, Lucas: "Islam voor Ongelovigen.", Berchem, uitg. EPO, 1997.  De andere bron waarop we deze 

stelling baseren is de website van professor emeritus Herman De Ley: 

http://www.flw.ugent.be/cie/index.htm 
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moordpartijen die de profeet en de zijnen uitvoerden op Joodse clans in Medina.31 De houding 

tegenover polytheïsten is beslist heel agressief, en dat heeft te maken met de nare ervaring die 

Mohammed had met heidense Mekkanen. De vijandschap tussen moslims en hindoes op het 

Indisch continent -waar Pakistan en Indië elkaar bedreigen met kernwapens- kan door de 

avonturen van de profeet en de zijnen, 1400 jaar geleden, worden verklaard!  De term 

'ongelovigen' in de Koran moeten we reserveren voor heidenen die toen op het Arabisch 

schiereiland een natuurgodsdienst aankleefden. Het zou een anachronisme zijn om de 

opvattingen van de 'ongelovigen' waarvan de Koran gewag maakt, te verwarren met vrijzinnig-

humanisten of met atheïsten in onze tijd. Dit neemt niet weg dat sommige moslims deze 

gelijkschakeling wel maken. 

Het is zonneklaar dat, hoe men deze joodse, christelijke en islamitische geciteerde teksten ook 

leest en interpreteert, het onmogelijk is om er een verdraagzame oecumenische symboliek in te 

zien. Voorschriften die ouders ertoe aanzetten om hun kinderen aan te geven en kinderen ertoe 

aanzetten om hun ouders te verklikken, creëren een gruwelijke maatschappij. Met de beste wil 

van de wereld kan men dit niet metaforisch interpreteren. De auteurs van deze passage hadden 

wellicht geen literaire ambities: er staat wat er staat. De verdraagzame gematigde gelovige die 

droomt van een oecumenisch pluralisme moet best enkele hoofdstukken overslaan. Hij is 

verplicht om het geopenbaarde woord van God selectief te lezen.  

6. Een toemaatje: er zijn steeds meer 'ietsisten' onder ons… 

Er zijn veel mensen die slechts drie keer in hun leven naar een kerk gaan - bij hun doop, als ze 

huwen en als ze dood zijn - en zich toch 'christelijk' voelen en noemen. Ze vinden de 

eucharistieviering niet of nauwelijks belangrijk, ze zeggen dat ze niet in God geloven, ze zijn vaak 

antiklerikaal, maar ze vinden dat 'er iets is'. Dat 'iets' is verbonden met het christendom of het 

christendom is er een uiting van waarmee ze zich verbonden voelen. Meestal argumenteren ze 

hun standpunt door te zeggen 'dat er niet niets kan zijn'.  

Ze weigeren of kunnen dat 'iets' niet nader omschrijven. Hun positie doet denken aan de parabel 

van de onzichtbare tuinman: 

Er kwamen eens twee ontdekkingsreizigers op een open plek in de jungle. Op de 

open plek groeiden veel bomen en kruiden. Eén van de ontdekkingsreizigers zegt: 

'Een tuinman moet dit stukje grond onderhouden.' De andere is het er niet mee 

eens: 'Er is geen tuinman.' Dus zetten ze hun tenten op en wachten ze af. Er is 

 
31 Jansen, Hans: "Mohammed: een hoorcollege over de profeet van de islam." (audio-cd), Den Haag, Home 

Academy, 2008, hfdst. 9-10 
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geen tuinman te zien. 'Maar misschien is het een onzichtbare tuinman.' Dus 

zetten ze een prikkeldraadomheining op. Ze plaatsen die onder elektrische 

stroom. Ze gaan rond met bloedhonden (want ze herinneren zich hoe in H.G. 

Wells' 'the invisible man' zowel kon worden geroken als gehoord al kon hij niet 

gezien worden). Maar nooit was er geschreeuw waaruit bleek dat er iemand een 

elektrische schok had gekregen. Geen bewegingen van de draad wezen op een 

onzichtbare klimmer. De bloedhonden bleven stil. Maar de gelover was niet 

overtuigd. 'Er is toch een tuinman, onzichtbaar, onaanraakbaar, ongevoelig voor 

elektrische schokken, een tuinman die geen geur geeft en geen geluid maakt, een 

tuinman die in het geheim komt kijken naar de tuin waar hij van houdt.' 

Tenslotte werd de scepticus wanhopig: 'Maar wat blijft er over van je 

aanvankelijke stelling? Waarin verschilt jouw onzichtbare, onvoelbare, eeuwig 

vluchtende tuinman van helemaal geen tuinman? 32 

De onzichtbare tuinman is hetzelfde als het 'iets' van de ‘ietsisten’. Het probleem is natuurlijk dat 

men hem niet kan falsifiëren. Als men beweert dat iets is of iets bestaat, moet men er ook bij 

zeggen onder welke voorwaarde deze bewering kan ontkend worden. Als ik beweer dat de sloot 

achter mijn tuin een uitstekend viswater is, zal ik akkoord moeten gaan met het feit dat mijn 

bewering fout is als er nog nooit iemand een vis in heeft gevangen gedurende de laatste twintig 

jaar. Water waar geen vissen in worden gevangen, is geen viswater.  

Het ietsisme en het vage theïsme hangen nauw samen met het idee dat alles - ook godsdienst - 

hoogst persoonlijk is. Als resultaat van een individualistische maatschappij, denken sommige 

mensen dat ze zelf kunnen bepalen hoe hun christendom of hun islam eruit ziet. Ze denken dat 

de christelijke of islamitische God kneedbaar en transformeerbaar is tot een 'iets' dat ze zelf niet 

kunnen omschrijven, maar dat alleszins 'van hen' is. Jezus Christus een zoon van God? Nee, dat 

geloven ze niet. Jezus Christus stond op uit de dood? Nee, dat geloven ze ook niet. Mohammed 

kreeg regelmatig bezoek van de engelen? 'Nu, dat moet je niet zo nauw nemen.' Deze mensen 

ontkennen de fundamentele leerstellingen van de godsdiensten en toch noemen ze zichzelf 

'christen' of 'moslim'. Bizar! Veronderstel dat iemand zegt dat hij Fransman is, maar hij heeft 

geen Frans paspoort, hij heeft geen Franse ouders en hij is nooit in Frankrijk geweest. Hij wil 

zelfs geen Frans spreken en hij vindt dat al die voorwaarden niet nodig zijn om Fransman te zijn. 

Het is wel zijn persoonlijk gevoel dat hij echt Fransman is. Wat moeten we van zo iemand 

denken? 

 
32 Mortier, Freddy: "De hoer van de duivel.  Illusies en godsgeloof.", Leuven, uitg. Acco, 2011, pp. 162-163 
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Misschien drukt de ietsist alleen maar uit dat hij of zij een affiniteit heeft met de christelijke of de 

islamitische cultuur. Levensbeschouwingen passen moeilijk in een classificatie met eenduidige 

en heldere criteria, moeilijker dan nationaliteiten. De subjectieve beleving van het individu die 

zichzelf tot een levensbeschouwing erkent, ontsnapt aan falsificatiecriteria. Het is niet mogelijk 

om voor eens en altijd een mooie sluitende definitie van om het even welke levensbeschouwing 

te maken. Als dit de beweegreden is van de ietsist om voor het ietsisme te kiezen, dan zal zelfs 

de meest rationele vrijzinnige zijn keuze moeten accepteren.  

7. Het verschil tussen godsdienst en religiositeit 

In de Engelse taal betekent 'religion' en 'religious' hetzelfde als 'godsdienst' en 

'godsdienstigheid'. Het Frans maakt eveneens geen onderscheid. Het Nederlands en het Duits 

kennen een verschillende betekenis aan 'religie' en 'godsdienst’. In discussies rond geloof worden 

deze begrippen door elkaar gebruikt en dat zorgt voor verwarring. De afkomst van het woord 'God' 

is onzeker, waarschijnlijk gaat de etymologie terug op het Oudindisch 'hùta', wat 'aangeroepen' 

betekent. 'Dienst' komt uiteraard van 'dienen' en is verwant met 'moeten'. 'gods-dienst' of 

'Gottesdienst' onderscheidt zich etymologisch duidelijk van 'religie', een woord dat verwant is met 

het Latijn 'religare' of 'verbinden'. 33  Religiositeit, godsdienstigheid, religieus zijn, religie en 

godsdienst precies afbakenen, is belangrijk voor de godsdienststudie vanuit een humanistisch 

perspectief: gelovige mensen argumenteren immers vaak dat iedereen religieus is en bijgevolg ook 

godsdienstig. 

7.1. Kenmerken van het religieuze 

In zijn boek 'De Mens aan de Grens' trachtte Jaap Kruithof duidelijkheid te scheppen in dit 

begrippenkluwen door te stellen dat religiositeit niet noodzakelijk verbonden is met 

geloofsopvattingen en gedragsnormen van een of andere godsdienst. 34 Hij meent dat godsdiensten 

met hun mens- en wereldbeelden, gedragscodes, sacramenten en riten er niet in slagen om 

duidelijke oplossingen voor de grote problemen van onze tijd te geven. Vele atheïsten gaan een stap 

verder zeggen dat precies godsdiensten zelf het belangrijkste probleem vormen, laat staan dat ze 

problemen oplossen. Dit betekende voor Kruithof niet dat we de religiositeit moeten laten vallen. 

Hij beweert dat religiositeit zich afspeelt op het intellectuele en emotionele niveau van het 

individu en bijgevolg een universeler verschijnsel is dan godsdienst. Godsdiensten voegen aan dit 

niveau nog een sociale factor toe: gemeenschappen werken vaak samen op basis van godsdienstige 

 
33 Van Veen, P.A.F.:  "Etymologisch Woordenboek, de herkomst van onze woorden", Van Dale Lexicografie, 

Utrecht/Antwerpen, 1989 

34 Kruithof, Jaap: "De mens aan de grens. Over religiositeit, godsdienst en antropocentrisme". Berchem: EPO, 

1985. 
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waarden. Godsdiensten zijn dus instituties die religie trachten te organiseren en kanaliseren. 

Kruithof onderscheidde drie kenmerken van het religieus gevoel, die we samenvatten: 

  

1. Zichzelf ervaren als element van een grotere samenhang en er zich meer verbonden 

voelen. Zoals al geschreven, betekent 'religare' in het Latijn immers 'vasthechten' of 

‘vastbinden’. Men beleeft zichzelf daarbij als mindere, men beseft dat men zonder die 

totaliteit niets is. Dit gevoelen kan opgewekt worden in de natuur: tijdens een mooie 

sterrennacht of op de top van een berg, kan men zich 'één voelen' met die natuur. De 

totaliteit kan ook sociaal zijn: een gelijkaardig gevoelen bekruipt sommigen op een 

betoging of een muziekconcert.  

 

2. Sommige dingen zijn voor de religieuze mens sacraal of ‘heilig’. Sacrale dingen zijn 

mysterieus, onkenbaar, onverklaard. De mens mag deze dingen niet schenden, niet 

aanraken of slechts met de grootste schroom behandelen. Zo mogen sommige 

bergtoppen in de Andes volgens de Inca’s niet beklommen worden, dichter bij huis 

hadden de Kelten heilige bomen. Vrijwel iedereen heeft het gevoelen van 

'onaantastbaarheid' bij een lijk, maar bij sommigen kan het ook gaan over een schrijn 

met wat stoffelijke resten van een voorouder, een grote leider of een heilige (en dit 

laatste soort personen was vaak dezelfde als de eerste twee).  

 

3. Tot slot gaat religiositeit gepaard met fascinans-tremendum: de mens voelt 

tegelijkertijd aantrekkingskracht en vrees. Een sterrenhemel, het midden van een oceaan 

en een duizelingwekkende hoogte fascineren en boezemen tegelijkertijd angst in. Een 

massabijeenkomst wil men bijwonen en een lijk wil men zien, hoewel men ze terzelfder 

tijd vreest. 
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7.2. Voorbeelden van religiositeit 

Om dit theoretisch kader van het begrip religiositeit concreter te maken, geven we voorbeelden van 

hoe in verschillende culturen en tijden religiositeit werd ingevuld35: 

 

1. In verband met de natuur, is de zon sacraal (het licht), de aarde (de grond waaruit we 

voortkomen en waarop we leven), de regen die de gewassen doet groeien, het vuur dat alles 

zuivert, de voortplanting waardoor het leven zich voortzet, de oogst waardoor de mens zich 

kan voeden, de top van een berg waarop men alles kan overzien, de diepe grot waarin men 

veilig is enz.… 

 

2. In verband met de houding tegenover de samenleving, kan de eigen stam (volk, natie, staat) 

gesacraliseerd worden, de sociale of politieke leider (stamhoofd, vorst, president), de kerk, 

de godsdienstige leider, de voorouders ('hun geesten leven voort'). 

 

3. In verband met de microsociale verhoudingen, is de familie soms heilig, eigendom, het huis 

(geboortehuis), de verering van de ouders, de grootouders of de voorouders. Naar de 

toekomst toe wordt vaak de vruchtbaarheid van de familie gesacraliseerd. 

 

4. In verband met de persoonlijke sfeer wordt vaak hygiëne en seks gesacraliseerd 

(vruchtbaarheid, orgasme), liefde, soberheid, (ascese, vasten, zelfkastijding). 

 

Deze opsomming van kenmerken, kan gevat worden in een werkdefinitie: 

Het religieuze omvat alle menselijke verbeeldingsactiviteiten die symbolisch 

invulling geven aan de relatie tussen de particuliere sterfelijke mens en de 

vermeende realiteit die hem overstijgt, en transgenerationeel aangeleerd wordt. 

Met andere woorden: het bezig zijn met een heelheid die de eigen tijdruimtelijke 

beperkingen te boven gaat. 36 

 

Religiositeit is dus duidelijk ruimer dan godsdienst: volgens deze definitie valt filosofisch denken 

over onze vergankelijkheid en de kosmos ook onder de term 'religie' zodra metaforen of 

symbolen worden gebruikt. De grens met de metafysica als tak van de filosofie wordt smal: de 

vraag naar de aard van het universum is een religieuze vraag zolang we niet alle 

 
35 Kruithof, Jaap: "De mens aan de grens. Over religiositeit, godsdienst en antropocentrisme". Berchem: 

EPO, 1985, p. 26 

36 Pinxten, Rik: "Goddelijke fantasie. Over religie, leren en identiteit." Antwerpen/Baarn: Houtekiet, 2000. 
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wetenschappelijke antwoorden kennen. Of wetenschap ooit een bevredigend antwoord zal 

kunnen geven op onze zingevingsvragen, is bovendien hoogst onzeker. Albert Einstein, de vader 

van de relativiteitstheorie, beweerde dat de geestestoestand die een wetenschapper aan het 

werk zet, die van een gelovige of van een verliefde is! 'Ze spruit niet voort uit een bedoeling of uit 

een vooraf gemaakt plan, ze komt voort uit het hart', zei hij. 37  

 

Als we bovenstaande opsomming bekijken, constateren we dat religiositeit ongelooflijk wijd 

verbreid en verspreid is. Kruithof meent dat religiositeit een ervaring van elk volwassen mens is, 

onafhankelijk van tijd, cultuur en ontwikkelingsniveau. Hij formuleert het als volgt: 

 

Er is veel te zeggen voor de thesis dat religiositeit een universeel verspreide 

menselijke houding is. Ervaart niet elk subject een band met wat voor hem het 

geheel is? Weet niet iedere persoon dat hij slechts een onderdeel is van die 

samenhang en hijzelf noch groepen mensen noch de mensheid die totaliteit der 

dingen kan worden? Dat de volstrekte kennis van en controle over alle gegevens 

uitgesloten is? Kent niet iedereen het heilige als het mysterieuze, fascinerende, 

vreesaanjagende en onaantastbare? Is dan niet elk individu religieus? 38  

 

De stelling opent een brug voor de inter-levensbeschouwelijke dialoog en kan verder worden 

vertaald naar gemeenschappelijke belevingen tijdens vrijzinnige en godsdienstige 

plechtigheden. Niet alle vrijzinnigen zullen evenwel voor dit idee te vinden zijn! De 

vooraanstaande vrijzinnige Hugo Van den Enden ontkende de universaliteit van religiositeit en 

weigerde gevoelens als rouw, verbondenheid, natuurbeleving enzovoort onder een of andere 

religieuze noemer onder te brengen. De 'vrijzinnigheid' was volgens hem niet meer dan een 

'negatieve categorie', een bonte verzameling van niet-kerkelijke individuen. "Vrijzinnigen 

hebben zelf geen toereikende gemeenschappelijke levensbeschouwelijke basis om er hun sociale 

toebehorigheid of collectieve identiteit op te grondvesten" schreef Van den Enden in 1993.39 

Daarom bekritiseerde hij de georganiseerde vrijzinnigheid en deed hij vrijzinnige plechtigheden 

 
37 Hoffmann, Banesh & Dukas, Helen: : "Albert Einstein, créateur et rebelle.", Paris, Ed. Du Seuil, 1975, pp. 

239-240 

38 Kruithof, Jaap: idem, p.48-49 

39 Van den Enden, Hugo: "Vrijzinnige plechtigheden: niet voor mij." Artikel in tijdschrift 'Het Vrije Woord', 

maart 1993, in François, Karen: "Durf te Denken. Denken over moraal en actuele maatschappelijke 

thema's. Bronnenboek bij de lessen n.c. zedenleer voor de derde graad S.O.", Oostmalle, uitg. De Sikkel, 

1996, pp. 38-40 
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af als imitatie van katholieke feesten. Er zijn vandaag zonder twijfel ook veel vrijzinnigen als Van 

den Enden, die principieel of vanuit hun ervaring niet willen dat de emoties op de grote 

keerpunten van hun leven op een of andere manier gelijk gesteld worden aan die van gelovigen. 

 

7.3. Godsdienst als religiositeit in een keurslijf 

Mocht het religieus gevoel iets universeel zijn, betekent dat niet dat alle religieuze mensen ook 

godsdienstig zijn: religiositeit is een spontaan, quasi individueel en psychologisch gevoelen: een 

'state of mind’. Wie op een mooie zomernacht op een Grieks strand onder de blote hemel slaapt en 

de sterrenhemel bekijkt, of van op een bergtop in de besneeuwde Alpen de horizon afspeurt, kan in 

een 'religieuze geestestoestand' komen zoals hoger beschreven in drie kenmerken. Daarom wordt 

dit gevoelen niet noodzakelijk geuit in een eredienst, en is er niet noodzakelijk een 'relatie van 

onderdanigheid' tegenover Opperwezen(s) of hun vermeende priesters of gezanten. Men kan het 

bestaan van goden verwerpen en toch dit soort gevoelens hebben; dat is wat men 'atheïstische 

religiositeit' noemt. 

Religiositeit geeft wel aanleiding tot godsdienst: het religieuze gevoelen kan namelijk kunstmatig 

opgewekt worden. Godsdienst vloeit niet noodzakelijk voort uit religiositeit, maar er is een 

oorzakelijk verband. Men kan een soort manipulatie ontdekken die als volgt te werk gaat: 

 

1. Door rituelen op te voeren, door muziek, gebaren, door gegoochel met licht en klank kunnen 

mensen proberen het religieus gevoelen kunstmatig op te wekken. Dat is precies wat 

gebeurt in een kerk: met orgels, kaarsen en glasramen wordt een klank- en lichtspel 

opgevoerd dat het religieus gevoel bij de individuele parochianen moet opwekken. Het 

chanten in boeddhistische kloosters of Hindoeïstische tempels heeft hetzelfde opzet. Gewone 

objecten worden gesacraliseerd: van een prent, wijn, brood, een vingerkootje of een haarlok 

wordt beweerd dat ze heilig zijn en ze worden omgetoverd tot iconen, 'sacramenten' en 

relikwieën in schrijnen. Ze zijn niet langer op een 'natuurlijke manier' voorradig zoals de 

sterren, de bergen of een lijk: het sacrale wordt nu gefabriceerd. 

 

2. Religieus gevoel werpt in ieder geval onbeantwoorde vragen en zingevingsvragen op, het 

brengt ons in een stemming van onzekerheid. Wat is mijn plaats - of de plaats van de 

mensheid - in een oneindige tijd en ruimte? Waarom ervaren we natuur als ‘mooi’? Welke 

zijn de grote doelen van het leven? Wat is de precieze betekenis van de dood? Godsdiensten 

beweren, na het opwekken van deze onzekerheid, het antwoord te hebben op zulke vragen. 

Volgens hen stonden de antwoorden al lang in een heilige tekst en/of werden ze verkondigd 

door een profeet. Godsdiensten reduceren dus de onzekerheden van hun gelovigen, zij 
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louteren de onbehaaglijkheid van het niet-weten. Vandaar dat godsdiensten zo in trek zijn op 

ogenblikken dat iemand sterft en dat de kerken en de moskeeën vol lopen in oorlogstijd. 

 

3. In de godsdienst wordt religiositeit een middel: als de gelovigen zich in deze 'state of mind' 

bevinden, zijn zij vatbaar voor de juiste leer en voor de onderwerping aan een Opperwezen. 

De onzekerheden en de vragen betreffende de natuur van het bestaan, worden omgeleid 

naar een gezagsrelatie tussen de gelovige en een bovennatuur. Vaak nestelt zich tussen de 

gelovige en zijn God(en) nog een priesterkaste aan wie men eveneens onderdanigheid 

verschuldigd is. Geloof in God(en) wordt nu het doel, en religie - bij voorkeur opgewekt 

tijdens een eredienst aan die God - is niet meer dan een instrument van het geloof. 

 

Uiteraard smeden godsdiensten geen complot: priesters en hogepriesters geloven oprecht in de 

leer die ze verkondigen en de antwoorden die de leer geeft op het religieus gevoelen. Het woord 

'manipulatie' was misschien niet helemaal op zijn plaats, het is betwistbaar. Waar mensen 

samenkomen en zich verenigen om hun individuele religieuze ervaringen te delen, heb je de kiemen 

van een godsdienst. Die kiemen kunnen verder uitgroeien en dergelijke samenkomsten kunnen 

stevig uit de kluiten gewassen organisaties worden: godsdiensten zijn geïnstitutionaliseerde 

religieuze samenkomsten. Het kunstmatige van de religieuze beleving op gezette tijden in 

groepsverband loert al snel om de hoek en geeft vaak problemen: de meest rebelse individuen 

accepteren niet om op commando in deze 'state of mind' te komen en het opwekken van het 

religieus gevoel mislukt. Denken we maar aan de puber die elke zondag met zijn ouders naar de mis 

moet gaan en bij wie noch de priester, noch de kerkmuziek erin slagen om zijn gedachten te 

kanaliseren naar de grote zingevingvragen. Diezelfde puber is daar misschien wel vatbaar voor 

wanneer hij op een Grieks strand naar de sterrenhemel staart. Als hij de antwoorden van zijn 

geloofsleer op dat moment kan loskoppelen van zijn vragen, is er religiositeit zonder geloof. 
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8. De transcendente God van het christendom - een atheïstische parabel. 

Vanuit natuurwetenschappelijk standpunt stelt de triniteit (de 'Heilige Drievuldigheid) een 

immens probleem: ze neemt een loopje met de eenheid van plaats en tijd. Iets kan op 

hetzelfde ogenblik slechts op één plaats in de ruimte zijn. Geloven in triniteit, is dus geloven dat 

God een loopje kan nemen met de natuurwetten en sluit een rationeel deïsme, een geloof in een 

God die samenvalt met de natuurwetten, uit.  

De absurditeit en de onwaarschijnlijkheid van de Heilige Drievuldigheid wordt duidelijk als we 

ze toepassen op een redenering van Freddy Mortier over de moeilijkheid waarmee we ons een 

transcendente God kunnen voorstellen. 40 In een didactische metafoor stelt Mortier dat je de 

verhouding tussen God en de mensen op deze planeet zou kunnen vergelijken met de 

verhouding tussen iemand die een aquarium houdt en de visjes in de bak. De eigenaar van het 

aquarium kan zich voelen als een God over zijn vissen. De vissen beschikken niet over het 

verstand om zich een juist beeld te kunnen vormen over wie of wat ervoor zorgt dat zij eten 

krijgen, hoe hun water wordt ververst, hoe het huis en de straat eruit ziet waar hun bokaal staat, 

enz.… De vissen bevinden zich in een positie die men kan vergelijken met die van de mensen op 

het stofdeeltje aarde in een oneindig universum.  

Tot daar ontlenen we de metafoor aan Mortier; laat ons deze metafoor nu toepassen op de 

triniteit. De vissen merken af en toe een teken - een klein deelaspect – van hun verzorger: de 

geur van een hand die het glas poetst, de vage contouren van vingers die eten uitstrooien aan het 

wateroppervlak, de door het bolle glas vervormde schimmen van ogen die hen aanstaren, een 

schepnetje dat om het even wie van hen kan wegtoveren, enz.… In eerste instantie kunnen de 

vissen zich hun verzorger voorstellen als een soort ‘supervis’. Maar stel dat de vissen relatief 

intelligent zijn en zich de verzorger voorstellen als een transcendente God. Ze beseffen namelijk 

dat die van een ‘andere orde’ is: over oneindig veel meer verstand en macht beschikt en in niets 

overeenstemt met hun biologie en hun levenscyclus. Stel dat enkele vissen over nog meer 

verstand beschikken en dat zij ook beseffen dat zij misschien niet in het enige aquarium zitten 

dat hun verzorger hoedt. Misschien bouwde de verzorger heel veel aquaria met andere soorten 

waterdieren - naar analogie met andere planeten waarop leven mogelijk is – en heeft hij in het 

verleden regelmatig al eens een aquarium weg gekieperd omdat hij het wilde herinrichten 

omdat hij het gewoon beu was .  

  

 
40 Mortier, F.: idem, pp.56-57 
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Dit besef van afhankelijkheid, van onmacht en willekeur, moet de vissen bevreesd maken. Het 

doet spontaan denken aan het verhaal van Job, die slachtoffer is van de willekeur. Om de angst te 

reduceren, beginnen de vissen zich in te beelden dat de verzorger eigenlijk één van hen is. Ze 

vertellen elkaar een verhaal dat de Verzorger (met grote V) een vrouwelijk visje heeft 

uitgekozen om kuit mee te schieten en zo in de gedaante van een Vis herboren werd. De Zoon Vis 

heeft hier een tijdje rondgezwommen en beloofde dat er altijd een prachtig aquarium zal zijn 

voor wie achter hem zwemt. Na deze korte tijd besloot de Verzorger de Zoon Vis uit dit 

aquarium weg te scheppen en bracht hij hem al over naar dat andere, prachtige aquarium. 

Ondertussen heerst de Geest van de Verzorger en de Zoon Vis over het eerste aquarium. 

Het verhaal toont naar mijn gevoel de onbegrijpelijkheid van de incarnatie van God in Christus. 

Waarom zou een transcendente God überhaupt geïnteresseerd zijn in een timmermansgezin 

2000 jaar geleden in Palestina? Welke goede reden heeft de scheppende intelligentie van dit 

heelal, en van alle andere universa die geweest zijn en hierna komen zullen, om zich een beetje 

te laten geselen door Romeinen met een achterlijke technologie? 

De lezer van het aquariumverhaal kan afleiden dat het geloof in de Zoon - de immanente God - 

en de Heilige Geest larie is, maar dat het geloof in een transcendente God - in ‘De Vader’ – 

intelligent en misschien zelfs onvermijdelijk is. Ik ben het daar niet mee eens: tenzij iemand in 

wonderen gelooft, ziet hij geen ‘Hand Gods’ die onze landbouwgewassen laat groeien en die een 

ecologisch evenwicht kan herstellen in onze rivieren. Omdat we meer kennis hebben van de 

natuur dan de vissen en dan de mensen die godenverhalen bedachten, gaat de parallel met het 

verstand van de vissen slechts gedeeltelijk op. Bovenal is de consequent gedachte 

transcendente God ondenkbaar. Hoe moet ik mij een ‘wezen’, een ‘principe’ of ‘iets’ 

voorstellen dat in niets gelijkt op het leven zoals wij het kennen? Hoe moet ik mij God 

voorstellen als ik daarbij al mijn begrippen over causaliteit, persoon, goed en kwaad, kennis, 

emotie, tijd, ruimte,…overboord moet gooien? Dat is een God van een volslagen 

onbegrijpelijkheid waarover geen mens iets kan weten.41 En waarover men niets weet, moet 

men zwijgen.  

  

 
41 Mortier, F.: idem, pp. 55-56 
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9. Evolutionair-psychologische verklaringen voor godsdienst 

Geloof betreft zonder twijfel een buitengewoon belangrijk aspect van het menselijk gedrag, 

sommigen spreken van de 'mens als religieus dier'. Er zijn naar schatting 4200 verschillende 

geloofsgroepen op onze planeet. Amper 8% van de Vlamingen verklaart zichzelf 'atheïst'.  Googel 

'godsdienst' of 'religie' en je krijgt tientallen miljoenen resultaten op je scherm. Aanhangers van 

de evolutietheorie verdedigen de stelling dat godsdiensten, net als wetenschap of kunst, gewoon 

producten van het menselijk brein zijn. Hoewel deze stelling logisch en vanzelfsprekend klinkt, 

is ze dat voor gelovigen helemaal niet. 

De huidige evolutietheorie, waarvoor de grondslag gelegd werd door Charles Darwin, biedt een 

mooie wetenschappelijke verklaring voor het bestaan van planten en dieren en voor de aard van 

die levende wezens. Een aantal wetenschappers neemt geen voldoening met een evolutionaire 

verklaring van de fysieke kenmerken van mens en dier: ze trachten ook gedragskenmerken van 

dier en mens te verklaren met het evolutionaire model. Immers: als je voor de functies en de 

werking van hart, nieren, longen, klauwen, vleugels, levers enz.… een verklaring in de 

evolutietheorie kan vinden, waarom zou dat dan niet kunnen voor het orgaan dat we 'hersenen' 

noemen? Als we aannemen dat deze hersenen de zetel zijn van denken en voelen, dan moeten 

we accepteren dat de menselijke 'geest' kan worden ontrafeld en in kaart gebracht dankzij dat 

wat deze wetenschappers 'evolutionaire psychologie' noemen. Deze relatief nieuwe wetenschap 

is een kruising tussen de klassieke psychologie en de gedragsbiologie. 

9.1. De geest in de machine of de machine is de geest  

Het is duidelijk dat deze evolutionaire psychologie de scheiding tussen lichaam en geest 

verwerpt. De 'geest' is hersenwerking, punt uit. De scheiding tussen lichaam en geest -in de 

Westerse culturele traditie 'dualisme' genoemd- wordt vervangen door een radicaal filosofisch 

materialisme: de zogenaamde geest is het resultaat van de hersenwerking en bestaat dus op 

zichzelf niet. Die geest - of beter de hersenwerking - is geëvolueerd van relatief eenvoudige 

eerste centrale zenuwstelsels van geleedpotigen of inktvissen tot complexe hersenen van 

primaten en mensen. Hier schuilt het probleem met gelovigen:  

Iedereen die niet in evolutie gelooft, gelooft ook zeker niet in de evolutie van de 

geest, en iedereen die gelooft in een onstoffelijke ziel, gelooft zeker niet dat 

denken en voelen neerkomen op informatieverwerking in het weefsel van de 

hersenen. 42 

 
42 Pinker, Steven: "Het onbeschreven blad.  Over de ontkenning van de aangeboren menselijke natuur.", 

Antwerpen, uitg. Contact, 2003, p. 165 
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Het verzet van gelovigen tegen evolutie gaat dus verder dan het verlangen om een letterlijk 

geloof in het scheppingsverhaal te beschermen. Godsdienstige mensen geloven tegenwoordig 

vaak niet langer in de letterlijke waarheid van elk wonder dat in hun heilige boeken staat, maar 

ze geloven wel dat mensen door hun God op aarde zijn geplaatst voor een hoger doel - namelijk 

om een goed leven te leiden door de geboden of de richtlijnen van hun God op te volgen. Als 

mensen de uiteindelijke producten zijn van de mutatie en de selectie van chemische replicatoren 

- D.N.A .-, maken ze zich er zorgen over dat de moraal geen grondslag meer heeft en dat we 

machteloos gehoor geven aan biologische driften. De diepste angst voor biologische 

verklaringen van de geest is dat ze ons leven zinloos en doelloos zouden maken. Als het leven 

niet geschapen is voor een hoger doel en gericht is op een edele bestemming, waar leven we dan 

nog voor?  

Steven Pinker stelt in zijn magistrale boek dat deze angst voorkomt in twee versies: een 

godsdienstige en een wereldse'.43 Een verfijnde versie van de godsdienstige angst is 

geformuleerd door paus Johannes Paulus II in een toespraak tot de Pontificale Academie der 

Wetenschappen in 1996, onder de titel 'De waarheid kan niet met de waarheid in tegenspraak 

zijn'. De paus erkende dat Darwins evolutietheorie 'meer is dan een hypothese' omdat er 

convergerende ontdekkingen zijn in een verscheidenheid van gebieden. De kerkvader doelde 

wellicht op ontdekkingen in de paleontologie, de morfologie, de genetica enz.… Die 

ontdekkingen zijn volgens de paus niet getruukt. Maar hij trok de grenslijn bij de 'spirituele ziel', 

die een overgang bepaalt in de evolutie op het ogenblik dat mensen ontstonden. Op dat moment 

maakte de evolutie dus een 'sprong' die volgens de paus van een andere 'zijnsorde' is en die de 

wetenschap niet kan waarnemen. Die 'spirituele ziel' kon volgens Karol Woytila niet zijn 

ontstaan uit de 'krachten van de levende materie', omdat die de waardigheid van een levende 

persoon niet kunnen funderen.  

We laten de paus zelf aan het woord om deze gedachtegang te analyseren: 

De mens is het enige schepsel op aarde dat God wilde omwille van zichzelf. (…) 

Met andere woorden, het menselijk individu kan niet als louter middel of 

instrument ondergeschikt worden gemaakt aan de soort of aan de samenleving; 

hij heeft een waarde op zichzelf. Hij is een persoon. Met zijn verstand en zijn wil 

is hij in staat tot het vormen van een relatie van deelgenootschap, solidariteit en 

belangloze liefde met zijn medemensen. (…) De mens is geroepen om in een 

relatie van kennis en liefde te leven met God zelf, een relatie die zijn volledige 

 
43 Pinker, Steven: "idem", p. 166 en pp 234-235 
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vervulling zal vinden buiten de tijd, in de eeuwigheid (…) Het is vanwege zijn 

spirituele ziel dat de hele persoon een dergelijke waardigheid zelfs in het lichaam 

bezit. (…) Terwijl het menselijk lichaam ontstaat uit reeds bestaande levende 

materie, is de spirituele ziel onmiddellijk door God geschapen (…)  

dientengevolge zijn evolutietheorieën die, op grond van hun onderliggende 

filosofieën, de ziel beschouwen als iets wat uit de krachten van de levende 

materie of als een louter bijverschijnsel van deze materie, onverenigbaar met de 

waarheid aangaande de mens. En evenmin zijn ze in staat om de waardigheid 

van de persoon te funderen.44 

De tekst krioelt van de dogma's, van beweringen zonder bewijsvoering en cirkelredeneringen, 

maar de grondpositie is duidelijk: zonder God geen moraal. Atheïsten hebben geen fundering 

voor het goede, de paus zegt net niet dat het 'slechte mensen' zijn. Met andere woorden zei 

Woytila: 'de dieren hebben geen spirituele ziel, hun bestaan en hun hersenen kunnen verklaard 

worden door natuurwetten. Ze zijn verklaarbaar uit de materie, uit 'het stof'. Bij de overgang van 

dier naar mens gebeurde er iets bijzonders: toen was er een bovennatuurlijk ingrijpen dat de 

wetenschap nooit zal kunnen verklaren. De pauselijke visie is een variante op het oeroude 

dualisme, er is een materiële wereld die verklaarbaar is door de wetenschap en een 'geestelijke 

wereld' die goddelijk is en onverklaarbaar. In de mens is de dualiteit aanwezig met zijn lichaam 

en geest, in het dier niet! Het dier is louter mechanisch, materieel, niet spiritueel…. Als de mens 

uit het dier is voortgekomen, en dat lijkt Woytila te erkennen, moet de geest dus op een bepaald 

tijdstip in de machine zijn gestopt door God.  Welke voorouder heeft dan precies dit cadeau 

gekregen? Met wat ironie stellen sceptici dat 'toen de geest in de fles werd gestopt'… 45 

  

 
44 Johannes Paulus II, Karol Woytila: "De waarheid kan niet met de waarheid in tegenspraak zijn",  

toespraak gehouden voor de Pontificale Academie voor Wetenschappen, 1996, geciteerd in  Pinker, 

Steven: "idem", pp. 234-235   

45 We verwijzen naar de kritiek van de Britse filosoof Gilbert Ryle (1900–1976) op het dualisme van René 

Descartes (1596-1650).  Descartes had gezegd dat dieren niets meer waren dan machientjes: etende, 

lopende en slapende apparaten. Ze hadden volgens hem geen ziel en konden geen pijn voelen. Als ze 

jammerden, gilden of krijsten, was dat volgens Descartes alleen een mechanische reactie, en niet een 

teken van pijn. Experimenten op levende dieren waren volgens hem dus niet wreed.  
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9.2. Onzichtbare personen kruipen in ons brein… 

Darwin zelf gaf 150 jaar geleden al een voorzet voor de evolutionaire psychologie door te 

schrijven dat de natuur selecteert op 'efficiëntie' en 'nut' van alle kenmerken, inclusief 

gedragskenmerken: 

Als een wild dier de gewoonte vertoont om een of andere nodeloze activiteit te 

verrichten, zal natuurlijke selectie rivaliserende individuen bevorderen die in 

plaats daarvan hun tijd en energie besteden aan overleven en aan hun 

voortplanting. De natuur kan zich geen gekkigheidjes veroorloven. Het 

onverbiddelijke nutsbeginsel heeft altijd de overhand, ook al lijkt dat soms niet 

zo. 46 

Nu is het voor nuchtere mensen moeilijk in te zien wat de nutswaarde is van godsdienstig 

gedrag. Dawkins en Denneth wijzen erop dat godsdiensten ongelooflijk veel tijd en energie 

verslinden. Godsdienst kan zelfs het leven van vrome mensen en dat van andere individuen in 

gevaar brengen! Duizenden werden gemarteld en gedood voor hun geloof dat een klein beetje 

verschilde van dat van hun beulen. De bouw van een kathedraal kon honderd eeuwen arbeid van 

de beste werklui opslorpen, en toch werd zo'n gebouw nooit gebruikt als woonst of voor een 

ander nuttig doel. Devote mensen zijn gedood voor hun goden en hebben voor hen gedood.  

Deze verspilzucht -en op het eerste zicht tegenstrijdigheid- wordt door de tenoren van het 

'nieuwe atheïsme' Dawkins, Denneth en Harris op vier verschillende manieren in het 

evolutionair verklaringsmodel gepast: 

a. Ons brein is erop gericht om overal gezichten, personen en menselijke daden in te zien. 

Geesteszieken zien spoken of worden paranoia nadat ze ingebeelde vijanden ontmoeten, 

maar ook gezonde mensen beelden zich wel eens dingen in die er niet zijn! Zien we een 

cirkel, met daarin 3 stippen -twee bovenaan en eentje eronder- dan moet dit wel een 

gezicht voorstellen. Psychisch gezonde kinderen kan je in de maankraters de figuur van 

een mannetje met een takkenbos doen zien. Een bepaalde Marsheuvel werd door velen 

lang bekeken als een reusachtig halfverheven beeldhouwwerk van een menselijk hoofd. 

Onze hersenen zijn nu eenmaal zo geprogrammeerd dat ze overal gezichten in zien.47 We 

zien sterrenbeelden, voorwerpen, dieren en vooral antropomorfe figuren in de 

sterrenhemel. We zien een silhouet in een boom of in de wolken, een gelaat kijkt ons aan 

van op een bevroren ruit. Wie het ziet, kan zich bovendien niet goed voorstellen dat de 

andere het niet ziet. Psychologen gebruiken de term pareidolia voor het verschijnsel dat 

 
46 Dawkins, Richard: "God als Misvatting", Amsterdam, uitg. Nieuw Amsterdam, 2006, p. 179 

47 Zie het youtbefilmpje op http://www.ongelovigethomas.be/#node-71 
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mensen betekenis toekennen aan stimuli die onderling geen verband hebben. Daarom 

zien katholieken Mariaverschijningen in het gesteente van een grot in Lourdes. 

Fundamentalistische protestanten zien Jezus ook vandaag nog verschijnen op de meest 

bizarre plaatsen!48 

 

Evolutie werkt in op willekeurige, niet doelgericht variatie. Ze behoudt datgene wat 

statistisch een positief effect heeft op overleving en voortplanting. In de meeste 

omstandigheden zijn organismen die zich een correct beeld kunnen vormen van de 

omgeving, evolutionair bevoordeeld ten opzichte van organismen die daar minder goed 

in slagen. Simplistisch verklaard: wie snel zijn vijand kan detecteren achter een struik of 

in het donker en dus snelst zijn knots hanteert, is beter af. Het nadeel van een keertje 

teveel met zijn knots te zwaaien omdat de vijand ingebeeld was, weegt niet op tegen een 

keertje te weinig. Pareidolia zijn met andere woorden de negatieve uitwassen van 

evolutionair interessante gedragingen. Het ritselen van de bladeren, het geluid van 

dieren of het kraken van takken: het zou allemaal kunnen wijzen op de aanwezigheid 

van een ander mens. 'Overacting' bij de perceptie is efficiënter dan een klein sporadisch 

deficit. Geloof in goden en geesten is niet meer dan een vervelend neveneffect, een 

bijproduct van evolutionair nuttige alertheid. 

 

b. Godsdienst is volgens de 'nieuwe atheïsten' nog op een tweede manier een bijproduct 

van evolutionair nuttige gedragspatronen. Kinderen hadden er in de oertijd alle belang 

bij om de volwassenen van hun groep blind te geloven en te gehoorzamen. Het leven is 

vol gevaren en de volwassenen hebben er ervaring mee! Daarom zit het in onze genen 

om te geloven en te gehoorzamen. 

 

c. Geloof bevordert de sociale cohesie, de onderlinge solidariteit en de wederzijdse hulp in 

een groep. Evolutiepsychologen menen dat er ook zoiets bestaat als 'groepsselectie': als 

groepen of groepjes van een zelfde biologische soort efficiënter georganiseerd zijn dan 

een naburig groepje soortgenoten in een zelfde biotoop, zal de eerste de laatste 

verdringen. Denken we aan twee mierennesten die van dezelfde voedselbron moeten 

leven. Darwin kwam zelf dicht bij de notie 'groepsselectie' in zijn uiteenzetting over 

stammen:  

 

 
48 Zie de website van de Nederlandse protestantse IKON voor een aantal spectaculaire verschijningen: 

http://www.kerknieuws.nl/nieuws.asp?dossierId=15 
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Als twee primitieve stammen die in hetzelfde land leven met elkaar in concurrentie 

kwamen, en als een van die stammen (onder dezelfde omstandigheden) een groter aantal 

moedige, elkaar genegen en loyale leden telde om elkaar bij te staan en te verdedigen, dan 

zou die stam zonder enige twijfel beter presteren en de andere stam veroveren (…) 

Zelfzuchtige twistzieke mensen kleven niet samen, en zonder cohesie kan niets worden 

bewerkstelligd. Een stam die genoemde kwaliteiten in sterke mate bezit zou zich 

verspreiden en zegevieren over andere stammen; maar na verloop van tijd zou deze stam, 

getuige de geschiedenis, op zijn beurt worden verslagen door een ander, met nog grotere 

kwaliteiten begiftigd volk.49 

 

d. Geloof vrijwaart mensen van stress. Dawkins stelt dat, net als gebedsgenezing af en toe 

zou kunnen werken, ook geloof een placebo-effect heeft. Hij voegt er meteen aan toe dat 

dit het waarheidsgehalte van godsdiensten in geen opzicht verbetert en citeert Bernard 

Shaw die zei 'dat het feit dat een gelovige gelukkiger is dan een scepticus niet relevanter 

is dan het feit dat een dronken man gelukkiger is dan een nuchter iemand'. Deze 

verklaring wordt verder uitgewerkt in het volgend hoofdstuk, maar dan ontdaan van de 

rauwe godsdienstkritiek. 

9.3. Godsdienst als nuttig opium van alle volken 

In de inleiding van hun boek 'Het goddelijk brein' distantiëren Tiger en Mc. Guire zich van de 

'nieuwe atheïsten', Dawkins, Denneth en Harris.50 Ze beweren dat zij het fenomeen godsdienst 

willen verklaren vanuit diezelfde evolutietheorie en tegelijkertijd godsdiensten toch positief 

benaderen. Tiger is antropoloog, Mc Guire is neuropsychiater. Samen leggen ze uit waarom de 

mens zo'n religieus beestje is en waarom het er niet naar uit ziet dat godsdienst ooit zal 

verdwijnen. Ongeveer tachtig procent van de wereldbevolking bekent zich tot een of andere 

godsdienst, er is keuze zat. 'Geloven is gezond': dat is de centrale stelling van deze twee 

Amerikaanse onderzoekers. Godsdienst is een waanvoorstelling die de gezondheid bevordert, 

 
49 Darwin, Charles: "The Decent of Man", 1871, geciteerd in Dawkins, Richard: "God als Misvatting", 

Amsterdam, uitg. Nieuw Amsterdam, 2006, p. 188 

50 Tiger, L & Mc Guire, M.: "Het goddelijk Brein. Het evolutionair nut van religie." , Tielt, uitg. Lannoo, 2011 

(oorspronkelijke titel "God's Brain", 2010).  De stelling kan als te vanzelfsprekend -triviaal- worden 

gezien: elke menselijke activiteit gaat uiteraard uit van ons brein.  Voor de gelovigen is dit evenwel niet zo 

omdat zij de mens niet zien als zelfstandig denkend wezen: godsdienst is par excellence dus afkomstig van 

opperwezen(s) en niet van de mens.  Vanaf de zevende graad op de religiometer is ons brein helemaal een 

instrument van God of de goden en worden cultussen en heilige boeken door hen geregisseerd en 

geschreven. 
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prozac voor het volk. 'Als er één persoon lijdt aan waanvoorstellingen, dan heet dat 

krankzinnigheid. Als veel mensen tegelijk lijden aan waanvoorstellingen, dan noemt men dat 

religie.' Het kan volgens hen evenwel niet dat 80% van de wereldbevolking bestaat uit idioten! 

In plaats van godsdienst kortweg te veroordelen, is het beter om een verklaring te zoeken voor 

het fenomeen.  Een activiteit die, dwars door alle culturen en verschillen heen, zo 

alomtegenwoordig is, moet een duidelijke functie hebben. Hun evolutionair psychologische 

verklaring somt de voordelen voor het overleven - de zogenaamde 'adaptieve voordelen' - van 

het godsgeloof op voor het mensdier: 

a. Het altijd actieve menselijke brein voelt, vreest of ziet problematische aspecten in deze 

wereld, zoals dood en kwaad, onzekerheid en falende liefde, en wil die verklaard zien.  

Alsof dit allemaal nog niet erg genoeg is, creëren religies daar bovenop nog extra 

problemen, zoals het probleem van de zonde of van de Samsara (de eeuwige terugkeer 

van geboren worden en sterven). Vervolgens bepalen ze de voorwaarden voor de 

remedie (geloven in Jezus, leven volgens een bepaalde ethiek) en produceren de 

oplossing (de biecht en de hemel, de Moksha).  

 

Aardbevingen, oorlogen, tsunami’s en tornado's zijn dus meststof voor godsdiensten. In 

vredestijd en bij een rustige natuur is er nog altijd de dood van een naaste, 

liefdesverdriet of domme pech die het geloof kan versterken. De meeste godsdiensten 

beloven een leven na de dood met verschillende graden van beloning en straf: van 

vlammen en koelte, van genot en pijn. We mogen het belang van deze beloftes niet 

onderschatten. Waartoe iemands gedrag tijdens dit leven na de dood zal leiden, is voor 

de levenden nooit duidelijk, maar het idee is ingrijpend. Geloof in een leven na de dood 

beïnvloedt rechtstreeks de keuzes die gelovigen dagelijks maken in de belangrijkste 

domeinen van hun leven.51  Godsdienst biedt volgens deze evolutionaire psychologen een 

soort stressreductie, het is een therapie en een troost voor dit 'aardse tranendal'. 

 

b. Ten tweede bevredigt godsdienst volgens de evolutionaire psychologen de drang naar 

hiërarchie of de behoefte aan een 'inside-outside-denken'. Het lidmaatschap van een 

godsdienstige groep zou ook op deze manier een emotioneel voordeel opleveren: wie 

geen deel uitmaakt van de groep wordt verondersteld inferieur of op zijn minst 

ondergeschikt te zijn. We herkennen dit duidelijk in de joodse claim dat het 'joodse volk 

door God is uitverkoren' en in de islamitische overtuiging dat ongelovigen in se slecht 

zijn (althans toch heidenen en atheïsten, want andere monotheïsten kunnen nog 

 
51 Tiger, L & Mc Guire, M.: idem, p. 17 
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eventueel 'door God gered' worden). Jehovagetuigen menen dat zij -en zij alleen- het 

einde der tijden zullen kunnen overleven enz.… Wie erbij hoort, waant zich dus bij een 

'elite' en dat geeft een goed gevoelen. 

 

De Jehovagetuigen zijn in deze context vermeldenswaardig omdat we in Vlaanderen 

regelmatig met deze geloofsgroep geconfronteerd worden. Jehova's zijn aanhangers van 

het zogeheten chiliasme, het geloof dat, na de verwoesting van al het kwaad, Christus zal 

terugkeren en duizend jaar over de aarde zal heersen. In 1941 zei de toenmalige leider 

van de Jehova's, Rutherford, dat joden niet het recht hadden om zich het 'uitverkoren 

volk' te noemen. Alleen voor Jehova's is er in dat duizendjarig rijk een plaatsje, zij zijn de 

ware 'uitverkorenen'.52 

 

c. Het derde adaptieve voordeel van godsdienst, is dat religieuze organisaties het individu 

een gemeenschapsgevoelen geven. Goede werken, goede daden53 en de daaruit 

voortvloeiende sociale contacten en vriendenkring zijn psychologische krachtbronnen in 

het leven.  Alle gelovigen zijn gelijk in de ogen van God: in de kerk, de moskee of een 

synagoge is de wereldse hiërarchie van geen tel meer. De blijmoedige omgang tussen de 

gelovigen stelt het brein gerust. De signalen die een gelovige krijgt als hij samen is met 

andere broeders en zusters, luiden 'wij respecteren u, u bent oké, wij zijn vriendelijk 

tegen u.' Even belangrijk zijn de rituelen: bidden, mediteren of het voltrekken van 

andere rituele handelingen verandert volgens de neuropsychologie het chemisch profiel 

van het brein. Het creëert comfort, zekerheid en voorspelbaarheid: de hartslag daalt, de 

bloeddruk daalt en de serotonine - een soort natuurlijk aangemaakt antidepressivum - 

vloeit rijkelijk. De sfeer op een 'heilige plek' is bijzonder positief, ze is een haven en een 

oase. Het brein wordt in deze staat gebracht zodra de gelovigen aankomen, of soms al 

ervoor. Men anticipeert op de bijeenkomst door bijvoorbeeld de 'gepaste kledij' aan te 

trekken, of door op weg daar naartoe al een vertrouwd iemand te ontmoeten.54 

 

d. Ten vierde wijzen de evolutionaire biologen erop dat godsdiensten betekenis geven aan 

doodgewone en repetitieve taken die voor de meeste mensen vervelend en lastig zijn. 

Routinetaken, zoals vuilnis buiten zetten, voor de vijftigste keer de heg snoeien of de 

 
52 Somers, Herman: "Jehova's getuigen.  Naar het einde van de wereldchaos?, Antwerpen, uitg. Hadewijch, 

1995, p. 15 & p. 23 

53 De grootste aanbieder van medische hulp en onderwijs op deze planeet is de katholieke kerk.  

54 Tiger, L & Mc Guire, M.: idem, pp. 137-138 
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oprit voor uw huis voor de honderdvijftigste keer schoonmaken, krijgen een ongewone 

betekenis als iemand gelooft dat het aroma van goddelijkheid kan worden geassocieerd 

met orde en netheid. Anders zijn het klussen die mensen, zo mogelijk, liefst uitstellen. 

Waarom zouden we het doodgewoon niet zien als iets dat in ons eigen huis een Hof van 

Eden helpt creëren? We raken hier een oud probleem: hoe en waarom accepteren 

mensen morele conventies? Hoe en waarom aanvaarden mensen regels over de omgang 

met de buren, over omgang met het andere geslacht, kledijnormen enz.… als het gewoon 

'mensenafspraken' zijn? Zullen mensen regeltjes over hoofddoeken, over al of niet eten 

van vlees of varkensvlees, kreeften en palingen, over in shorts op kantoor lopen 

enz.…wel aanvaarden als ze beseffen dat deze, op seculiere sociale afspraken gebaseerd 

zijn? Het is voor velen nu eenmaal makkelijker deze regels te volgen als ze geloven dat ze 

zijn uitgevaardigd door een 'hogere autoriteit', door God of Allah. 

9.4. Beschikken we over een goddelijke hersenlob? 

Mc Guire is niet de enige neuroloog die op zoek ging naar de oorzaak van godsdienst in de 

hersenen. In de Verenigde Staten ontstond er vanaf de jaren '80 van de vorige eeuw een heuse 

'neurotheologie' of 'spirituele neurologie'. Af en toe haalden ze de wereldpers met het 

triomfantelijk bericht dat 'Gods locatie in onze hersenen gevonden was'. Wat moet de kritische 

atheïst hiervan denken? Als God gevonden wordt in onze hersenen, bestaat hij dan toch of is dit 

juist een bewijs van zijn illusoir bestaan? Is deze informatie strijdig met het atheïstisch mens- en 

wereldbeeld? Bevestigen deze neurotheologen niet net Feuerbach en Freud? Men zou toch God 

precies moeten kunnen aantonen buiten onze hersenen in plaats van erin…? Zonder in detail te 

treden, geven we toelichting bij een onderzoek dat in 2004 de wereldpers haalde.  

 

Newberg, een assistent-professor radiologie en d'Aquili, een professor psychologie, 

onderzochten de fysiologie van de hersenen. Met radioactieve kleuren die de activiteit traceren 

in het brein, verzamelden ze gegevens van biddende rooms-katholieke nonnen en mediterende 

boeddhisten. De beelden die ze registreerden, werden genomen op het toppunt van de religieuze 

ervaring. De gelovigen dachten dat ze op dat moment in contact stonden met hun diepste zelf en 

de rest van de kosmos. De tomografie liet een ongewone activiteit in de cerebrale cortex zien. 

Sommige delen van de hersenen die verantwoordelijk zijn voor het bepalen van de grens tussen 

het ik en de wereld veranderen drastisch tijdens een diepe spirituele ervaring. Hersenscans 

tonen aan dat het zelfgevoel van gelovigen helemaal verdwijnt of oneindig groot wordt. Ze 

ervaren een gevoel van oneindige ruimte en eeuwigheid of van een tijd- en ruimteloze leegte. De 

gevoelens die al millennia omschreven worden door gelovige of mediterende mensen kunnen 

dus fysiologisch worden aangetoond. Het afsluiten van zintuiglijke informatie berooft dat deel 
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van de hersenen dat verantwoordelijk is voor de oriëntatie van het individu, van de nodige 

input. Daardoor valt de grens tussen het zelf en de wereld weg. 

Alle wereldreligies vinden hun oorsprong in die mentale toestand, veroorzaakt in een deel van 

het menselijke brein. Daarom hebben religies zoveel gemeenschappelijke kenmerken. De 

verschillen worden veroorzaakt door cultureel bepaalde interpretaties van die toestand. 

Dachten onderzoekers tot nog toe dat religie een cognitief proces is, gebaseerd op angst en 

veroorzaakt door een verkeerde logica en foute conclusies, dan beweren Newberg en d'Aquili 

iets anders. "De religieuze toestand wordt door de hersenen gevonden, niet geschapen." 

Vreemd genoeg vinden de wetenschappers dat ze met hun onderzoek het bewijs geleverd 

hebben dat een deel van de hersenen geëvolueerd zijn om het contact met een universele 

realiteit mogelijk te maken. Hun conclusie is in strijd met een elementaire regel uit de 

kennistheorie: zij druist in tegen het scheermes van Ockham.55 Ockham stelde dat wanneer er 

verschillende hypothesen zijn die een verschijnsel in gelijke mate kunnen verklaren, men die 

hypothese moet kiezen die de minste aannames bevat en de minste dingen veronderstelt. Als u 

een visioen krijgt van een centaur, moet ik minder zaken aannemen met de hypothese dat u 

hallucineert dan wanneer ik de hypothese aanneem dat centauren bestaan. Die tweede 

hypothese veronderstelt immers dat ik allerlei zaken aanneem over de kruising van mensen en 

dieren, over een mogelijke andere genetica, over de betrouwbaarheid van de Griekse 

mythologie, …. De meest logische conclusie van het hersenonderzoek is dat een diepe religieuze 

ervaring het gevolg is van een abnormaliteit in de hersenen, veroorzaakt door zintuiglijke 

deprivatie. Dezelfde neurologische mechanismen liggen aan de basis van hallucinaties en 

visioenen veroorzaakt door drugs. 

 

Freud en Feuerbach beweerden nooit dat religie een cognitief proces is, iets nuchter en logisch 

in de zin van 'ik heb angst voor de dood, dus is het beter om in God en een hiernamaals te 

geloven'. Natuurlijk is religie een emotionele aangelegenheid voor de gelovigen, dat werd al 

verschillende keren beklemtoond. Ik denk dat de neurotheologen Ludwig Feuerbachs theorie 

verfijnen. Volgens Feuerbach was godsdienst het resultaat van het vermogen tot 

'zelfontdubbeling': dankzij het feit dat we onszelf kunnen beschouwen, met onszelf in dialoog 

kunnen gaan, projecteren we een deel van onszelf in een opperwezen. De diepe gelovige 

worstelt voortdurend met deze dualiteit, hij gaat voortdurend de dialoog aan met zijn God die hij 

eigenlijk zelf is volgens Feuerbach. Ik kan me voorstellen dat dit voor onrust kan zorgen als het 

alter ego een gesprekspartner is die oneindig veel machtiger is en bovendien nog gruwelijk kan 

 
55 Willem van Ockham (1288-1347) was Franciskanermonik en Engels filosoof die geldt als een 

voorloper van de moderne filosofie. 
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straffen! Meditatie zou een techniek kunnen zijn om even rust te vinden door de dualiteit te 

overbruggen, want geen onderscheid meer kunnen maken tussen het 'zelf' en de 'umwelt' legt 

de dialoog stil. Men voelt zich dan natuurlijk 'één' met ontdubbelde identiteit en die 

samensmelting is voor de gelovige een religieuze ervaring. Valt het op dat gelovige mensen meer 

behoefte hebben aan meditatie dan ongelovigen? Misschien moet God regelmatig even 'weg 

gemediteerd' worden….  

 

10. Het intolerantiedilemma volgens John Rawls.  

De opkomst van fundamentalistische islamgroepjes en hun aanhang bij een deel van de 

migrantenjongeren in Antwerpen en Brussel56 en de opmars van het evangelische christendom 

dat overwaait uit de V.S., brengt ons bij de klassieke vraag ‘hoe verdraagzaam moeten 

verdraagzame mensen zijn tegenover onverdraagzame mensen of groepen?’ Het probleem van 

'verdraagzaam zijn tegenover onverdraagzamen' duikt op telkens wanneer een 

ondemocratische politieke partij van de democratie gebruik maakt om aan de macht te komen 

om dan, eens ze verkozen is, die democratie af te schaffen. Hetzelfde dilemma gaat op voor 

godsdienstige fundamentalisten die dankbaar gebruik maken van de godsdienstvrijheid om hun 

leer te prediken en te verspreiden, maar tegelijkertijd een ideale maatschappij voorstaan waarin 

van godsdienstvrijheid geen sprake is. Mochten deze radicale gelovigen het voor het zeggen 

hebben, dan belanden we in een christelijke theocratie of in een islamitische staat. Godsdienst en 

politiek gaan voor fundamentalisten meestal hand in hand: men kan fundamentalisten 

herkennen aan hun politieke theologie of theologische politiek. 

We analyseren het (in)tolerantiedilemma systematisch, omdat klasgesprekken over andere 

levensbeschouwingen in de lessen niet-confessionele zedenleer dikwijls vastlopen op dit 

vraagstuk. We nemen daarbij een tekst van John Rawls57 als leidraad. Volgens hem valt het 

dilemma uiteen in drie deelvragen: 

1. Heeft de intolerante groep gelovigen enig recht van klagen als hij niet getolereerd wordt? 

2. Onder welke voorwaarden hebben tolerante mensen het recht om de intolerante groep 

niet te tolereren? 

3. Wat mag het doel zijn van tolerante mensen als ze hun verdraagzaamheid opschorten? 

 
56 We denken aan ‘Sharia 4 Belgium’. 

57 Rawls, John: idem, pp. 216-221 
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10.1. De klagers hebben ongelijk 

Op het eerste zicht hebben fundamentalisten geen recht om zich te beklagen over de 

onverdraagzaamheid van anderen tegenover hen. Men kan zich alleen beklagen over zaken die 

niet lopen volgens principes die men zelf aanhangt: een dief die stelen okay vindt en 

eigendomsrechten verwerpt, kan zich moeilijk beklagen als hij zelf bestolen wordt. Een klacht is 

een soort protest dat gericht wordt aan een ander, in de veronderstelling dat de ander dezelfde 

morele principes koestert. Wie gepest wordt zal zijn klacht richten of hulp vragen aan iemand 

van wie hij denkt dat hij of zij geen pestkop is. De klacht heeft alleen zin als het pestslachtoffer 

en zijn 'aanspreekpunt' het eens zijn over hetzelfde morele beginsel: elkaar respecteren en 

niet pesten. De intolerante deelt zulk moreel beginsel niet met de tolerante persoon bij wie hij 

komt klagen. 

Natuurlijk zal de fundamentalist beweren dat hij zich beklaagt in vol vertrouwen en dat hij niets 

voor zichzelf vraagt dat hij anderen zou ontzeggen. Zijn visie is waarschijnlijk dat God moet 

gehoorzaamd worden en dat ‘de Waarheid’ moet geaccepteerd worden door iedereen. Zulk 

principe is volgens fundamentalisten algemeen en door dit principe te huldigen, vraagt de sekte 

geen uitzondering voor zichzelf. De fundamentalistische sekte ‘volgt immers nu al het correcte 

principe dat anderen voorlopig verwerpen…’ 

Het antwoord op deze verdediging is dat geen enkele godsdienstige interpretatie als bindend 

kan worden erkend voor alle burgers. Elk individu heeft evenveel rechten om voor zichzelf te 

bepalen wat zijn godsdienstige plichten zijn of niet zijn. Een individu kan dit recht niet afstaan 

aan een ander of aan een autoriteit op godsdienstig vlak. Als iemand toetreedt tot een 

fundamentalistische groep, maakt hij als individu gebruik van zijn vrijheid om die groep - of de 

leider ervan - te aanvaarden als godsdienstige autoriteit. Zelfs al bekijkt hij nu zijn kerk of zijn 

groep als onfeilbaar, dan nog behoudt hij zijn vrijheid om in de toekomst van geloof te 

veranderen. De tolerante burger en de onverdraagzame burger beschikken in deze materie over 

een ‘gelijke vrijheid’: een basisprincipe dat voor iedereen geldt. 

Rawls maakt een volgende stap in de redenering: zelfs al accepteren we de stelling dat ‘we God 

moeten gehoorzamen’ en dat ‘Zijn wil moet geschieden’, dan valt hieruit niet af te leiden dat de 

fundamentalist het gezag heeft om zich te bemoeien met de interpretatie van Gods’ wil door 

andere mensen. Fundamentalisten kunnen op basis van hun principe dus geen wetten opleggen 

waardoor hun particuliere interpretatie van Gods’ wil bevoordeeld wordt. Wetten kunnen alleen 

gesteld worden op basis van een rechtvaardigheidsprincipe dat voor iedereen geldt, en hier 

belanden we dus terug bij het uitgangspunt van ‘gelijke vrijheid’ of 'gelijke gewetensvrijheid'. 

Dat uitgangspunt dwingt ook een gelijke vrijheid van de interpretatie van Gods’ wil af en dit 
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laatste zal de onverdraagzame sekte nu net niet kunnen accepteren. Besluit: de onverdraagzame 

sekte heeft geen reden tot klagen omdat er geen gemeenschappelijke morele standaard is. 

De laatste briefing op de website van de Sharia4Belgium, op het moment dat deze organisatie 

ontbonden werd, illustreert in overvloed dat deze fundamentalisten met hun klachten 

beroep doen op vrijheden en principes die ze zelf niet voorstaan. We citeren letterlijk hun 

website: 

"We hebben in nog geen 2 jaar elk onderdeel van de democratie ontmaskerd waaronder: -

Vrijheid van meningsuiting: belediging van onze geliefde profeet, vrede zij met hem, is 

“vrijheid van meningsuiting” en het “beledigen” van Marie Rose Morel is belaging. Vrijheid van 

vereniging: Vlaams Blok kan verder haat zaaien onder een andere naam, maar S4B moet 

verboden worden. Vrijheid van geloof: voortdurende arrestaties bij het openlijk prediken van 

islam (dawah). De Belgische overheid erkent islam als godsdienst, maar enkel de islam (nl. 

ongeloof) die zij willen. Scheiding der machten: Politici spelen rechter. Turtelboom veroordeelt 

Fouad Belkacem terwijl dit de job is van een onafhankelijke rechter. De uitspraak zat al in het 

dossier nog vóór Fouad Belkacem zichzelf kon verdedigen. Scheiding van kerk en staat: 

Politiek mengt zich in islamitische aangelegenheden en de moskeeën worden het toneel van 

verkiezingscampagnes. Vrouwenrechten: het niqaabverbod onderdrukt de moslimvrouwen die 

nu noodgedwongen thuis moeten blijven. Het hoofddoekenverbod beperkt de moslima’s in hun 

studies en hun werk. Mensenrechten: met de mogelijke uitwijzing van Fouad Belkacem naar 

Marokko - dat bekend staat om folterpraktijken - bewijst de Belgische overheid dat ze geen 

enkele waarde hecht aan mensenrechten."58  

10.2. Extremisme in het verdedigen van de vrijheid is geen ondeugd. 

Onverdraagzame fundamentalisten hebben geen recht om te klagen, maar dat geeft tolerante 

mensen en tolerante groepen nog niet het recht om hen te onderdrukken. De onverdraagzame 

sekte heeft namelijk wel een punt om te protesteren telkens wanneer een rechtsregel wordt 

overtreden. Stel dat beslag wordt gelegd op hun bankrekening en dat hun samenkomsten 

worden verboden: dat druist in tegen het recht op eigendom en tegen de vrijheid van vereniging. 

Is het feit dat iemand intolerant is een voldoende reden om iemands burgerlijke vrijheden, als 

recht op eigendom en recht op vergaderen, af te nemen? Is het voldoende dat iemand luidop 

droomt van een dictatuur om zijn democratische rechten te ontfutselen? Huldigt de verbieder 

die zich opwerpt als ‘tolerant’ nog wel het principe van ‘gelijke vrijheid’ als hij dit verbiedt?  

 
58 http://www.shariah4belgium.com/ geraadpleegd op 18/11/2012 
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Rawls stelt dat op deze laatste vraag enkel ‘ja’ kan worden geantwoord als de tolerante mensen 

en groepen oprecht geloven dat hun veiligheid in het gedrang komt en dat zij hiervoor zeer 

sterke aanwijzingen hebben. Uit ‘zelfverdediging’ mogen tolerante mensen op een zeer 

behoedzame en selectieve manier intolerant worden. De zelfverdediging moet strikt 

geïnterpreteerd worden: de fundamentalist moet een onmiddellijk gevaar vormen voor de 

‘gelijke vrijheid’ van andersdenkenden. Als enkele fanatici op hun websites dromen van een 

islamitische staat in Vlaanderen of op straat roepen tegen cartoons die hun profeet beledigen, is 

er absoluut geen reden om hen te verbieden. Alleen een echte terreurdreiging, geweld tegen 

andersdenkenden en een reëel gevaar voor de afschaffing van de liberale grondwettelijke 

vrijheden, rechtvaardigen de onderdrukking van radicale groepjes. In België wordt zulke 

beperking van de vrije meningsuiting om de veiligheid te vrijwaren geregeld door artikel 66 van 

het strafwetboek over 'aanzetten tot het plegen van misdaden en wanbedrijven'.59  

Anders gezegd: de 'gelijke gewetensvrijheid' is de gemeenschappelijke sokkel, een soort 

'natuurlijk recht' waarop de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst gebouwd is. 

Die twee laatste vrijheden maken een verscheidenheid aan meningsuitingen en godsdienstige 

uitingsvormen mogelijk. Vrijheid van vereniging en vergaderen maken die verscheidenheid 

praktisch en organisatorisch mogelijk. Vele mensen hebben snel de neiging om radicale dingen 

te willen verbieden, maar je kan andere mensen niet verbieden om van iets te dromen of om 

radicale denkbeelden te hebben!60 De tolerantiegrens ligt dus verder: als de Ku Klux Klan of Al 

Qaida op hun bijeenkomsten racistische moorden organiseren of bomaanslagen beramen, moet 

hun vereniging inderdaad verboden worden. De vaststelling dat de KKK-leden onder hun 

pinnenmuts racistisch denken of dat Al Qaida luidop droomt van een Europees kalifaat, is 

onvoldoende om hen buiten de wet te stellen. Het recht om te dromen en vrij te denken wordt 

ook hen gegarandeerd door de eerste gemeenschappelijke sokkel! Het moet zonneklaar zijn dat 

de fundamentalistische groep de veiligheid in gevaar brengt om hem te kunnen verbieden. Hij 

moet minstens aanzetten tot geweld in woorden of geschriften om hem buiten de wet te kunnen 

stellen. In het geval van de KKK en Al Qaida bleef het niet bij woorden en werden er 

afschuwelijke daden gesteld: er is geen twijfel dat zij vanuit democratisch oogpunt illegaal zijn. 

In het geval van de Arabisch-Europese Liga en haar leider Dyab Abou Jahjah oordeelde de 

 
59 Deze wet dateert van 1891 en werd toen gestemd om strafrechtelijk te kunnen optreden tegen 

stakingsleiders in de Borinage.  

60 De zaak kan scherp worden gesteld door de vraag te stellen 'mogen pedofielen fantaseren over seks met 

kinderen?'  Zelfs al vindt men zulk verbod zeer wenselijk, zal men moeten erkennen dat een verbod 

onmogelijk is. 
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rechtbank dat deze organisatie niet hoefde buiten de wet gesteld te worden, ondanks de druk 

van politici. De A.E.L. verkondigde standpunten die de goegemeente choqueerde, maar zette niet 

aan tot haat en geweld. 

Rawls vraagt zich vervolgens af hoe een goed georganiseerde verdraagzame samenleving dan 

wel moet handelen wanneer ze geconfronteerd wordt met opkomend fundamentalisme? Hoe 

moeten we als democratische burgers reageren?  

We mogen de fundamentalistische groep zeker niet onderdrukken simpelweg omdat ze toch 

geen redenen hebben tot klagen! Als anderen de rechten van deze (onverdraagzame) 

minderheid schenden, ontslaat dit ons niet van onze ‘natuurlijke plicht’ om ernaar te streven 

dat de grondwettelijke vrijheden in al hun aspecten bewaard blijven. Zolang de samenleving 

stabiel is en die grondwettelijke vrijheden zelf verzekerd zijn, is er geen reden om de vrijheid 

van fundamentalisten te ontkennen. We moeten fundamentalisten in debatten benaderen als 

burgers met gelijke rechten, die het recht hebben op een godsdienstige mening die verschilt van 

de onze. We verwachten natuurlijk wel dat zij anderen op dezelfde manier benaderen. We 

mogen niet van het uitgangspunt vertrekken dat fundamentalisten geen 

rechtvaardigheidsgevoelen hebben. Als een intolerante sekte opduikt in een stabiele 

democratische maatschappij, moeten de anderen de stabiliteit van hun instituties goed voor 

ogen houden. 

De vrijheden die de fundamentalisten in deze samenleving zelf genieten, kunnen hen overtuigen 

om zelf te gaan geloven in de kracht van de vrijheid. Hier werkt een psychologisch principe: 

iemand die zijn eigen vrijheden beschermd ziet en dus geniet van zijn grondwettelijke rechten, 

gaat deze na een tijdje ook zelf verdedigen. Als fundamentalistische sekten dus niet te snel 

groeien en er niet direct in slagen om de macht te grijpen, verzwakken ze hun onverdraagzame 

kantjes en aanvaarden ze stilaan de gewetensvrijheid. Zolang de democratische instellingen met 

hun grondwettelijke vrijheden stabiel blijven, is er dus geen reden tot paniek. De burgers 

moeten vertrouwen in de werking van hun rechtvaardige constitutie en niet te snel de vrijheden 

van de fundamentalisten beperken. Alleen wanneer die stabiliteit van de samenleving zelf in 

gevaar komt of de veiligheid van de burgers in gedrang komt, mogen fundamentalisten de mond 

gesnoerd worden. 
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10.3. Waarom je domme meningen niet mag verbieden 

De derde deelvraag- met welk doel mogen de vrijheden van fundamentalisten beperkt 

worden? - is meteen al beantwoord: om de democratische vrijheden veilig te stellen. Rawls 

beschouwt vrijheid in een maatschappij als 'ondeelbaar' en daarom kan men de vrijheid van 

de ene niet beperken om de vrijheid van de anderen te maximaliseren. Stel je voor dat de 

rechten van een religieuze minderheid worden beknot om grotere vrijheden en voordelen te 

geven aan anderen!61 Zulks zou neerkomen op wat de nazi's deden: de Joden hun burgerrechten 

afpakken om zelf aan de haal te gaan met Joodse handel en eigendommen.  

Rawls beklemtoont dat de beperkingen die de overheid oplegt aan vrije meningsuiting slechts 

en alleen mogen verantwoord worden met een reële gevaardreiging en met het vrijwaren 

van de vrije meningsuiting zelf. Kort en bondig: geen verdere uitleg. Meningen kunnen dus 

niet worden gecensureerd omdat ze dom zijn, respectloos, onwetenschappelijk, beledigend, 

provocerend, misplaatst, belachelijk, verouderd…enzovoort. Zulke gemakkelijke argumenten 

worden immers door elke dictator gebruikt om tegenstanders de mond te snoeren! 

10.4. Schoolforum voor een gesprek met en tussen woestijngodsdiensten 

10.4.1. De principes van John Rawls in de ministaat van de school. 

John Rawls' theorie kan gezien worden als een richtlijn die een oplossing wil bieden aan het 

tolerantiedilemma. Kan deze theorie ook richting geven aan een dialoog tussen de 

verschillende levensbeschouwingen op school? We menen van wel: wat op macroniveau geldt, 

namelijk op het niveau van de pluralistische tolerante staat, moet parallellen vinden op 

mesoniveau in een school.  

Dit rechtvaardigheidsbeginsel (dat van de gelijke vrijheid, J.V.V.) geeft de 

samenwerkingsvoorwaarden tussen personen aan, het definieert een pact van 

verzoening tussen diverse religies en moraalopvattingen, en tussen de vormen 

van cultuur waartoe ze behoren. Dit rechtvaardigheidsbeginsel (…) heeft dus een 

optimistische kant. 62 

De Rawlsiaanse principes hebben dus een pedagogische meerwaarde en de openbare school is 

een ideaal pluralistisch forum voor een gesprek tussen de verschillende levensbeschouwingen. 

Het beleid en de opdracht van zulke school is niet gebonden aan één bepaalde 

 
61 We denken aan het verbod dat de Nazi's oplegden aan de joden om een handelszaak te bezitten om 

Volksduitsers de vrijheid te geven om hun business in te palmen. 

62 Rawls J.: idem (Nederlandse vertaling), p. 247 
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levensbeschouwing: het beleid van deze scholen zou erop gericht moeten zijn om de 

levensbeschouwelijke diversiteit onder haar leerlingen te faciliteren in naam van de individuele 

gewetensvrijheid. Binnen de verschillende (erkende) levensbeschouwingen kunnen de 

leerlingen zich verdiepen in de achtergrond en de denktrant van hun geloof of van het vrijzinnig 

humanisme. Voorwaarde is dat ouders en leerlingen vrij kiezen voor een godsdienst of voor 

niet-confessionele zedenleer. Ze moeten te allen tijde kunnen veranderen van 

levensbeschouwing en –verder gedacht volgens Rawls’ richtlijnen - mogen directies de 

levensbeschouwelijke keuzevrijheid zeker niet beperken.63 De neutraliteit van een overheid 

vereist precies dat die overheid de keuzevrijheid van iedereen maximaal garandeert.  

Vrijheid van denken en gewetensvrijheid zorgen ervoor dat wat in elk levensbeschouwelijk vak 

afzonderlijk onderwezen wordt, enkel de zaak is van deze godsdiensten of van de vrijzinnige 

gemeenschap zelf. De directie of het schoolbestuur kunnen en mogen die vrijheid niet beperken 

tenzij de ‘orde’ op school of de veiligheid in gevaar komt.64 Rawls beklemtoont dat de 

uitzondering - waarbij een overheid toch beperkingen oplegt aan de levensbeschouwelijke 

vrijheid - zeker niet mag verantwoord worden op deze manieren: 

- dat het belang van de school groter zou zijn dan de belangen van de bepaalde godsdienst. 

- dat de school onverschillig zou staan tegenover de idealen van de bepaalde godsdienst. 

- dat de school het recht heeft om filosofische overtuigingen of morele opvattingen te 

beteugelen zodra ze conflicteren met het schoolbeleid en haar visie. 

Naar analogie met Rawls' redenering op macroniveau, is een redelijke inmenging van 

schooldirecties over wat in de levensbeschouwelijke vakken verteld wordt, vergelijkbaar met de 

macht van een overheid over kunst: respect voor de artistieke vrijheid is de eerste en 

ondeelbare regel. Een leerling die in de les plastische opvoeding een vrije tekening mag maken 

en cartoons tekent van de directeur of het leerkrachtenkorps, hoeft zich hiervoor niet te 

 
63 Rawls, J.: “, idem, p. 212 e.v. We denken hier spontaan aan scholen die de levensbeschouwelijke vrijheid 

van leerlingen saboteren door geen islam in te richten. 

64 De regelgeving in decreten en omzendbrieven van de Vlaamse Gemeenschap over de 

levensbeschouwelijke vakken en de principeverklaring die aan de leerplannen niet-confessionele 

zedenleer werd toegevoegd is duidelijk: van de leraar N.C.Z. wordt verwacht dat hij/zij instaat voor 

verdraagzaamheid en de lessen niet stelt in functie van één bepaalde wijsgerige of maatschappelijke visie. 

Leerstellingen uit andere levensbeschouwingen mogen niet onvoorwaardelijk veroordeeld worden. Zie 

onder andere 'Geest van onverenigbaarheden met de cursus niet-confessionele zedenleer' op 

http://www.ribz.be 
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verantwoorden. Het mag ook geen aanleiding zijn voor de directeur om de lerares plastische 

opvoeding te verbieden om haar leerlingen vrij te laten tekenen. Op een gelijkaardige manier 

moet de schooldirectie terughoudend zijn tegenover de levensbeschouwelijke vakken en zich 

niet bemoeien met de inhoud, zolang die niet duidelijk het schoolleven verstoort. 

Het behoud van de ‘orde en de veiligheid’ op school mag niet als voorwendsel worden gebruikt 

om de gewetensvrijheid en de godsdienstvrijheid te beperken. Iedereen moet klaar en duidelijk 

kunnen zien dat veiligheid en orde in het gedrang komen. De enige goede reden om een vrijheid 

te beperken is dat de maatregel nodig is voor het garanderen van de vrijheden zelf, om met 

andere woorden te vermijden dat de vrijheid van de ene groep, de vrijheid van de andere in 

gevaar brengt. 

10.4.2. Onverdraagzame onzin in de klas zedenleer?  

Is deze autonomie van de levensbeschouwelijke vakken en het Rawlsiaans principe dat men 

geen mening mag verbieden omdat ze onnozel, onzinnig, kwetsend is… enzovoort, een 

vrijgeleide voor alle onzin in de lessen niet-confessionele zedenleer? Mag een leerkracht niet- 

confessionele zedenleer dan geen enkele mening van zijn leerlingen beteugelen of verbieden? 

Mogen bijvoorbeeld racistische of seksistische meningen vrijuit geventileerd worden? Het lijkt 

me dat drie redeneringen hierop een antwoord geven: 

1. Opnieuw de richtlijnen van Rawls zelf: als het racistische of seksistische standpunt en/of 

de houding de vrijheid van andere leerlingen in de klas beperkt, als allochtonen of 

meisjes er door geïntimideerd worden en niet meer voor hun mening durven uitkomen, 

moet men de racisten en seksisten de mond snoeren. Vrije meningsuiting moet dus enkel 

gestopt worden als de vrije discussie in de klas daardoor zelf in gevaar komt. 

2. Als vrijzinnig humanistisch vak bevat niet-confessionele zedenleer een 'surplus' 

bovenop de 'Rawlsiaanse sokkel' en dat surplus is de Universele Verklaring van de 

Rechten van de Mens. Niet-confessionele zedenleer is geen louter 'seculier vak' over 

ethiek dat boven alles de neutraliteit moet bewaken. Neonazi's, Holocaustontkenners, 

homohaters, racisten en seksisten verdedigen standpunten die in strijd zijn met de 

rechten van de mens. Vanuit vrijzinnig-humanistische invalshoek mag de leraar dus 

vroeger ingrijpen dan zoals bepaald in de eerste richtlijn, maar dan zou men kunnen 

stellen dat de grens die hij trekt vergelijkbaar is met een leerkracht godsdienst die zijn 

leerlingen verbiedt om in de klas een religieuze regel te overtreden. Je kunt betogen dat 

het verbod nu gefundeerd is op de particuliere inhoud en regels van de eigen 

levensbeschouwing. 



 49 

3. Als een leraar een mening stopt, moet hij er zich van bewust zijn dat dit een nederlaag is 

voor het principe van vrije meningsuiting zelf dat hij met zijn leerlingen voor ogen heeft. 

De eerste reden voor een beperking is solider dan de tweede. Daarom moet hij ervoor 

zorgen dat zulk verbod uiterst zelden is en lang blijven proberen om door discussie en 

interactie de 'onverdraagzame standpunten' af te zwakken. We hopen ondertussen dat 

de intolerante leerling geniet van het vrije forum dat hij in de les krijgt waardoor hij die 

vrijheid als principe voor alle klasgenoten - en bij uitbreiding voor alle mensen - zal 

beginnen waarderen. 

10.4.3. Testcase hoofddoekenverbod.65 

Een dankbare testcase voor Rawls' theorie was de affaire op het Antwerpse atheneum aan de 

Rooseveltplaats, waar de directie een hoofddoekenverbod uitvaardigde. Het verbod kwam er 

nadat Marokkaanse meisjes die geen hoofddoek wilden dragen, klaagden over de dwang van 

islamitische medeleerlingen om wel een hoofddoek te dragen. De meisjes voelden zich niet meer 

veilig door fysieke bedreigingen van ‘geloofsgenoten’.66 Het voorbeeld illustreert dat het nodig is 

om de levensbeschouwelijke verscheidenheid te erkennen, zeker ook binnen de eigen 

geloofsgroep. Als we het betekeniskader van Rawls toepassen, is de vrije keuze van het individu 

om bij een geloofsovertuiging, of een bepaalde interpretatie ervan, te behoren geschonden. Het 

is ook voor iedereen duidelijk dat de veiligheid in het gedrang komt. De vrijheid van de meisjes 

om zelf te mogen kiezen om al dan niet een hoofddoek te dragen verantwoordt de beperking van 

de vrijheden van die leerlingen die op een agressieve manier de hoofddoek propageren. Of de 

bescherming van de vrijheid van de klagende meisjes ook een hoofddoekverbod voor iedereen 

op school verantwoordt, is een andere vraag. Daarvoor zou moeten aangetoond worden dat er 

geen ander middel was om de vrijheid van de gedupeerden te garanderen.  

Naar analogie met Rawls’ kritiek op staten die zichzelf een actieve seculariserende opdracht 

toedichtten, zoals de communistische landen in het vroegere Oostblok, is het niet het recht of de 

plicht van de school om welbepaalde morele principes over godsdienstzaken op te leggen: de 

hoofddoeken mogen niet verboden worden met het argument dat het atheneum een seculiere 

school is. Enkel het argument van de vrijheid dat sommige moslimmeisjes geen hoofddoek willen 

dragen en niet de mogelijkheid hebben om die vrijheid uit te oefenen, mag gebruikt worden. Een 

 
65 Ik behandel deze kwestie aan de hand van één theoretische benadering, de 'Rawlsiaanse'. Natuurlijk kan 

je ook vertrekken vanuit andere modellen, bijvoorbeeld van een pedagogisch model. Dan zou je kunnen 

argumenteren dat de vrijheid van jongeren op school minder absoluut is dan die van volwassenen en dus 

minder absoluut dan volgens John Rawls.  

66 Heremans, K.: "Een tip van de sluier", Antwerpen/Utrecht, uitg. Houtekiet, 2010, pp.71-94. 
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openbare school kan en mag dus geen propaganda-instrument zijn voor een lekenmoraal, hoe 

graag sommige atheïsten dit ook zouden willen. 

10.4.4. Is er maar één tolerante levensbeschouwing? 

Rawls' redenering is niet relativistisch: uiteindelijk staat het rechtvaardigheidsbeginsel - de 

gelijke gewetensvrijheid die de vrijheid van meningsuiting genereert - in een conflictsituatie 

boven de geloofspunten en de dogma's van alle mogelijke godsdiensten. Er is duidelijk een 

waardehiërarchie: de gewetensvrijheid en de vrije meningsuiting zijn prioritair op een regel 

uit de Bijbel of uit de Koran. Het moet dus toegelaten zijn om te lachen met Jezus of Mohammed 

en gelovigen hebben het recht om tegen deze lach geweldloos te protesteren. Het seculiere 

principe om de maatschappij te reguleren staat boven de bonte verzameling van 

godsdienstige regels als die tweede in tegenstrijd zijn met het eerste.  

Enkele voorbeelden ter verduidelijking: de hoofdstroming van de islam verbiedt afbeeldingen 

van mensen en dieren, van 'Gods schepselen', en zeker van de profeet. Hindoes verbieden 

biefstukken van heilige koeien, het Jaïnisme verbiedt alle dierlijk voedsel, evangelische 

protestanten mogen zondag niet werken, joden mogen zaterdag geen elektrische apparaten 

bedienen en mogen de naam van hun God alleen tijdens rituelen uitspreken. Het is zonneklaar 

dat deze regels enkel kunnen gelden voor de betrokken geloofsgemeenschap zelf en niet voor de 

anderen. We kunnen geen multiculturele samenleving opbouwen waarbij we van deze regels - 

en nog vele andere - een wet maken!  

Ik ontmoette op de trein in India ooit een fanatieke Hindoe die diep gekwetst was toen hij 

hoorde dat ik ooit wel eens een biefstuk had gegeten (hij had er zelf naar geïnformeerd). Toen 

hij bovendien hoorde dat in mijn land rundvlees voor iedereen te kijk ligt in de etalage van de 

slager, was hij zo gechoqueerd dat de andere treinreizigers hem moesten bedaren. De 

verontwaardiging van deze Indiër over mijn gedrag lijkt mij even absurd als de 

verontwaardiging van sommige moslims over het feit dat een niet-moslim hun profeet tekent. 

Volgens het 'Rawlsiaanse principe' zal geen enkele Hindoe verplicht worden om biefstukken te 

eten en zal geen enkele moslim verplicht worden om portretten te schilderen, maar het zal ook 

niemand verboden worden. 

Als we in de trend van deze waardehiërarchie verder redeneren, is de levensbeschouwing die 

van vrijheid en gelijkheid haar handelsmerk maakt superieur. Deze levensbeschouwing 

incorporeert immers het bestaan van andere opvattingen in haar eigen kerngedachte. Ze 

waardeert het bestaan van een diversiteit aan levensbeschouwingen, want dat is precies het 

resultaat van de gelijke gewetensvrijheid. De vrijzinnigheid maakt aanspraak op dit 

handelsmerk. Vrijzinnigen zoals de Nederlandse filosofen Paul Cliteur en Herman Philipsen en 

de Vlaamse filosoof Etienne Vermeersch bekritiseren godsdiensten hard vanuit dit perspectief. 
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Zij verwijten de woestijngodsdiensten - en het principe van elke openbaringsgodsdienst - een 

gebrek aan respect voor het vrijheidsprincipe. Ze verwerpen het relativisme als zouden 'alle 

levensbeschouwingen evenwaardig zijn' omdat vele godsdienstige regels en tradities ingaan 

tegen de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Ze stellen zich op een 

universalistische positie die voor hen samenvalt met atheïstische vrijzinnigheid. Cliteur voert 

een stevig argument aan tegen het relativisme m.b.t. levensbeschouwingen: 

Relativisten beweren dat wij vreemde volkeren alleen maar met hun maatstaven 

mogen beoordelen en niet met de 'onze', dat wil zeggen 'westerse' maatstaven 

(…). Maar dat zou betekenen dat we de nazicultuur alleen met de waarden van 

Blut und Boden-ideologie kunnen beoordelen. Het zou inhouden dat we de maffia 

alleen kunnen meten aan wat de maffia zelf als normatief kader erkent. Het zou 

betekenen dat we de Taliban nooit mogen verwerpen omdat deze de Universele 

Verklaring van de Rechten van de Mens niet hooghoudt, maar dat deze alleen kan 

worden aangesproken op grond van strijdigheid met de Koran.67  

Deze cursus zit ook op de universalistische golflengte: de drie woestijngodsdiensten worden 

gewikt en gewogen met een weegschaal die ik leende bij de wetenschappelijk-rationele traditie 

en met de principes van de U.V.R.M, maar we zijn ons ervan bewust dat niet alle vrijzinnigen in 

dezelfde mate deze uitgangspositie van de universalisten delen. De moraalfilosoof Koen Raes 

en de antropoloog Rik Pinxten maken een punt als zij Cliteurs redenering omdraaien: mag de 

westerse cultuur dan alleen beoordeeld worden met westerse maatstaven? Kennis, vrijheid en 

rechtvaardigheid worden niet alleen door westerse liberale democratieën of filosofen verdedigd. 

Alle culturen kennen voorvechters van deze waarden. De Indische Nobelprijswinnaar Amartya 

Sen zegt hierover het volgende: 

In Amerika en Europa bestaat duidelijk de neiging om, al was het maar impliciet, 

voetstoots aan te nemen dat politieke vrijheid en democratie een fundamenteel 

en historisch geworteld kenmerk van de Westerse cultuur vormen. (…) De wereld 

wordt uitgenodigd om zich aan te sluiten bij de 'westerse democratie' en 

traditionele 'westerse waarden' te bewonderen en te omarmen. Er bestaat een 

sterke neiging om vanuit het heden naar het verleden 'terug' te extrapoleren. 

Waarden die dankzij de Europese Verlichting en andere relatief recente 

ontwikkelingen gemeengoed zijn geworden, mogen we eigenlijk niet beschouwen 

als onderdeel van het westers erfgoed dat zich uitstrekt over duizenden jaren. 

 
67 Cliteur, Paul: "Moderne papoea's. Dilemma's van een multiculturele samenleving.", Amsterdam-

Antwerpen, uitg. De Arbeiderspers, 2002, p. 53 
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Wel vinden we in de werken van bepaalde klassieke schrijvers, bijvoorbeeld 

Aristoteles, steun voor een select aantal onderdelen va n het veelomvattende 

begrip waaruit het moderne idee van politieke vrijheid bestaat. Maar ook in veel 

geschriften binnen Aziatische tradities is steun voor deze onderdelen te vinden. 

(Het staat voor mij zelfs helemaal niet vast dat Confucius autoritairder zou zijn 

dan bijvoorbeeld Plato of Augustinus. 68  

Sen illustreert zijn gezichtspunt met de tolerante opvattingen van een trits Indische heersers, 

zeker ook met bijzondere verdraagzame inzichten van Akbar de Grote (1542-1605). Het 

mensenrechtendiscours mag inderdaad niet verglijden in navelstaren, wat altijd gepaard gaat 

met hybris. Er is volgens Sen niet 'één ideaal punt' van ultieme mensenrechten waarop ieder 

kan beoordeeld worden: we moeten voortdurend zelfkritisch opschuiven in ons project naar 

meer vrijheid, meer democratie enzovoort. Universalisten dreigen wel eens te vergeten dat de 

V.S. en de Europese mogendheden zeer inconsequent jarenlang talloze dictaturen steunen en 

steunden in de moslimwereld.69  

10.4.5. De 'Catch 22' van de inter-levensbeschouwelijke dialoog 

De dialoog tussen atheïsten en gelovigen wordt regelmatig doorkruist door een reeks pijnlijke 

conflicten op het wereldtoneel: de Deense 'cartooncrisis' zette in 2006 en 2008 de wereld in 

rep en roer. De tekeningetjes van de profeet leidden tot massaal en gewelddadig protest van 

gekwetste moslims over de ganse wereld. Ambassades werden in brand gestoken en er vielen 

meer dan 150 doden: niet meer om te lachen dus! Het scenario herhaalde zich in mineur toen in 

september 2012 het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo spotprenten van Mohammed 

publiceerde in de naweeën van de heisa over de Californische film 'The innocence of muslims'. 

Deze B-film, waarin de profeet wordt voorgesteld als een gewelddadige vrouwengek kan je niet 

tot de categorie 'humor' rekenen, maar de reactie van moslims was wel dezelfde: 

verontwaardiging, woede en gewelddadig protest. Nederland beleefde eigen versies van zulke 

drama's met de kritische film 'Submission' in 2004 en de provocatieve film 'Fitna' in 2008. 

Regisseur Van Gogh werd voor zijn kritiek op de islam vermoord. De toon voor deze conflicten 

werd gezet in 1989, toen de Iranese geestelijke leider Ayatollah Khomeini alle moslims in de 

 
68 Sen, Amartya: "Vrijheid is vooruitgang.", Amsterdam-Antwerpen, uitg. Contact, pp 225-226 

(oorspronkelijke titel: "Development as Freedom", 1999). Sen kreeg in 1998 de Nobelprijs voor economie, 

voor zijn werk over ethiek en economie, toegepast op armoedebestrijding. Voor wie in beide 

geïnteresseerd is, is Sen een echte aanrader.  

69 eigen correspondentie met Rik Pinxten. 
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wereld opriep om de schrijver Salman Rushdie te vermoorden. Rushdie is een Britse auteur 

van Indische afkomst en had in zijn roman 'De Duivelsverzen' onvriendelijke dingen 

geschreven over Mohammed en de koran.  

Deze lange lijst is niet volledig en het is zeker dat er in de toekomst nog zulke conflicten komen. 

Keer op keer zijn het gebeurtenissen die in de lessen niet-confessionele zedenleer en in de 

andere levensbeschouwelijke vakken druk besproken worden. Uit die vaststelling zou men 

kunnen afleiden dat het geknipt voer is voor een inter-levensbeschouwelijke dialoog, maar dat is 

uiterst moeilijk want de standpunten liggen te ver uit elkaar en de materie is in veel scholen 

enorm explosief. Veel leerkrachten levensbeschouwelijke vakken zullen in de praktijk niet 

durven om deze onderwerpen samen te bespreken in de leraarskamer, laat staan dat ze met hun 

leerlingen hierover een gemeenschappelijk forum durven opzetten. Ze geven er de voorkeur aan 

om dit onderwerp te behandelen in de beslotenheid van hun eigen klas, voor eigen publiek en 

gaan de confrontatie met de ander uit de weg. Is dit wijselijk? Ik vrees van wel, hoewel ik het 

tegelijkertijd betreur want het onderwerp raakt volgens mij de kern van de dialoog. Het risico 

is reëel dat een inter-levensbeschouwelijke dialoog over zulk thema meer potten breekt dan 

potten lijmt. Kan men van een leerkracht verwachten dat hij of zij met pedagogisch succes 

oproeit tegen de polariserende krachten op het wereldtoneel? De levensbeschouwelijke vakken 

zitten in een 'catch 22' situatie: het thema apart bespreken leidt waarschijnlijk tot meer 

divergentie in de opvattingen van de leerlingen en een gezamenlijke aanpak is geweldig riskant. 

Natuurlijk zijn niet alle moslims herrieschoppers die bereid zijn om geweld te gebruiken uit 

protest tegen wat zij ervaren als een belediging. De meesten keuren het geweld af. Het heeft dus 

geen zin om in een debat met de moslims die dit geweld veroordelen te focussen op de terreur, 

de brandstichtingen of de moordpartijen. Maar het is niet omdat zij de hysterie van hun 

geloofsgenoten afkeuren dat zij principieel akkoord gaan met het recht van 

andersdenkenden om profeten te bekritiseren of er de spot mee te drijven. Over dit laatste 

moet het dus gaan: over het principe. 

Een vaak gehoord argument is dat men een geloofsgemeenschap niet mag provoceren. Mensen 

die dit argument gebruiken, denken dat ze zichzelf op een tussenpositie plaatsen door zowel het 

geweld af te keuren als de aanleiding ertoe. Ze stellen dat het geweld 'uitgelokt' is. Ik deel hun 

mening niet want men kan dat argument omdraaien: men mag zich niet laten provoceren of een 

niet gewelddadige provocatie verantwoordt geen gewelddadige reactie. Ten tweede wil ik 

opmerken dat het argument van 'de uitlokking' ook gebruikt wordt voor het vergoelijken van 

bijvoorbeeld verkrachting van vrouwen die een kort rokje dragen of een diepe decolleté. Zulk 

argument komt zelfs neer op het blameren van het slachtoffer, of het nu gaat over een 

aangerande vrouw of over Theo Van Gogh.  
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Waarom raakt dit onderwerp voor atheïsten en vrijzinnigen de kern van de dialoog? We zetten 

een aantal bedenkingen op een rijtje vanuit de binnenkant van de vrijzinnig-humanistische 

levensbeschouwing. Over de kwesties is al veel inkt gevloeid, we moeten een selectie maken:  

1. Telkens staan Westerse regeringen voor een verscheurende keuze, want twee 

fundamentele waarden komen met elkaar in conflict: veiligheid en vrijheid van 

meningsuiting of persvrijheid. Moet de overheid de cartoons, films, toneelstukken en 

boeken censureren om de veiligheid van ambassadepersoneel of burgers te garanderen? 

Het Rawlsiaanse principe is hier niet van toepassing: niet de cartoonisten bedreigden 

iemand fysiek, wel de tegenstanders van het principe van vrije meningsuiting zelf. 

Aanzetten tot geweld, wat een rechtmatige reden is om iemand de mond te snoeren, 

kwam niet van perslui die vrije meningsuiting zelf praktiseren maar van mensen die 

precies deze vrije meningsuiting betwisten. Het is evident dat Rawls het als de taak van 

de overheid ziet om de kant te kiezen van de bedreigden en niet de kant van de 

bedreigers. 

2. Europese democratieën kennen een lange traditie van persvrijheid waarbij ook 

godsdiensten op de korrel mogen worden genomen. Voor die verworvenheid hebben 

vrijzinnigen hard gestreden sinds de achttiende eeuw. Voltaire schreef in 1736 het 

toneelstuk "Le fanatisme, ou Mahomet le Prophete" waarin de profeet een 

zelfmoordaanslag beveelt en er vandoor gaat met de vrouw van zijn adoptiezoon.  

3. Talloze kunstenaars, intellectuelen en schrijvers dreven de spot of bekritiseerden het 

christendom. We denken spontaan aan het links-liberale - volgens sommigen 

anarchistische - satirische weekblad "L'Assiette au beurre" dat verscheen tussen 1901 

en 1911 en waarin Jezus en de clerus dikwijls werd bespot. Marx bestempelde in 1844 

godsdienst 'als opium van het volk' en Freud noemde in 1926 het christendom een 

illusie. Eén van de laatste keren was er heisa in 1988, toen cineast Martin Scorsese de 

'The last temptation of Christ' draaide, een bizarre interpretatie van het evangelie die 

voor heel wat controverse zorgde. Natuurlijk waren er telkens gelovige christenen die 

hier aanstoot aan namen, maar dit was niet de aanleiding voor een ernstige discussie 

over censuur. Waarom zou men de ene godsdienst mogen hekelen en de andere niet? 

Moeten Freud en Marx op de index geplaatst worden omdat zij de christenen 

beledigden? 

Er zijn dus goede historische, logische en juridische redenen om elke vorm van censuur op 

Mohammedcartoons of andere kritiek op alle godsdiensten te blijven bestrijden. Maar zijn er 

ook morele redenen? Een aantal opiniemakers en politici plaatsten waarden als fatsoen en 

respect tegenover de vrije meningsuiting. Ze tillen zwaar aan het feit dat de 
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geloofsgemeenschap 'diep beledigd' is. Paul Cliteur, een Nederlandse vrijzinnige rechtsfilosoof 

die er een boek over schreef nadat het stof al een beetje was gaan liggen, is het daar grondig mee 

oneens. Hij stelt zich de vraag waarom religieuze groepen een speciale status zouden moeten 

krijgen als het op 'belediging' aankomt. Waarom zou een godsdienstige overtuiging een sterkere 

bescherming krijgen dan een niet-godsdienstige? Waarom mag men bijvoorbeeld een katholiek 

niet beledigen in zijn katholicisme, maar wel een liberaal in zijn liberalisme? Jezus en 

Mohammed zijn beschermd cultuurgoed en Marx of John Stuart Mill zijn vogelvrij… 

Vertegenwoordigers van religieuze wereldbeschouwingen kunnen, nog steeds volgens Cliteur, 

daarmee hun religieuze iconen en doctrines immuniseren tegen kritiek, terwijl liberalen en 

socialisten zich een kritische behandeling van hun voormannen moeten laten welgevallen. 

Godsdienstkritiek wordt daardoor een heikele of een riskante zaak. Een pleidooi voor de 

strafbaarheid of voor censuur op godsdienstkritiek ruikt volgens Cliteur naar de oude 

blasfemiewetten van voor de Verlichting.70 De Gentse filosofieprofessor Johan Braeckman vat 

het gevaar van censuur omwille van de 'kwetsende inhoud' zo samen: 

Er moet zoveel mogelijk kunnen gezegd en geschreven worden, zelfs als het kwetst. 

Ook als het mij kwetst, of erger nog, mijn moeder. Maar zelfs dat is geen argument 

om censuur in te voeren. Want je weet wel waar je begint, maar niet waar je 

eindigt. Als ik een ander beperkingen kan opleggen omdat wat hij zegt kwetsend 

is voor mij, dan kan morgen iemand roepen dat ik hem kwets en mij zo het zwijgen 

opleggen.71 

10.4.6. Mag er nog gelachen worden? 

Een deel van de godsdienstkritiek hoort bij de categorie humor: er waren cartoons, er was het 

cabaret van Hans Teeuwen en lang geleden was er de kolder van Van Kooten en De Bie. Wat 

goede humor of slechte humor is, laat ik over aan de lachers en de zuurpruimen. De vraag naar 

de kwaliteit van deze humor komt op de tweede plaats, de eerste vraag is waarom sommigen 

zich in het hoofd halen om humor te verbieden. Umberto Eco schreef in zijn roman ‘De naam 

van de Roos’ een gepast stukje over waarom sommigen overwegen het lachen te verbieden. Hij 

beschrijft de redenering van een middeleeuwse christelijke monnik die uit godvruchtige 

overwegingen een knap boek over de kracht van de lach verbrandde: 

  

 
70 Cliteur, Paul: "Het monotheïstisch dilemma.", Amsterdam, uitg. De Arbeiderspers, 2010, pp. 64-67 

71 Braeckman, Johan: interview in "De Mens nu Magazine", januari-februari-maart 2012, pp.10-12 
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De lach is het vermaak van de boer, de uitspatting voor de beschonkene (…) De lach 

blijft voor hen iets laag. De lach is een afweermiddel voor de eenvoudige van geest, 

hij ontheiligt mysterie voor het gepeupel. De lach bevrijdt de boer voor enkele 

ogenblikken van de angst, waarvan de ware naam de vreze God is. Maar de wet 

wordt juist opgelegd met behulp van de angst! Op de dag dat de kunst van de spot, 

niet langer als afwijking van het volk, maar als ascese van de geleerde 

aanvaardbaar zou worden en zou verschijnen als edel, niet langer mechanisch, als 

op een dag iemand zou kunnen zeggen (en ook nog worden beluisterd): ik lach om 

de bewering dat Jezus de vleesgeworden God is… dan zouden we geen wapens 

hebben om die godslastering tot stand te brengen, want ze zou de duistere 

krachten van de lichamelijke materie verzamelen, die welke zich uiten in winden 

en boeren, en de wind en de boer zouden zich aanmatigen wat alleen de geest 

toekomt: te blazen waar hij wil! 72 

Dictaturen verbieden spotprenten en satirische programma’s op televisie. Censuur op humor is 

het verweer van dictators tegen kritiek. Helaas zijn er vandaag nog steeds mensen die denken 

zoals de christelijke monnik Jorge in Eco's boek. Of een dictatoriale neiging nu voortkomt uit hun 

rotsvaste politieke overtuiging of uit hun levensbeschouwelijk gedachtegoed, maakt niet uit. 

Extremisme in het verdedigen van de vrijheid is geen ondeugd en het is geen ‘vrijzinnig 

fanatisme’. 

 

 

 

  

 
72 Eco, Umberto: "De naam van de Roos.", uitg. Bert Bakker, 1983 (oorspronkelijke titel "Il nome de la 

Rosa.", 1980) 
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Deel II: Darwinisme 

1. Zijn wij ‘als de beesten’?... Een onbegrijpelijke dwaling 

Uiteraard moet het vroege mensen opgevallen zijn dat er bijzonder veel gelijkenissen zijn tussen 

mens en dier. Als een medemens verscheurd werd door een holenbeer of een sabeltandtijger, was 

de gelijkenis met het dier dat men vilde na de jacht toch erg groot… Natuurgodsdiensten 

beklemtonen altijd de verbondenheid tussen mens en dier. De Griekse filosoof Aristoteles (384-

322 voor onze jaartelling) twijfelde niet aan de verwantschap. Het joods-christelijk 

scheppingsverhaal (Genesis) verdrong deze evidentie: mensen en dieren zouden afzonderlijk 

geschapen zijn en onze soort werd als heerser over de natuur, als goddelijk evenbeeld 

voorgesteld. De scheiding tussen mens en dier werd in de geesten van de Westerling geprent: 

eeuwen verloochenden we onze familie in het beestenrijk…  ook de eerste wetenschappers uit de 

18e en 19e eeuw worstelden met de tegenstelling tussen de feiten en de mythe van de kerk en haar 

heilige boeken. 

2. De eerste wetenschappelijke biologie van Linneaus 

We werden voor het eerst als diersoort op een min of meer wetenschappelijke wijze beschreven 

door Carl von Linné (Linneaus, 1707-1778). De grote Zweedse taxonoom bedacht in zijn “Systema 

Naturae” het systeem van wetenschappelijke namen. Alle door hem gekende dieren en planten 

beschreef hij uitvoerig en voorzag hij van een genus (geslacht) en species (soort) naam. Zo werd 

de wolf Canis lupus genoemd. De mens werd door hem -als orgelpunt van zijn cataloog- binnen de 

Orde der Primaten eerst benoemd als ‘Homo diurnis’ (mens van de dag) en later als ‘Homo 

sapiens’ (de denkende mens). Hoewel hij andere primaten zoals de orang-oetan en de 

chimpansee, ook klasseerde in het geslacht Homo, was het voor hem en iedereen in die tijd 

vanzelfsprekend dat de mens geïsoleerd was van de rest van het dierenrijk. Het grootse plan van 

de goddelijke schepping, zoals beschreven in het Oud Testament, beweerde dit immers. 

Later werd de taxonomie van de primaten door anderen hervormd en bleef er slechts één levende 

vertegenwoordiger van het geslacht Homo over: Homo sapiens. De chimpansee en de orang-oetan 

werden ingedeeld in nieuwe geslachten. Recent genetisch onderzoek toont aan dat Linneaus het 

bij het juiste eind had om de chimpansee bij het geslacht Homo te rangschikken: chimpansees en 

mensen zijn zodanig verwant aan elkaar dat ze door veel biologen als soorten van dezelfde genus 

gezien worden. 
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In Linneaus’ tijd -de 18de eeuw- was het onbetwistbaar 

dat de mens een bijzondere plaats toebedeeld was in 

een soortensysteem die even onveranderlijk was als 

de chemische elementen of de banen der sterren. Voor 

Linnaeus was de structuur in de schepping het bewijs 

van de glorie van God, zoals deze enkel door de mens te 

zien is in de werking van de natuur. Door studie van de 

natuur kon de goddelijke orde van de schepping 

geopenbaard worden en het was de taak van de 

wetenschapper om via het opstellen van een 

"natuurlijke classificatie" die orde te ontdekken, te 

beschrijven en te begrijpen. Al had hij dan zijn binomiale naam en zijn soortenstatus, de mens was 

in de huidige vorm door God geschapen, uiteraard naar zijn evenbeeld. Dit was een onveranderlijk 

punt dat eenvoudigweg niet ter discussie stond.  

3. Thomas Robert Malthus: inspiratie uit de economie en de demografie 

De belangrijke inspiratiebron voor de Darwinistische evolutietheorie was het werk van Thomas 

Robert Malthus (1766-1834). Malthus was geen bioloog, maar invloedrijk demograaf, 

econoom en predikant. In 1805 werd hij benoemd tot hoogleraar economie in Cambridge.  

Malthus wees als eerste op de potentiële gevaren van bevolkingsgroei: "Het vermogen van de 

mens tot bevolkingsgroei is onbegrensd veel groter dan het vermogen van de aarde om voor 

de mens een bestaan te produceren". De bevolkingsgroei is exponentieel en die van de 

voedselproductie is lineair… De ramp die zich voordoet wanneer de groei van de 

beschikbare middelen achterblijft bij de bevolkingsgroei staat bekend als een ‘Malthusiaanse 

catastrofe’. De gedachte dat een biologische soort kweekt tot het voedsel op is, bracht Darwin 

op de idee van ‘struggle for life’. Malthus denkbeelden én de harde concurrentie tussen 

bedrijven in het kapitalistische Engeland van de negentiende eeuw, waren ongetwijfeld de 

inspiratiebronnen voor de begrippen ‘natural selection’ en ‘survival of the fittest’. 

De ideeën van Malthus blijven helaas actueel door de enorme toename van de 

wereldbevolking in de 20e en 21e eeuw. Volgens de Vlaamse filosoof Etienne Vermeersch is 

de explosie van het mensdom het belangrijkste bio-ethisch probleem: het principe van gelijke 

rechten op welvaart en welzijn voor alle mensen kan niet verwezenlijkt worden omdat de 

ecologische draagkracht van de aarde wordt overschreden met de huidige bevolkingsgroei. 

Vermeersch bepleit daarom een drastische en verplichte geboortebeperking. Voor anderen 

tasten zulke maatregelen te sterk de individuele vrijheid aan. 
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4. Het ABC van de Darwinistische evolutietheorie 

Vóór Charles Darwin waren er dus al theorieën gepubliceerd over verandering van de soorten. 

Nergens vinden we die prachtige en enkel op nauwgezet verzamelde, feitelijke gronden 

gebaseerde theorie, die uiteindelijk zó eenvoudig leek. Darwins tijdgenoot Thomas Henry 

Huxley (1825-1895), de eerste agnost (omdat hij deze term voor het eerst gebruikte) en 

belangrijkste verdediger van Darwins theorie riep: “wat stom van mij om daar niet aan te 

denken!”.  

4.1. De principes 

We laten het aan de biologielessen om technisch over de evolutietheorie uit te wijden. Het volstaat 

in lessen NCZ om de theorie samen te vatten:  

A. Variatie: alle dieren en planten van dezelfde soort zijn een beetje verschillend: iedere roos, 

iedere koe, ieder varken of ieder mens ziet er anders uit en verschilt dus van de vorige generatie.  

B. Struggle for life: alle dieren en planten hebben een zwaar leven: er worden veel meer dieren 

geboren dan het aantal waar eigenlijk plaats voor is. Slechts een klein percentage van alle 

babydieren wordt volwassen. Eigenlijk is er helemaal geen plek voor al dat nageslacht op aarde. 

Alle levende organismen moeten het onderste uit de kan halen om te overleven. Een groeiende 

populatie van organismen binnen een soort wordt op een bepaald ogenblik onherroepelijk 

geconfronteerd met beperkingen in voedsel, water, nestplaatsen, ruimte, enzovoort.  

A+B→ Selectie: de verschillen binnen een soort, gecombineerd met de zware concurrentie in de 

natuur, garanderen dat dieren en planten die een tikkeltje beter aangepast zijn aan de omgeving, 

meer overlevingskansen hebben en zich meer kunnen voortplanten. Over vele generaties 

verandert daardoor de soort. Wanneer in zo’n populatie genetische varianten ontstaan die beter 

aangepast zijn aan de heersende omstandigheden, dan zullen deze meer kans hebben om zich 

voort te planten, waardoor uiteraard de erfelijke variatie die hen bevoordeeld heeft in de volgende 

generatie meer voor zal komen. Dat is natuurlijke selectie. Wijzigen de omstandigheden zich, 

dan kunnen andere variaties -of bijkomende variaties op de eerste variatie- op hun beurt weer 

bevoordeeld worden. Uiteindelijk valt de originele populatie in de tijd en de ruimte uiteen of 

evolueert naar nieuwe vormen die aanleiding geven tot nieuwe soorten. 

-A-B→ gemeenschappelijke afstamming. Wie ‘terug redeneert’ in de tijd, ziet dat alle soorten 

dieren én planten, verwant zijn. Zoogdieren en vogels ontwikkelden zich uit reptielen, reptielen 

evolueerden uit amfibieën, amfibieën uit vissen en vissen uit ongewervelde diersoorten. Ver in de 

tijd ontwikkelden ongewervelde dieren én planten zich uit eenvoudige micro-organismen. De 

logische hypothese is dat alle leven op deze planeet afstamt van één enkele ‘oercel’. 
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4.2. Natuurlijke variatie en adaptatie. 

Erfelijke eigenschappen van nakomelingen verschillen van die van hun ouders: dat is variatie. 

Het doorgeven van erfelijk materiaal gebeurt door een soort ‘code’ die gekopieerd wordt van het 

DNA van de oudercellen naar de cellen van de nakomelingen. Bij dit kopieerproces gebeuren 

toevallige foutjes, waardoor andere eigenschappen ontstaan. De werking van DNA en van het 

kopieerproces is nu (gedeeltelijk) ontrafeld door de genetica. Charles Darwin zelf was niet 

vertrouwd met de genetica. Hij zag wel het resultaat van variatie, onder andere door een 

jarenlang onderzoek naar de slakken in zijn tuin. Verder bestudeerde hij de kunstmatige selectie 

die hondenkwekers en duivenmelkers toepasten: verder kweken met de variatie die het snelst 

kan lopen of het verst kan vliegen…  

Als (kleine) afwijkingen functioneel zijn voor het voortbestaan van het individu in bepaalde 

omstandigheden, spreken we van een adaptatie: adaptaties maken organismen die beter zijn 

aangepast aan hun omgeving (to fit), en meer kans hebben op nakomelingen. Hierdoor zal het 

type van het best aangepaste organisme beter overleven en steeds meer de overhand nemen in 

de populatie = "survival of the fittest".  

Het ontstaan van de variatie gebeurt volgens de wetten van het toeval: er is geen leidend 

principe, geen doelgerichte verandering (=teleologische drang) die een soort doet evolueren 

in één of meerdere andere soorten. De nek van de giraf wordt niet langer omdat hij van de 

bovenste bladeren wil eten en daarom dagelijks hulpeloos zijn nek strekt. Er zijn verschillende 

oplossingen om aan voedsel te geraken en één van de dingen die gebeurd zijn, is dat er toevallig 

individuen bij de giraffen voorkwamen die door een genetische afwijking een langere nek hadden. 

Daardoor konden ze foerageren op hoger geplaatste bladeren in de kruin van een boom.  
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4.3. Voorbeelden van natuurlijke selectie 

Centraal in de Darwinistische theorie staat dus het 

proces van de natuurlijke selectie. Zo eenvoudig 

mogelijk voorgesteld, klinkt dat: een vogeltje dat iets 

verder en sneller kan vliegen, heeft een grotere kans 

om te overleven in een buurt waar veel katten zitten. 

Eens die vogel groot is, kan hij kuikens krijgen. De kans 

is groot dat de kuikens de handige eigenschap van 

vader of moeder zullen erven en dus ook ver zullen 

kunnen vliegen! Misschien kan - door de speling van 

het lot - één van de kuikens nog verder kan vliegen dan 

zijn ouders: een superkuiken. Dit superkuiken heeft nu 

nog meer kans om te overleven en veel nakomelingen 

te krijgen, die op hun beurt superkuikens zijn! 

De omgeving waarin het dier of de plant leeft, bepaalt welke eigenschappen leiden tot de 

grootste overlevingskans: soms zijn deze eigenschappen zeer bizar en hebben ze niets maken 

met kracht of snelheid. Een mooi voorbeeld is de grote rafelvis (Phycodurus eques), soms ook 

zeedraak genoemd, is een vis die verwant is aan de zeepaardjes.  

De ‘overlevingskans’ van een individu wordt niet alleen bepaald door zijn capaciteit om het 

schaarse voedsel de vergaren: ook kunnen ontsnappen aan roofdieren of immuniteit voor 

ziekten spelen een belangrijke rol. Nemen we een groep konijnen die bejaagd worden door 

vossen. Voor het konijn is het onhaalbaar om sneller te lopen dan de vos, maar sneller lopen dan 

de andere konijnen kan al een stuk helpen om je hachje te redden... Op termijn zullen alleen ‘snelle 

konijnen’ kunnen verder kweken, waardoor alleen de snelste vossen voldoende prooi kunnen 

jagen: de ‘ratrace’ is begonnen. Een mooi voorbeeld hiervan is de wedstrijd die miljoenen jaren 

heeft geduurd tussen jachtluipaarden en hun geliefkoosd menu, de gazellen: beide soorten zijn 

geëvolueerd tot echte racers. 

4.4. ‘Survival of the fittest’ ≠ ‘overleven van de sterkste’ 

In de volksmond wordt ‘the survival of the fittest’ al te dikwijls vrij vertaald als ‘het overleven 

van de sterkste’. ‘The fittest’ betekent echter ‘de meest aangepaste’ en dat is zeker niet 

noodzakelijk de sterkste! De foute populaire interpretatie van het Darwinisme heeft al te vaak 

geleid tot de conclusie als zou ‘het recht van de sterkste’ een natuurwet zijn. Wat is dan een juiste 

interpretatie? ‘Zich kunnen voortplanten’ is uiteindelijk hét criterium om geslaagd te zijn in de 
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natuurlijke selectie. De meeste organismen kunnen zich pas voortplanten als ze volwassen en 

gezond zijn, maar dit is niet steeds het geval. De uitzonderingen bevestigen deze regel: 

Grotsalamanders zijn neoteen, dat wil zeggen dat zij het volwassenstadium nooit bereiken en 

zich in het larvenstadium kunnen voortplanten. Ze ontwikkelen zich niet tot salamander en 

behouden de kieuwen en afgeplatte staart van het larvenstadium. Blijkbaar is de larve van een 

salamander beter aangepast aan het leven in grotten dan volwassen exemplaren.  

  

Neotenie bij de mens? 

De overgang van een in het oerwoud levende primaat naar een op de savanne aangewezen jager vergde 

een veelheid aan aanpassingen waarvan de complexiteit aanleiding was voor enkele hypothesen die zo'n 

proces zouden kunnen hebben mogelijk gemaakt. Eén van die hypothesen is neotenie.  Volgens Stephen 

Jay Gould (Amerikaans paleontoloog, geoloog en evolutiebioloog) zou de aanpassing aan het leven van 

een savannejager kunnen zijn bereikt door neotenie.  Onze jagende voorouders zouden volgens deze 

hypothese “infantiele apen” zijn geweest.  Door remming in de ontwikkeling van bepaalde volwassen 

kenmerken (differentiële neotenie) behielden onze volwassen voorouders infantiele kenmerken die 

sterk kunnen hebben bijgedragen tot een leven als savannejager.    

Aanwijzingen die deze hypothese ondersteunen: 

• Vertraagde en verlengde hersengroei (bij de mens is de hersengroei bij de geboorte nog maar 

voor 25% voltooid, en de hersengroei gaat na het bereiken van de geslachtsrijpe leeftijd nog 10 

jaar door).       

• Levenslange nieuwsgierigheid (waardoor meer tijd voor leren door imitatiegedrag en 

onderwijs), neiging tot onderzoeken (waardoor ontwikkelen van nieuwe vaardigheden) en 

spelen (oefenen van die vaardigheden).       

• Gelaatsrichting loodrecht op de lengte-as van het lichaam, van belang voor de rechtopgaande 

gang. Dit vind je bij de foetus van alle dieren, iets dat bij andere dieren echter na de geboorte 

verdwijnt.       

• Naakte huid met zweetklieren (betere afkoeling bij inspanningen tijdens de jacht, en trouwens 

ook minder parasieten) en onderhuids vet verzorgden de temperatuurregulatie. Een vacht was 

daardoor onnodig. 

• Een niet opponeerbare grote teen, waardoor een gemakkelijkere gang.       

• Spin-off zonder speciaal nut, maar met betekenis als bevestiging: Lange dunne nek, vlak 

gezicht, kleine tanden, minder tot geen zware wenkbrauwbogen.   
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Sikkelcelanemie is een erfelijke ziekte: de patiënten hebben abnormaal gevormde rode 

bloedcellen die minder zuurstof kunnen opnemen. Op het eerste zicht is deze afwijking in alle 

opzichten negatief: patiënten lijden aan kortademigheid, bloedarmoede en verschillende andere 

complicaties. Het ziektebeeld komt vooral voor in etnische groepen uit landen waar malaria 

heerst. Dit betekent dat de ziekte bijna alleen voorkomt bij Afrikanen, maar zij komt ook voor bij 

mensen van mediterrane afkomst, mensen uit het Midden-Oosten en van Indiase afkomst. 

Degenen met deze afwijking hebben evolutionair gezien een grotere overlevingskans in 

malaria-gebieden. Dit komt omdat de malariaparasiet, die zich in een bepaalde fase in rode 

bloedcellen vermenigvuldigt, zich in hun sikkelvormige bloedcellen minder makkelijk kan 

handhaven..  

4.5. Seksuele selectie 

Het mechanisme van natuurlijke selectie verklaart niet alles. Charles Darwin heeft lang getobd 

over dieren met eigenschappen die helemaal niet adaptief zijn, kenmerken die het beest zelfs 

last bezorgen! De staart van de pauw bezorgde Darwin kopzorgen: zijn indrukwekkende staart 

zorgt er immers niet voor dat deze vogel beter kan vliegen… Het probleem werd opgelost door 

het principe van seksuele selectie: die vorm van selectie zorgt voor geslachtelijke verschillen 

door de selectiviteit die, vooral, vrouwelijke organismen aan de dag leggen bij hun paargedrag. 

De ontwikkeling van de pauwenstaart kunnen we verklaren doordat de pauwenhennen zich 

generatie na generatie laten bevruchten door de pauw met de langste staart, eenvoudigweg 

omdat, aldus Darwin, de hennen een langere staart ‘mooi’ vinden. Vandaag beschrijven we dit als 

een systeem van positieve feedback. De staart wordt elke generatie iets langer, omdat wijfjes 

telkens opnieuw voor de langste staart kiezen…  

De zang van de liervogel is een ander voorbeeld van het resultaat van seksuele selectie. 

Liervogelhennen vallen voor mannelijke exemplaren die de meest indrukwekkende aria kunnen 

fluiten. Door hun seksuele voorkeur zijn alleen liervogelmannetjes overgebleven die alle 

geluiden van het bos kunnen imiteren: in de lokroep van de liervogel kunnen we geluiden van 

een camerashot of een boomzaag herkennen.  
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5. Moeder, waarom leven wij? 

5.1. We passen in een broccoli… 

Evolutie beantwoordt niet aan een drang naar verbetering, en het proces wordt veel te vaak 

voorgesteld als een boom met bijkomstige zijtakken waarvan de top groeit naar een 

culminatiepunt, de mens. Die is dan de held van een machtige piramide, het einddoel van het 

evolutieproces. Er is echter geen einddoel! Er is geen punt omega waar de evolutie opgelucht 

aankomt, blij dat het allemaal goed afgelopen is. En nu kan ze uitrusten. Het is beter om evolutie 

voor te stellen als een reusachtige Broccoli: alle leven in deze wereld is verbonden in de tijd. 

Bij wisselende omstandigheden, ontwikkelen zich nieuwe vormen (soorten) die zich hebben 

aangepast aan die specifieke omstandigheden en aan andere organismen. Wat nu leeft vormt 

het oppervlak van de Broccoli, intern is alles dood. De mens, met zijn brein, zijn rede en zijn 

redeloosheid is evengoed een product van de evolutie als die organismen die zich perfect 

hebben aangepast om in de darmen van die mens te overleven: de lintwormen. Evolutie werkt 

via het ontstaan van genetische variaties, de omgeving en de natuurlijke selectie doet de rest.  

Wie de mens bovenaan plaatst in de evolutie is nog te vriendelijk voor het scheppingsverhaal. 

Christelijke creationisten waren vanaf het begin geschokt door de stelling dat mensen van apen 

afstammen. Dit is overigens incorrect: mensen en apen hebben gemeenschappelijke 

voorouders. Dat is heel wat anders: net zoals mensen en lintwormen overigens ook 

gemeenschappelijke voorouders hebben. Het grote verschil is dat de splitsing in de twee 

groepen die respectievelijk leidde naar de chimpansee en de mens ongeveer 6.000.000 jaar 

geleden optrad terwijl de splitsing tussen de Broccolitakken die enerzijds de mensen zou 

opleveren en anderzijds de lintwormen zich ongeveer 600.000.000 jaar geleden voorgedaan 

heeft. 

5.2. We zijn hier niet gevraagd en we konden niet gekomen zijn… 

Evolutie is kansrekening, waarbij de resultaten -de verschillende levensvormen- toevallige 

producten zijn van het evolutieproces. De richting wordt beïnvloed door steeds wisselende 

omstandigheden. 65,95 miljoen jaar geleden (bij de overgang van het Krijttijdperk naar het 

Paleogeen), zorgde een gigantische natuurramp voor de massa-extinctie van 65% van alle 

dieren en planten. De sauriërs -reuze reptielen-, uitgezonderd sommige vogels, stierven uit. 

Door het verdwijnen van de dinosauriërs kwamen ecologische niches vrij, waarvan vooral de 

zoogdieren ‘profiteerden’ en zich konden ontwikkelen. De Krijt-Paleogeen-massa-extinctie 

duurde kort vergeleken met de geologische geschiedenis: maar een paar tienduizend jaar. De 

meest aanvaarde wetenschappelijke theorie, er zijn ook andere hypothesen, stelt dat er bij 

Yucatan (Mexico) een reusachtige meteoriet insloeg. Het ding had een doormeter van 180 
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kilometer… De hoeveelheid stof in de atmosfeer nam toe waardoor minder zonlicht het 

aardoppervlak bereikte. Dit bemoeilijkte de fotosynthese, waardoor veel planten en dieren, die 

zich met hen voedden, uitstierven. Hoogstwaarschijnlijk is de evolutie van de zoogdieren te 

danken aan dit toeval. Veruit de meeste meteorieten slaan neer op Jupiter, die met haar 

enorme aantrekkingskracht fungeert als een enorme ‘stofzuiger’ in ons zonnestelsel. 

De evolutietheorie is voldoende om de diversiteit van het leven te verklaren. Maar het 

verklaart niet waarom juist die vormen van leven voorkomen die we nu rond ons zien en geen 

andere. Als je het proces op één of andere manier zou kunnen herbeginnen, zouden er dan nu 

weer neushoorns en mensen zijn? Als je de band van het leven opnieuw zou kunnen opstarten, 

zien we dan weer het opstaan van Homo sapiens en pinguïns? Hoogstwaarschijnlijk niet. Er zijn 

bepaalde biologische grondwetten, maar uiteindelijk is het eindresultaat het gevolg van 

het inwerken van deze wetten met toevallige en anekdotische gebeurtenissen die geen 

enkel plan kan voorzien of in rekening kan brengen. Tenzij men gelooft dat er een omnipotente 

en oneindig controlerende God zou bestaan die alles netjes uitrekende en daarna dan maar 

geschapen heeft. Die god moet dan wel een enorme voorliefde voor insecten hebben: er zijn 

meer dan 750.000 gekende soorten (meer dan de helft van alle gekende diersoorten samen) en 

het werkelijke aantal wordt geschat op 20.000.000 soorten waarvan we de overgrote 

meerderheid nooit te zien zullen krijgen. En speciaal voor kevers heeft hij een zwak: er zijn meer 

dan 300.000 keversoorten gekend en 40% van de insectensoorten zijn kevers. Eén op vijf 

diersoorten is dus een kever. 

Op dit ogenblik is er één soort mens terwijl er alles samen ooit misschien enkele tientallen 

soorten bestaan hebben. Maar die zitten enkele millimeters diep onder het oppervlak van de 

Broccoli en zijn voorgoed uitgestorven.  

5.3. We zullen hier zeker niet blijven… 

De aarde heeft een bijzonder woelige geschiedenis achter de rug en het zou dwaas zijn om te 

denken dat onze planeet vanaf nu rust kent of zal kennen. Het is ook misplaatst te denken dat de 

menselijke intelligentie een oplossing zal vinden voor alle potentiële natuurrampen, aangezien 

we voorlopig zelfs geen oplossing vinden voor de natuurrampen die mensen zelf veroorzaken. 

De enige geruststelling is misschien dat een geologische tijdschaal de biologische tijdschaal of 

een historische tijdschaal vele malen overtreft, laat staan de tijdspanne van een mensenleven. 

Volgens sommigen blijven we intelligente dinosauriërs… 

Evolutie blijft werkzaam, al werkt ze niet steeds even snel als tijdens de massa-extinctie op het 

einde van het krijttijdperk. Biologen kunnen makkelijk evolutie zien: bijvoorbeeld in micro-

organismen zoals virussen waarvan zich voortdurend nieuwe soorten ontwikkelen. Iedereen 
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kan evenwel evoluties in de natuur constateren: doordat 7 miljard homo sapiens zich 

vermenigvuldigen en vervuilen, verdwijnen andere diersoorten aan een recordtempo. 

Alarmberichten van het Europees Milieuagentschap met betrekking tot het verlies aan 

biodiversiteit melden dat 52 procent van de zoetwatervissen, 42 procent van de inheemse 

zoogdieren en 45 procent van de vlinders en reptielen in Europa zijn bedreigd.  

De evolutietheorie plaatst ons tussen de andere levende organismen, niet er boven. Je 

hoeft geen helderziende te zijn om te weten dat het voortbestaan van de mensheid afhangt van 

het behoud van ecologische evenwichten! De evolutietheorie toont ook duidelijk aan dat het net 

onze intelligentie is die ons, de homo sapiens een adaptief voordeel gaf. Die intelligentie laat 

ons toe om keuzes te maken, om niet louter instinctief te handelen. Als de intelligentie van de 

mensheid voldoende is én als we ze voldoende benutten, kan de mensheid zijn biotoop redden: 

natuurbehoud is zelfbehoud. Geloven dat de wereld geschapen is door een bovennatuurlijke 

kracht die ons definitief aan de top van de piramide heeft gezet, om die plek nooit meer te 

verlaten, is een fout en gevaarlijk idee. Evolutietheorie beveelt ons geen fatalisme, tenzij je de 

zekerheid dat onze soort binnen miljoenen jaren niet meer zal bestaan, als een argument 

gebruikt om niets meer te doen voor de volgende honderden of duizenden generaties… 

Wetenschappers maakten samen met kunstenaars simulaties van toekomstige diersoorten. 

Hoe het beestenrijk er over 10.000.000 jaar zal uitzien is niet te voorspellen en afhankelijk van 

onze milieumaatregelen, van de vraag of we de bevolkingsgroei van de homo sapiens kunnen 

inperken, van willekeurige mutaties en niet te voorspellen omgevingsfactoren. 

5. 6. Afstamming van de mens en missing link. 

De paleontologie onderzoekt uitgestorven levensvormen in fossielen. Nauw verwante soorten 

volgden elkaar op in de tijd want we vinden ze dicht bij elkaar in opeenvolgende aardlagen. Door 

de vergelijking van fossielen wordt de evolutie van een bepaalde soort nauwkeurig in kaart 

gebracht.  

Natuurlijk is er altijd een flinke dosis ‘geluk’ nodig om een goed bewaard fossiel te vinden. 

Uiteraard zijn er nog ‘gaten’ in ons plaatje van de geschiedenis van het leven. Tegenstanders van 

de evolutietheorie komen vaak aandraven met een ‘gaten-argument’, meestal met de 

zogenaamde ‘missing link’. Ze vergissen zich omdat er verschillende overgangsvormen zijn 

geweest van aapachtige naar hominidae: evolutie werkt bijzonder traag en met kleine stapjes. 

Het zou dus correcter zijn om te spreken van verschillende ‘missing links’. Verschillende van 

deze ‘links’ zijn wel gevonden: onder andere het fossiel Lucy en Lucy’s baby, een andere 

Australopithecus afarensis. 
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Aanhangers van Intelligent Design maken vandaag misbruik van de wetenschappelijke 

controverses (wanneer wetenschappers het niet eens zijn) en van de missing link om de 

evolutietheorie te betwisten.  

6. Verificatie en falsificatie: zoek de Flinstones! 

Elk detectiveverhaal heeft ongeveer hetzelfde plot: na vijf minuten is er een gedoodverfde 

verdachte. Het speurderswerk wijst erop: hij of zij had een motief, de vingerafdrukken van de 

verdachte staan op het moordwapen enz… Het volgende half uur stapelt de bewijslast zich op, de 

hypothese dat X de schuldige is, wint kracht. In de ontknoping blijkt meestal dat iemand anders 

de misdadiger is, vaak na één tegenbewijs waaruit blijkt dat de verdachte de misdaad niet kan 

gepleegd hebben. Iemand anders is de moordenaar. 

Wetenschappers speuren naar waarheid, net als de detective. Al honderdvijftig jaar doen 

wetenschappelijke speurders waarnemingen die Darwins hypothesen bevestigen. In 

wetenschapsfilosofische termen noemen we dit verificatie. We moeten echter toegeven dat 

geen enkel aantal positieve waarnemingen om een theorie te testen, deze logisch gezien ook kan 

bewijzen. Wanneer de speurders morgen één fossiel van een zoogdier -bijvoorbeeld een 

modern konijn- vinden in een oude geologische laag uit de tijd dat zoogdieren nog niet 

voorkwamen, is de evolutietheorie fout! Dat éne bewijs tegen -in wetenschapsfilosofische taal 

noemen we dit falsificatie- is voldoende om de ganse theorie volledig te herzien. Net als bij het 

feuilleton is slechts een enkel bewijs tegen, logisch beslissend. Wetenschappelijke theorieën zijn 

‘open systemen’, principieel voor verandering vatbaar en kwetsbaar door nieuwe vondsten. Elke 

theorie is principieel voorlopig: de evolutietheorie is ook slechts ‘de best mogelijke 

verklaring’: het aantal waarnemingen dat het Darwinisme verifieerden is indrukwekkend. Toch 

maakt deze verificatie de evolutietheorie niet immuun voor falsificatie. 

Tegenstanders van de evolutietheorie moeten dus zoeken naar een fossiel van dat konijn in een 

krijtlaag of, beter nog: naar een fossiel van een mensachtige tussen de dinosaurussen. Als er 

morgen een fossiele Flinstone wordt gevonden tussen zijn dino’s, staat de wetenschappelijke 

wereld op zijn kop…  

7. De genetica als superdetective 

Darwin had één levensgroot probleem: net als zijn tijdgenoten kende hij niets van de werkelijke 

genetische processen die de biochemische basis vormen van de erfelijkheid. Erfelijkheid 

werd in die tijd gezien als het mengen van de eigenschappen van de ouders: als een Afrikaans 

slavenmeisje beviel van een nachtelijk opstootje van haar blanke meester had het kind een 

lichtbruine huidskleur. Dit kon toen alleen door menggenetica verklaard worden.  
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We weten nu dat erfelijkheid een zaak is van het kopiëren en doorgeven van de kopieën naar 

een volgende generatie van een chemische verbinding, een polymeer dat DNA genoemd wordt. 

Het cynische van de zaak is dat sterke argumenten voor een stabiele drager van genetische 

informatie reeds in 1866 (7 jaar na publicatie van ‘The Origin of Species’) gepubliceerd waren 

door een Augustijner monnik: Gregor Mendel. Mendels observaties gingen regelrecht in tegen 

een menggenetica, maar zijn inzichten werden niet erkend of begrepen en moesten 34 jaar 

wachten om in het jaar 1900 herontdekt te worden. Darwin was zelf niet op de hoogte van de 

Mendelwetten: volgens de biografen lag een ongelezen exemplaar van Mendels werk in de 

verpakking op Darwins bureau toen hij stierf! De erkenning van DNA als de fysische drager van 

de genetische informatie liet nog eens 50 jaar op zich wachten, maar vanaf de 50-tiger jaren van 

de 20ste eeuw evolueerde de nieuwe wetenschap van de moleculaire genetica met 

reuzensprongen om vanaf de 70-tiger jaren los te breken in een massaproductie van nieuwe 

gegevens en inzichten. Nu nog zien we hoe de genetica als wetenschap exponentieel groeit en 

het einde is nog niet in zicht.  

Dit is de tijd van de genomics, de tijd waarin de DNA sequentie van verschillende genomen 

bepaald wordt. De volledige genoominformatie van honderden verschillende bacteriesoorten is 

op dit ogenblik gekend. We kennen de sequentie van biergist, van vliegen en wormen. En sinds 

februari 2001, die van de 3.2 109 bouwstenen van de mens. Als een gemiddeld boek van een 

encyclopedie 1000 bladzijden bevat, zijn er 640 boeken nodig om de sequentie van het 

menselijk DNA op te schrijven. Aan 10 cm per boekdeel is daar een boekenplank van meer dan 

60 meter voor nodig. Dat is al een serieuze encyclopedie.  

Met 32.000 genen bouw je een mens. Dat is niet zoveel: je hebt er ongeveer 25.000 nodig om een 

onkruid zoals de zandraket te bouwen en met iets minder dan 20.000 genen heb je al een 

onooglijke worm. We weten nu dat verschillen tussen organismen niet alleen te verklaren zijn 

door een verschil in geneninhoud, maar voor een groot deel ook door de mate waarin die genen 

tot uitdrukking komen. Nauw verwante soorten hebben nauw verwante genen en het 

belangrijkste verschil tussen die soorten is hierbij zeker niet de geneninhoud, maar de wijze 

waarop die genen op een gereguleerde, gecoördineerde manier tot uitdrukking komen.  

De genetica is een superdetective geworden: levende organismen die volgens de 

evolutietheorie nauw bij elkaar liggen, of die uit elkaar evolueerden, blijken nu inderdaad over 

gelijkaardig genenmateriaal te beschikken. Vergelijken we de genetische informatie van 

chimpansees met die van de mens: Gemiddeld verschillen die genoomsequenties ongeveer 

slechts 1,4%. Dat betekent dat per 1000 bouwstenen er gemiddeld 14 posities verschillen. Heel 

veel van de verschillen komen echter voor in dat deel van het DNA dat niet coderend is. Het 
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coderende deel, de hoofdstukken die zin maken, bevat veel minder variatie. Zo is er een gen 

(FOXP) dat verantwoordelijk is voor de spraak in mensen: personen die een defect dragen in dit 

gen hebben problemen met het uiten van woorden en begrippen. Dat ‘taalgen’ komt uiteraard 

ook voor bij chimpansees die een minder uitgebreide verbale communicatie kennen. Wat is dan 

het verschil met de mens? Twee tekens uit het gen FOXP. Het is zoiets als de zin “Dat kan ik niet, 

tegen morgen?” en de variant “Dat kan ik niet tegen morgen”. Twee tekens, een vraagteken en 

een komma, maken een wereld van verschil: de veel verdere ontwikkeling van taal en cultuur.  

De genetica heeft de evolutietheorie vervolledigd en verfijnd, nooit tegengesproken. De fijne, 

kleine stapjes in de evolutie kunnen nu worden verklaard met het instrumentarium van een 

superdetective. 

8. Leidt de evolutietheorie tot racisme? 

8.1. De duistere volgelingen van evolutietheorie 

Het fout begrijpen en verkeerd toepassen van de evolutietheorie heeft geleid tot 

onbeschrijfelijk erge dingen. Sommigen vereenvoudigden deze complexe wetenschappelijke 

theorie tot een simpele visie op het leven als een nietsontziende “struggle for life” waarin je eet 

of gegeten wordt, doodt of gedood wordt. Het misbruik van het principe van natuurlijke selectie 

als een vrijbrief voor de industriële uitbuiting van mensen, voor de verdediging van standen of 

klassenverschillen, voor oorlog of het uitroeien van zogenaamde minderwaardige rassen.  

Uiteraard was Charles Darwin een kind van zijn tijd, van het negentiende eeuwse Engeland. In het 

Victoriaans tijdperk was Engeland op het toppunt van zijn koloniale macht en speelden de blanke 

Europeanen baas over alle andere volken. Het was toen gemeengoed om blanken superieur te 

vinden boven kleurlingen. Net als zijn tijdgenoten was Charles Darwin ervan overtuigd, zoals te 

lezen is in het hoofdstuk ‘On the races of man’ in ‘The Descent of man’ dat mensenrassen mentaal, 

emotioneel en intellectueel verschillen. Honderd jaar eerder had Linneaus geschreven dat “de 

Amerikaanse mens, de homo americanus rufus cholericus rectus regitur consuetudine, roodachtig 

is, cholerisch, rechtopstaand en door de gewoonte bepaald.” en zei Linneaus “Afrikanen ogen 

zwart, flegmatisch en slap, zijn boosaardig, lui, achteloos en worden door willekeur geregeerd.” 

Vele grote geleerden van de 18e en 19e eeuw zagen het witte ras als het hoogste, ook zij die voor 

gelijke rechten opkwamen. Darwin onderstreepte evenwel ook de gelijkenissen tussen rassen 

en stipte aan dat ze zich onderling kunnen voortplanten. Dat was toen al heel wat! Bovendien was 

Darwin een heftige tegenstander van de slavernij… 
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Velen geloofden toen dat de beschaving de natuurlijke selectie grotendeels tenietgedaan had 

en dat de evolutie van onze soort tot stilstand gekomen was. Darwin vreesde dat ook. Sommigen 

kwamen reeds in de negentiende eeuw met eugenetische voorstellen aandraven: de 

zogenaamde ‘Sociaaldarwinisten’ wilden de armenzorg en de ziekenzorg afschaffen om de 

natuurlijke selectie in eer te herstellen. De ‘niet-fitten’, bijvoorbeeld de geesteszieken, de 

gehandicapten en de criminelen moesten afgezonderd worden en verboden worden om zich voort 

te planten. Darwin zelf heeft nooit gepleit voor zulke oplossingen, zijn zoon Leonard Darwin 

daarentegen wel.  

De moord op Duitse gehandicapten en geesteszieken, de vernietigingskampen en de gedwongen 

sterilisaties door de Nazi’s werden zeker verantwoord met een simplistisch afkooksel van de 

evolutietheorie. Hitler en de zijnen hadden Darwin vast wel oppervlakkig gelezen, maar zijn 

geschriften waarin hij pleitte voor de afschaffing van de slavernij werden vast overgeslagen. 

Volgens de Nazi’s ‘stonden joden en zigeuners lager op de trap van de evolutie’. In de 

propagandafilm ‘Opfer der Vergangenheit’ (1937) werd een misvormd persoon getoond en er 

werd bij verklaard: 

‘Alles wat in de natuurlijke wereld zwak is zal onvermijdelijk vernietigd worden. In de laatste 

decennia heeft de mensheid vreselijk gezondigd tegen de wet van natuurlijke selectie. Wij 

hebben niet alleen het leven onderhouden dat onwaardig is te leven, wij hebben het zelfs 

toegestaan zich te vermenigvuldigen! De afstammelingen van deze zieke mensen zien er zó 

uit!’ 

Charles Darwin verantwoordelijk stellen voor de Holocaust is een domme vergissing. De 

wetenschappelijke waarde van zijn werk ontkennen omdat er later misbruik van gemaakt werd 

door fascisten die ‘the survival of the fittest’ interpreteerden als ‘het recht van de sterksten’, 

is nog dwazer. Men moet een mens beoordelen met de maatstaven van de tijd waarin hij of zij 

leefde. Als we dit criterium hanteren, was Darwin zeker een humanist. 

9. Eén mensenras 

9.1. De mensheid is de Benjamin van het dierenrijk 

Het broccolimodel haalde de idee van een hiërarchie onder de mensenrassen reeds onderuit. De 

moderne genetica maakt brandhout van het racisme. Ten eerste omdat de genetische variatie 

binnen de soort mens zeer beperkt is. Twee willekeurige individuen van de soort Homo sapiens 

verschillen gemiddeld 0.1 tot 0.2% van elkaar wat betreft hun genetische informatie. Dus twee 

individuen van de soort Homo sapiens verschillen onderling ongeveer 10 keer minder dan 

wanneer je de vergelijking maakt tussen een willekeurige mens en een willekeurige chimpansee. 

De genetische variatie binnen de soort chimpansee is dan weer veel groter. Wanneer je de 
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genetische variatie onderzoekt binnen een populatie van chimpansees die leven op één enkele 

heuvelrug in Afrika, blijkt deze hier twee keer hoger te zijn dan de genetische variatie binnen de 

meer dan 7 miljard mensen verspreid over heel de wereld.  

Wat zegt dat over de mens? Het vertelt ons dat wij als soort slechts ongeveer 150.000 tot 200.000 

jaar geleden ontstonden, ergens in Oost Afrika. Met 20 jaar per generatie is dat slechts 7.500 tot 

10.000 generaties geleden. Stel dat we over een teletijdmachine beschikken en dat we stuk voor 

stuk elke generatie terughalen. Als we één generatie voorstellen als één mens, dan vormen 10.000 

generaties die samen de hand geven in één lange ketting een lengte van slechts 10 km als we 

aannemen dat elke voorouder zijn/haar handen 1 meter uit elkaar houdt. Aan het éne einde staat 

dan een mens van de 21e eeuw en tien kilometer verder iemand van één van de vorige 

hominidesoorten. Er is 300 km (300.000 generaties) nodig om een ketting voor te stellen die de 

6.000.000 jaar symboliseert en die de gemeenschappelijke voorouder van mens en chimpansee 

met ons verbindt.  

En wat zegt dat over de chimpansee? Dat ze een veel oudere soort zijn dan de mens. 

9.2. Nieuwe rassenmeting met moderne genetica 

Het begrip ras is een hardnekkig en geladen begrip. Het kent een bijna vanzelfsprekende 

associatie met sinistere woorden, zoals zuivering, Endlösung, apartheid, übermensch en het 

Vlaams Blok dat voor racisme veroordeeld werd. Puur biologisch-wetenschappelijk heeft het 

een duidelijke betekenis: het beschrijft duidelijk en consistent te onderscheiden groepen binnen 

een soort. Maar hoeveel is duidelijk? Kunnen rassenverschillen gekwantificeerd, gemeten 

worden? Vóór de genetica zijn intrede deed in de wetenschap van het classificeren van soorten 

en variaties (de taxonomie), gebruikte men morfologische criteria, waarbij eerder kwalitatieve 

omschrijvingen van rassen gebeurde op basis van overerfbare kenmerken van subpopulaties. et 

de opkomst van verschillende genetische technieken kunnen we kwantitatieve criteria 

gebruiken. Dat gaat als volgt: wanneer we de totale genetische variatie binnen een soort in kaart 

brengen, kunnen we nagaan welk aandeel van die genetische variatie bij voorkeur in bepaalde 

subgroepen voorkomt. Zo heb je in de soort Loxodonta africana, de Afrikaanse olifant, twee 

populaties: één in Oost Afrika en één in Zuidelijk Afrika. 40% van de totale genetische variatie 

binnen de soort Afrikaanse olifant is netjes gescheiden in de twee populaties. De overige 60% van 

de variatie is te vinden tussen de individuen binnen beide populaties. Algemeen wordt gesteld dat 

men meer dan 25 tot 30% van de genetische variatie moet terugvinden als discriminerend 

kenmerk bij vergelijking van twee populaties om over een ras te kunnen spreken. Je kan dus 

spreken van twee ‘olifantenrassen’ in Afrika. 
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Hoe zit het met de mens? Als we de totale gekende genetische variatie in de soort Homo sapiens 

op 100% brengen, dan merken we dat 85% van de variatie binnen ieder afzonderlijke populatie 

te vinden is. Slechts 7% (bij de olifanten 25 à 30%!) van de variatie slaat op verschillen tussen de 

drie traditionele hoofdrassen: het Kaukasische, Negroïde en Aziatische ras. De overige 8% betreft 

verschillen tussen volkeren of stammen binnen deze drie hoofdrassen. De mens is dus een zeer 

homogene soort en dat is typisch voor piepjonge soorten: we bestaan amper 150.000 jaar en 

liepen 7500 generaties geleden nog rond als Afrikanen in de savanne. Er bestaan geen zuivere 

mensenrassen. Dat is één van de typerende kenmerken van de menselijke soort. De genetica, zo 

veel misbruikt en zo vaak mis begrepen, heeft hier de doorslaggevende argumenten gegeven. 

Dat betekent concreet dat de genetische verschillen tussen een Noor en een Portugees bijna 

even groot zijn als die tussen een Belg en een Aboriginal. Meer nog: een Vlaamse racist gelijkt 

genetisch gezien bijna even sterk op Barak Obama als op Filip De Winter. Stel dat door een 

wereldramp slechts één volk zou overleven, bijvoorbeeld de Nederlanders, dan blijft nog ruim 

85% van de nu gekende menselijke genetische variatie bestaan.  

Genetisch gesproken bestaan er dus geen menselijke rassen. Het concept is in eerste instantie 

een cultureel begrip dat jarenlang biologisch werd aangedikt door de duidelijke verschillen van 

in het oog springende kenmerken zoals huidskleur, haartype, lengte en de fysionomie van het 

gezicht. Maar deze kenmerken worden door niet meer dan een handvol genen gecontroleerd en 

staan totaal niet in relatie tot die kenmerken die rassenideologen als hun favoriete onderwerp 

beschouwen: intelligentie, intrinsieke waardigheid en moreel hoogstaand gedrag.  

We moeten concluderen dat de hedendaagse evolutietheorie, aangevuld en verfijnd door de 

moderne genetica, helemaal niet racistisch is. In tegendeel: met de genetica en een 

evolutieperspectief kan je de onwetenschappelijkheid van racistische theorieën aantonen. 
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10. De clash tussen evolutietheorie en de creationisten 

10.1. De Bijbelse creationisten  

Heel wat volkeren zien de oorsprong van 

de natuur als een bewuste daad door één 

of ander scheppend wezen. Ook in de 

Westerse wereld was (en is) dit het geval 

en geloofde men in het scheppende 

wezen zoals beschreven in de Bijbel. 

Volgens de Bijbel schiep God de aarde en 

vervolgens verschillende soorten leven 

die duidelijk van elkaar te onderscheiden 

zijn. Uit dit scheppingsverhaal leidde 

men enkele dogma’s af: 

- De aarde is bijzonder jeugdig. Dit maakte een theorie van geleidelijke verandering, 

waarvoor miljarden jaren nodig zijn, onmogelijk.  

- De soorten zijn onveranderlijk. Nadat Adam alle dieren een naam had gegeven, 

plantten deze zich voort zonder te veranderen. Het uitsterven van soorten was even 

onvoorstelbaar als de veranderlijkheid ervan. Fossielen werden afgedaan als teken dat 

God de rotsen had versierd met de afbeeldingen van levende wezens.  

Christenen namen die Bijbelse mythe lang bijzonder letterlijk op en fundamentalistische 

gelovigen (bv. Jehovagetuigen) doen dit tot vandaag. De schepping werd door Dr. John Lightfoot, 

(1602 - 1675), een Anglicaans geestelijke en vice-rector van de Universiteit van Cambridge (UK), 

gedateerd op 23 Oktober, 3929 voor de huidige jaartelling om 9 uur ’s morgens. Gezien de 

nationaliteit van dit genie gaan we er van uit dat dit om Greenwichtijd gaat. Dit werd nog in de 

18de eeuw door de Ierse bisschop Ussher bevestigd. Isaac Newton hield het op 3808 voor Christus. 

We kunnen er nu misschien om glimlachen, maar dat lachen wordt al wat grimmiger of slaat om 

in stomme verbazing wanneer we vaststellen dat enquêtes in de VS van 1998 aantonen dat 45% 

van de gemiddelde Amerikaan gelooft dat de aarde inderdaad zo’n 6.000 tot 10.000 jaar geleden 

geschapen werd door een persoonlijke God en dat de mens hier direct zijn plaats en rol toebedeeld 

kreeg. 25% van de ondervraagden meent dat een expliciete combinatie van creationistische en 

evolutionaire krachten hierin een rol gespeeld hebben, terwijl een meerderheid van de restgroep 

evolutie dan wel als enig feit accepteert maar blijft volhouden op een zijdelingse rol van een God 

in dit proces. Een enquête in België (Public Acceptance of Evolution, prof. Jon Miller, in Science, 
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2006) laat de volgende resultaten zien. De vraag die men voorlegde was “Aanvaard u dat de mens 

is geëvolueerd?”. 

- 74% aanvaardt de evolutietheorie 

- 21% verwerpt de evolutietheorie 

- 5%  twijfelt  

Newton, Lightfoot, Ussher én de hedendaagse creationisten baseren zich op Genesis en op het 

nieuwe testament dat vermeldt dat Jezus dertig generaties na Adam en Eva werd geboren… 

Islamieten -en daartoe behoort een groot deel van de Belgische creationisten- geloven in 

hetzelfde Joods-christelijk verhaal. Als men wetenschap verwerpt en verkiest om een 

godsdienstige mythe over het ontstaan van de natuur als verklaringsmodel te gebruiken, kan 

men natuurlijk met evenveel recht en rede het scheppingsverhaal van indianen of van de 

Tibetanen nemen… Er bestaan immers duizenden scheppingsverhalen! 

De cijfers mogen in Europa dan wel anders liggen dan in de VS, een evolutionair analfabetisme 

viert nog steeds hoogtij: een rationeel en wetenschappelijk onderbouwd inzicht in de 

evolutietheorie is niet besteed aan een groot deel van de bevolking. En dat stemt tot nadenken, 

want het laat de deuren wijd open voor mythisch denken. Het leidt tot een fatale breuk tussen 

mens en natuur, het verdromen in een mierzoete romantiek waarin uit de lucht gegrepen 

machten en krachten worden geschapen. Een onbegrip voor de grootse continuïteit van het 

levensweb. De realiteit is zoveel meer adembenemend en mooier. 

10.2. De eerste voorzichtige twijfel aan de schepping.  

In de achttiende eeuw begon zeldzaam een enkele geleerde te twijfelen aan het creationisme. De 

filosoof David Hume voerde in zijn boek  ‘Dialogues concerning Natural Religion’ (1779) een 

discussie op tussen Philos en Cleantes. Omdat het in die tijd ondenkbaar en godslastering was 

om te twijfelen aan het principe van de schepping, laat Hume de twijfels verwoorden door Philos 

in plaats van zelf de woorden in de mond te nemen. Bovendien werd het boek anoniem 

gepubliceerd! Cleantes verdedigt het creationisme. Je voelt in de discussie dat Hume Philos de 

sterkste logische argumenten toestopt: 

Cleanthes : 

“Kijk rond in de wereld: bekijk het geheel en elk onderdeel ervan: je zult zien dat het niets anders is 

dan het onderdeel van een grote machine, onderverdeeld in een oneindig aantal kleine machines. (…) 

Al deze verschillende machines, en zelfs hun kleinste onderdeeltjes, zijn met zo’n precisie op mekaar 

afgestemd dat alle mensen die ze ooit beschouwd hebben, in vervoering geraken. De wonderlijke 

aanpassingen van middelen aan doel, overal in de natuur, lijken exact, hoewel ze er ver bovenuit 
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stijgen, op producten van het menselijke vernuft van menselijke ontwerpen, gedachten, wijsheid en 

intelligentie. Omdat de resultaten op elkaar lijken, mogen we redeneren, volgens de regels van de 

analogie, dat ook de oorzaken op elkaar lijken, en dat de Schepper van de Natuur gelijkenis vertoont 

met de geest van de mens, maar beschikt over veel grotere gaven, evenredig aan de grootsheid van 

het werk” 

Philos: 

 “Steen, mortel en hout zullen zonder architect nooit een huis vormen, (…) maar de menselijke 

intelligentie is slechts één van de bronnen en de grondbeginselen van het universum, net als warmte 

en koude, aantrekkingskracht en afstoting, en honderden andere die dagelijks zijn waar te nemen. 

(…) Een conclusie over de delen kunnen we niet met juistheid toepassen op het geheel. (…) Door de 

groei van een haar te bestuderen, kunnen we niets leren over een mensenleven. (…) Welk bijzonder 

voorrecht geniet deze kleine prikkeling van de hersenen die we gedachten noemen, dat we hem als 

model moeten nemen voor het hele universum? (…) Bewonderenswaardige conclusie! Steen, hout, 

baksteen, ijzer en koper hebben in deze tijd, op deze kleine aardbol, geen orde of rangschikking 

zonder mensenkunst of menselijk vernuft: zou daarom het universum zijn orde en rangschikking niet 

kunnen aannemen zonder iets wat gelijk is aan mensenkunst?” 

De keuze van de namen van deze twee figuren is niet toevallig. Toch schrok Hume terug voor 

duidelijke conclusies uit deze discussie. Hij had eenvoudigweg geen alternatief om de 

complexiteit van de natuur te verklaren dan een scheppende god: Charles Darwin kwam pas 

honderd jaar later… 

10.3. God als horlogemaker: de natuurtheologen 

De natuurtheologie (= letterlijk ‘de godsgeleerdheid van de natuur’) gaat terug tot het werk van 

Plato (428 – 347), Aristoteles (384-322) en de middeleeuwse kerkvaders. In de loop van de 

zeventiende, achttiende en negentiende eeuw herhaalden filosofen en geleerden vele malen de 

belangrijkste stellingen van deze stroming: 

A. De natuur is zo complex en ingenieus dat deze niet tot stand kon komen zonder het 

ontwerp van een supergenie: god.  

B. De natuur is teleologisch: alles heeft een doel en past in een harmonieus geheel. De 

bloemen zijn er voor bijen, de eikels zijn er voor de eekhoorns enz.. 

De meest invloedrijke natuurtheoloog was William Paley. Zijn boek Natural Theology, 

gepubliceerd in 1802 schuift reeds in de eerste regels deze basisargumenten van de 

natuurtheologie naar voor: 
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 “Veronderstel dat we tijdens een wandeling een kei aantreffen. Als we de kei bestuderen, stellen 

we vast dat deze geen duidelijke functie bezit. De vorm is meer dan waarschijnlijk door strikt 

natuurlijke krachten ontstaan. Maar stel dat we tijdens diezelfde wandeling ook een horloge 

vinden, dan is het meteen duidelijk dat hiervoor een volstrekt andere verklaring nodig is. De 

radertjes, wijzers en andere onderdelen zijn niet door louter natuurlijke krachten op dergelijke 

manier met elkaar verbonden. Ook als je nog nooit een horloge hebt gezien, kan je het horloge 

ontleden en achterhalen waar het voor dient. Men zal tot de conclusie komen dat het horloge is 

ontworpen om de tijd aan te duiden. Met andere woorden: anders dan de kei, kan het horloge een 

bepaald doel realiseren. Alle onderdelen werken hiertoe samen. Hoe groot is de kans dat zoiets 

vanzelf, dat wil zeggen door strikt natuurlijke krachten, ontstaat?” “Die kans is zo goed als nihil”, 

redeneert Paley. “Het is alsof je alle onderdelen van het horloge in een doos stopt en vervolgens 

schudt met de doos tot de onderdelen samenvallen en een werkend horloge vormen. Strikt 

genomen is dit niet onmogelijk, maar het is uiteraard buitengewoon onwaarschijnlijk.” De 

conclusie is onontkoombaar. Iets of iemand heeft het horloge bedacht, ontworpen, geconstrueerd.  

Paley heeft hier uiteraard gelijk. De horlogemaker is verantwoordelijk voor het ontwerp en het 

bestaan van het horloge. Een alternatief, even waarschijnlijk en aanvaardbaar antwoord op de 

vraag hoe het horloge is ontstaan, is ondenkbaar. Vervolgens maakt Paley een analogie: “Als we 

accepteren dat het horloge een horlogemaker veronderstelt, ja, het bestaan ervan zelfs zo goed 

als bewijst, moeten we dan ook niet aanvaarden dat het bestaan van pakweg het menselijk oog 

een ‘oog-maker’ aantoont? Een oog is zeer complex en uitermate functioneel. Net zoals het 

horloge kan het daarom niet, aldus Paley, door blinde natuurkrachten zijn ontstaan.” Het enige 

alternatief is een intelligente ontwerper, die het oog bedacht, ontwierp, construeerde. Hetzelfde 

geldt voor mijn kniegewricht, mijn nieren, mijn longen, mijn brein, enzovoort. Wie er een beetje 

over nadenkt, vervolgt Paley, begrijpt al gauw dat de redenering opgaat voor miljoenen, zelfs 

honderden miljoenen structuren in de natuur. 

De redenering van Paley was voor nagenoeg al zijn lezers zeer overtuigend. Ze was dat reeds 

eeuwen lang: het is een variant op Cleantes’ redenering in het boek van Hume.  
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10.4. De Darwinistische omwenteling 

Net als alle andere mensen uit die tijd, was ook Charles Darwin aanvankelijk overtuigd door de 

argumenten van de natuurtheologie. Hij kreeg een christelijke opvoeding, studeerde zelfs een 

tijdje theologie in Cambridge en volgde lessen bij William Paley. Zijn wetenschappelijk onderzoek 

én de tragische dood van zijn negenjarig dochtertje brachten hem aan het twijfelen over de 

grondstellingen van de natuurtheologie. Zijn geloofscrisis wordt best geïllustreerd door een brief 

die hij Op 3 juli 1860 schreef aan de creationistisch Amerikaans botanist Asa Gray:  

“Ik zie een vogel en als ik naar voedsel verlang, neem ik mijn geweer en dood ik hem. Ik doe dit 

ontworpen. Een onschuldig en goed man staat onder een boom en wordt gedood door een 

bliksemflits. Geloof jij (en ik zou het echt graag weten) dat God die man volgens een ontwerp 

gedood heeft? Vele of de meeste mensen geloven dit; ik kan en doe dat niet. Als je dat gelooft, 

geloof je dan dat wanneer een zwaluw een mug te pakken krijgt, god het zo ontwierp dat die 

specifieke zwaluw die bepaalde mug zou grijpen op dat specifieke moment? Ik geloof dat de man 

en de mug zich in dezelfde situatie bevinden. Als de dood van de man en de mug niet ontworpen 

is, zie ik geen goede reden om te geloven dat hun geboorte of totstandkoming noodzakelijk 

ontworpen zou zijn. Toch, zoals ik eerder zei, kan ik er mezelf niet van overtuigen dat elektriciteit 

werkt, dat de boom groeit en de mens de meest verheven opvattingen nastreeft, slechts door een 

blinde brute kracht.” 

Het toeval speelt dus wél een rol in het leven. Reeds in 1856 schreef hij ‘dat de duivel wellicht 

had meegeschreven aan het boek van de natuur om er alle onelegante, spilzieke, lage en 

verschrikkelijke werken in te stoppen’. Denken we in dit verband maar aan allerlei 

verschrikkelijke ziektes, parasieten en gruwelijke manieren waarop sommige dieren hun prooi 

verorberen. Darwin ontdekte dat de natuur geen idyllische harmonie, maar een permanente 

staat van oorlog is waarin duizenden soorten planten en dieren zinloos uitsterven (‘struggle for 

life’). Er was geen doel voor deze wezens… 

Na de publicatie van ‘The Origin of Species’ (1859) raakte hij als wetenschapper verwikkeld in 

hoog oplopende discussies over de rol van een god in de natuur. Geleidelijk brak hij met de 

opvattingen van de natuurtheologen en hun godhypothese. 
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10.5. Verdere argumenten tegen de natuurtheologie 

10.5.1. ‘mount improbable’ 

Tot vandaag blijven de argumenten van Paley mensen overtuigen. Het blijft immers moeilijk te 

begrijpen hoe door een louter toevallige fout bij het kopiëren van genen naar een volgende 

generatie, zoiets ingewikkeld als ogen of vleugels kan ontstaan. Daarom is het nodig bijkomende 

argumenten te geven voor wie met creationisten een discussie wil aangaan. De evolutiebioloog 

Richard Dawkins (1941-) geeft in zijn boek “God als Misvatting” een verhelderend voorbeeld.  

“Creationisten menen telkens dat één of ander natuurverschijnsel te mooi, te complex, te 

onwaarschijnlijk is om plots en toevallig te zijn ontstaan. Het toeval kan inderdaad niet verklaren 

hoe plots een oog of de chemisch ingewikkelde fotosynthese zou ontstaan. Natuurlijke selectie 

lost het probleem van de onwaarschijnlijkheid op omdat het de onwaarschijnlijkheid in kleine 

stukjes breekt. Elke kleine biologische adaptatie is toevallig, maar niet onmogelijk. Een lange reeks 

van kleine adaptaties geeft een eindproduct dat onwaarschijnlijk lijkt, maar niet is als men de 

tussenstappen kent. Creationisten bekijken evolutie als een jackpot, die alles of niets geeft. ‘Het 

oog ziet of ziet niet’, ‘de vleugel vliegt of vliegt niet’. In werkelijkheid barst de natuur van allerlei 

tussenvormen: vliegende eekhoorns kunnen beter tussen bomen zweven dan eekhoorns met 

pootjes en pluimstaart. Sommige platwormen hebben lichtgevoelige cellen die licht en donker 

kunnen zien, maar geen vormen. Elke kleine biologische verandering kan een klein voordeel 

geven!” 

Een denkbeeldig verhaal van een bankrover kan de werking van natuurlijke selectie 

verduidelijken. De kans dat een bankrover meteen de juiste cijfercombinatie van de kluis vindt is 

zéér onwaarschijnlijk. Maar stel dat het combinatieslot steeds kleine hints zou geven, iets in de 

trant van ‘koud, koud, warm, heet’. Stel dat in de kluisdeur al een schuifje met munten zou 

opengaan zodra de rover één van de goede cijfers vindt. De boef zou in de kortste keren de code 

vinden en de buit binnenhalen.” 

Dawkins gebruikt in dit verband het beeld van ‘de beklimming van mount improbable’. 

Creationisten denken foutief dat soorten langs de steile flank van de berg met sprongen 

evolueerden. Een toevallige enorme mutatie zou een blind dier dan meteen een oog of een 

radarsysteem bezorgd hebben. De berg kan echter ook bestegen worden langs de zachte helling, 

waarbij in een zeer langzame beklimming elke stap een klein adaptief voordeel geeft. De zachte 

helling is de weg van de bankrover in bovenstaande metafoor. Neem er nog bij dat die bankrover 

miljoenen, zelfs miljarden jaren tijd had om het slot te openen. De tijd, zeker zodra we spreken 

over zulke lange tijd, blijft voor velen onder ons een bijzonder moeilijke denkoefening. 
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10.5.2. De ‘waaromvraag’ en de evolutietheorie: een vleugje filosofie 

Wanneer wij de ‘waaromvraag’ stellen, vragen we meestal naar twee dingen: wat is de oorzaak 

en wat is het doel? Bij waaromvragen over de niet levende natuur (Waarom blaast de wind? 

Waarom gaat de zon op?...) lijkt een antwoord op de doelvraag vrij snel dom: waait de wind omdat 

hij storm ‘wil’?  

Het is absurd om aan levenloze natuur een ‘wil’ toe te kennen. Toch is deze neiging de mens niet 

vreemd: in natuurgodsdiensten (en gedeeltelijk ook in andere geloven) geeft men bergen, 

hemellichamen en rivieren een ‘persoonlijkheid’. Zodra het antwoord op de doelvraag dicht bij 

een menselijke aangelegenheid komt, is de hypothese makkelijk falsifieerbaar: de wind waait niet 

om de mensen te laten zeilen, want als er nooit mensen zouden zijn en dus ook geen zeilschepen, 

zou het ook waaien… Het is dus duidelijk dat de zon niet opgaat om onze maïs te laten groeien, 

zoals de Inkas dachten.  

De doelvraag is enkel geldig bij menselijke aangelegenheden: een doel veronderstelt een ‘wil’ of 

een ‘plan’. Het is dus zinvol om bij de vraag ‘waarom bakt de bakker brood?’ een ‘doelantwoord’ 

te geven: omdat de mensen morgen willen eten, omdat de bakker geld wil verdienen enz… 

Natuurwetenschappen zijn niet succesvol gebleken in het beantwoorden van waaromvragen in 

de ‘doelbetekenis’, ze boekten wel succes in het antwoorden met betrekking tot de oorzaak van 

dingen. Als men de vraag stelt waarom (de meeste) bomen naar boven groeien, zal de bioloog 

antwoorden dat de fotosynthese ervoor zorgt dat twijgen en takken die veel licht krijgen, harder 

groeien dan takken die minder licht krijgen. Evolutionair gezien zijn boomsoorten die 

onvoldoende licht kregen, simpelweg uitgestorven. De verklaring dat ze boven de ander ‘willen’ 

uitsteken is een menselijke zingeving in deze organismen steken! 

De meeste mensen volgen deze redenering wel zolang het over bacteriën, paddenstoelen of 

bomen gaat. Naarmate de waaromvraag handelt over wezens die meer op onszelf gelijken, wordt 

de neiging om hen eigenschappen toe te schrijven als een wil, steeds sterker. Zo zien weinigen de 

fout in de redenering dat ‘jachtluipaarden snel kunnen lopen omdat ze gazellen willen vangen’. De 

wetenschappelijke verklaring waarom luipaarden snel zijn is een oorzaakverklaring die eerder 

werd gegeven, de rest hoort thuis in een dierenfabel.  

Maar als dieren geen ‘wil’ kan worden toegeschreven, of als hun wil overbodig is om hun gedrag 

en hun eigenschappen te verklaren, hoe zit dat dan met het mensdier? Deze netelige vraag werpt 

de evolutiebiologie ons voor de voeten. De evolutionaire psychologie, een nieuwe discipline 

die ons gedrag tracht te verklaren vanuit onze biologische geaardheid, geeft hierop vooralsnog 

geen sluitend of bevredigend antwoord. Niettemin heeft deze nieuwe wetenschap interessant 

onderzoek verricht.  
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Het laatste argument dat ik wil aanhalen tegen creationisten is er één van begrip. Ook onze soort 

kent, geheel in overeenstemming met Darwin’s ideeën, een hard bestaan. Op sommige momenten 

in het leven, bijvoorbeeld na een tragisch ongeval of een gruwelijke ziekte, ervaren we deze 

‘struggle for life’ ook als individu in ons persoonlijk leventje. Hugo Vanden Ende verwoordde het 

zo: 

“Wanneer de westerling van de 21e eeuw naar zingeving zoekt, blijft de teleologie en het idee 

dat in de natuur niets ‘zomaar’ gebeurt, parten spelen. Het Grieks-Bijbels wereldbeeld lijkt 

voor de meeste mensen moeilijk te verlaten als hij of zij geconfronteerd wordt met de eindigheid 

en de gebrekkigheid van het bestaan: met de dood, ziekte, handicaps, kwetsbaarheid, vroegtijdig 

overlijden. Men komt en gaat weer, 

en men zoekt daar een plan achter. 

Als er geen plan achter zit, wordt het 

leven als absurd ervaren. En nu zit 

het menselijk brein bij miljarden 

mensen blijkbaar zo in elkaar dat het 

die absurditeit ondraaglijk en 

onaanvaardbaar vindt. De willekeur 

van ziekte, gebrek, tegenslag en leed 

stuit mensen tegen de borst. Men kan 

maar moeilijk nalaten de vraag te stellen naar de rechtvaardigheid van de kosmos, hoewel 

rechtvaardigheid slaat op het menselijk handelen en niet op de kosmos. Toch kan men niet 

verhinderen dat mensen de vraag stellen en er een meestal niet wetenschappelijk- antwoord op 

geven. Waarom moet mijn kind kanker krijgen en dat van mijn buren niet?” 
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11. Intelligent Design: creationistische oude wijn in nieuwe vaten 

Op het web vind je zonder veel moeite een massa websites die het creationisme fanatiek 

verdedigen, met totaal waardeloze en onwetenschappelijke argumenten, zich baserend op het 

expliciete woord van de Bijbel. Je wordt bijna moedeloos bij het zien van de dogmatische onzin en 

enggeestige redeneringen die krampachtig proberen een geloof te verdedigen in een opperwezen 

dat de mensen behoedt voor het onafwendbare einde. De nieuwste vorm ervan wordt de theorie 

van “Intelligent ontwerp” genoemd en wordt verdedigd door christelijke wetenschappers uit 

voornamelijk de VS met doctoraten en professorstitels erop en eraan. 

Het ene creationisme is het andere niet. De creationisten die tot nu toe besproken werden, de 

‘young earth creationisten’ namen de bijbel heel erg letterlijk. Daarnaast heb je de ‘gap creationists’ 

die van mening zijn dat de aarde al zeer oud is, maar dat de bijbel toch, mits de juiste interpretatie, 

een goed beeld geeft van de schepping, van het ontstaan van het leven, de mens, de natuur, 

enzovoort. De verschillende dagen waarop god voor de schepping zorgde, bijvoorbeeld, moeten 

we metaforisch interpreteren. Eén dag in Genesis betekent in feite vele miljoenen jaren. 

Daarnaast bestaan nog andere creationistische stromingen, die andere accenten leggen, maar ze 

delen allen het geloof in de bijbel als een soort wetenschappelijk handboek.  

 

Het probleem voor de creationistische gemeenschap in de Verenigde Staten is dat ten gevolge van 

enkele processen in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw het uiteindelijk onwettelijk 

werd om creationistische opvattingen, van welke strekking ook, te onderwijzen in de lessen 

biologie van het openbare onderwijs. Pogingen van creationisten om de klok terug te schroeven 

mislukten. Ze liepen telkenmale stuk op de grondwettelijke scheiding tussen kerk en staat. 

Daarom ontwikkelden ze de strategie om creationisme voor te stellen als een wetenschap: als 

een alternatieve, wetenschappelijke theorie. Een eerste poging hiertoe was tamelijk doorzichtig. 

Men had het niet langer over het creationisme, maar over wetenschappelijk creationisme 

(scientific creationism). Het was voor de bevoegde rechters evenwel zeer duidelijk dat de 

toevoeging van het woord ‘wetenschappelijk’ het creationisme nog niet wetenschappelijk maakte. 

De volgende, voorspelbare, stap was om het begrip ‘creationisme’ te laten vallen. Zo ontstond dan, 

in de jaren negentig, de Intelligent Ontwerp-beweging, waarvan de intellectuele architecten 

auteurs als Philip Johnson (Darwin on trial, 1991) en Michael Behe (Darwins black box, 1996) zijn. 

 

Het merendeel van de Intelligent Ontwerp-aanhangers erkent het bestaan van evolutie op zich, 

maar ziet andere mechanismen dan darwinistische aan het werk. Dat is uiteraard niet a priori 

onwetenschappelijk; er is discussie onder evolutiebiologen over de ‘kracht’ van natuurlijke en 

seksuele selectie om adaptieve structuren te ontwikkelen. Maar Intelligent Ontwerp brengt per 
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definitie naar voren dat sommige adaptaties zo complex en functioneel zijn dat we niet anders 

kunnen dan erkennen dat iets of iemand ze ‘van bovenaf’ ontwierp. Hierdoor zijn we uiteraard 

terug aanbeland bij de natuurtheologie, voor zover die ooit al volledig van het toneel verdwenen 

was. 

 

De huidige natuurtheologen, die zichzelf Intelligent Ontwerp-aanhangers noemen, geven niet 

meer dezelfde voorbeelden als Paley, zoals het oog of kniegewricht, maar zoeken het in de wereld 

van de microbiologie en biochemie. Michael Behe verwijst bijvoorbeeld naar het zweepstaartje 

van sommige bacteriën, en naar de wijze waarop bloedstolling functioneert. Dat voor alle 

voorbeelden die hij geeft uitstekende darwinistische verklaringen bestaan – wat ook tijdens het 

proces in Dover zonneklaar werd aangetoond – glijdt van hem af zoals water van een eend. Er zijn, 

aldus Behe, structuren in de natuur die “onherleidbaar complex” zijn, dat wil zeggen, die men niet 

verklaren kan door darwinistische selectie. Het is evident dat Behe van mening is dat men daarom 

moet accepteren dat iets of iemand ze ontwierp, net zoals zijn illustere natuurtheologische 

voorgangers beweerden over zowel het horloge als het oog. 

 

Wie ze een beetje aanport, krijgt van de Intelligent Ontwerp-aanhangers te horen dat de 

ontwerper in principe een superieur intelligent buitenaards wezen kan zijn. Maar iedereen 

beseft de hypocrisie hiervan. Wat men echt gelooft is niet dat de Intelligente Ontwerper een 

marsmannetje is met een IQ dat ons bevattingsvermogen overtreft, maar dat hij samenvalt met de 

christelijke, in het bijzonder de protestantse god. Alleen kunnen ze dit niet luidop zeggen, net om 

te vermijden dat men Intelligent Ontwerp, zoals de uitgesproken creationistische voorgangers 

ervan, als religieus in plaats van wetenschappelijk zou bestempelen.  

 

In Nederland verwerpt een flinke dertig procent van de bevolking de basisaspecten van 

evolutietheorie. In 2005 liet zelfs de toenmalige minister van onderwijs en wetenschappen, Maria 

van der Hoeven van het CDA, zich positief uit over Intelligent Ontwerp. Het is niet verwonderlijk 

dat de Nederlandse politieke en academische aanhangers van Intelligent Ontwerp uitgesproken 

christelijk en van gereformeerde strekking zijn. Vanzelfsprekend maakt het op velen indruk dat 

ook belangrijke politici en in hun vakgebied gerespecteerde wetenschappers in Intelligent 

Ontwerp geloven. Dat maakt Intelligent Ontwerp evenwel geen greintje wetenschappelijker.  

 

Relatief nieuw en erg belangwekkend is de ontwikkeling van een uitgesproken islamitisch 

creationisme in de lage landen. Een deel hiervan sluit aan bij de opvattingen van het traditionele 

christelijke creationisme, zie bijvoorbeeld de boeken en pamfletten van Harun Yahya, waarvan 

er meerdere geschreven zijn voor kinderen.  
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Zowel het christelijk als het islamitisch creationisme is het uiteindelijk niet te doen om de 

wetenschap vooruit te helpen. Ook al zou men er oprecht van overtuigd zijn dat men de moderne 

evolutietheorie wetenschappelijk moet verbeteren, dan nog is de drijfveer van de Intelligent 

Ontwerp beweging eerder filosofisch, en in het bijzonder moreel, politiek en religieus 

geïnspireerd. Men is er van overtuigd dat ‘Darwins gevaarlijke idee’ de grondslagen van het 

geloof, en bijgevolg van de beschaving, van menselijkheid en moraliteit aantast. Als Darwin gelijk 

heeft, zo redeneren zowel christelijke als islamitische creationisten, dan is het leven zin- en 

betekenisloos. Dan is het lijden en de dood niet meer te rechtvaardigen, dan is er niks dat ultiem 

nog waarde heeft, dan zijn we allen de facto nihilist. Dat talloze mensen die moderne wetenschap 

accepteren, uiteraard met inbegrip van de evolutietheorie, dag in dag uit het tegendeel aantonen 

van deze bizarre argumentatie doet blijkbaar niet ter zake. Intelligent Ontwerp is niet enkel 

wetenschappelijk onhoudbaar, het is ook filosofisch een uitzonderlijk zwak beargumenteerde 

opvatting.  

 

 

 

 

Met dank aan Jan Van VaeK en Corinne Leys. 
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Interessante internet/youtube links 

Seksuele selectie, de zang van de liervogel (David Attenborough): 

http://www.youtube.com/watch?v=VjE0Kdfos4Y 

Apen gebruiken werktuigen - op de rand van het steentijdperk? (BBC wildlife): 

http://www.youtube.com/watch?v=5Cp7_In7f88&feature=SeriesPlayList&p=46AFACB1

7C393871 

Washoe: taalcapaciteit van chimpansees (Chimp talk 01) 

http://www.youtube.com/watch?v=4lrv1CrGq3o 

Chimpansees verdedigen zich tegen luipaard (Chimp attacking leopard) 

http://www.youtube.com/watch?v=bKpZUsRJWBg&feature=related 

gemeenschappelijke afstamming en DNA gelijkenis 

http://www.youtube.com/watch?v=wB-26FGIHVE&NR=1&feature=fvwp 

toeval en evolutie (Richard Dawkins, ‘climbing mount improbable’): 

http://www.youtube.com/watch?v=YT1vXXMsYak 
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