p i e t e r- a n t on va n g e n n i p
Marginalisering van godsdienst – een openstaande rekening

Doet godsdienst er toe? De heersende mode dicteert een
voorspelbaar antwoord op die vraag: godsdienst doet er
voor sommige individuen heel veel toe, zo niet alles; voor
andere wel wat; voor weer andere weinig tot niets. Zo’n
platitude brengt met terugwerkende kracht de vraag in diskrediet; eigenlijk onzin om er een bundel aan te besteden.
Maar die conclusie is voorbarig. De vraag is een van de
meest klemmende geworden van de westerse cultuur. In
dat brede perspectief leidt de vraag tot een verwonderde
constatering: het bewustzijn van wat er toe doet is in de
westerse cultuur eeuwenlang pregnant beïnvloed door
godsdienstige instituties, de christelijke kerk(en) en de
joodse synagoge. Maar in het proces van modernisering
van de cultuur lijkt hun invloed, juist op dit punt, steeds
verder af te nemen. Niettemin vertegenwoordigen kerk en
synagoge sterke normatieve aanspraken en schuwen absoluutheid niet. Wat er toe doet weten zij steeds weer te verbinden met het transcendente, het hoogste Zijn/God, en
de wijze waarop dienst daaraan, zelfs bij Wet, geopenbaard is.
Deze bijdrage tracht een antwoord te geven op de vraag in
zijn korte, eerste vorm. Zij doet dat door die korte vorm te
bewerken en uit te breiden en de vraag te situeren in een
steeds breder cultuur-historisch en cultuur-filosofisch perspectief. Daarbij wordt bewust een eigenwijze terminologie gehanteerd. Ik introduceer die hier expliciet en puntsgewijs, in een vijftal korte stellingen. Ze vormen met elkaar ook de rode draad van deze bijdrage. Die opent zo
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met een samenvatting van wat volgt. Wie aan de samenvatting genoeg heeft – of er genoeg van heeft – kan de bijdrage
zelf ongelezen laten.

ov e r be g r i p p e n e n h u n c on s e qu e n t i e s
1. Wat er toe doet, zelfs wat er uiteindelijk of ten diepste toe
doet1, wordt de mens niet van nature gedicteerd. Als persoon en als soort hebben mensen speelruimte en eigen inbreng bij de bepaling daarvan. Vanuit hun conditie ontdekken en interpreteren, fixeren en cultiveren zij het. De soort
besteedt daar (tot nu) een hele (cultuur)geschiedenis aan,
iedere persoon haar of zijn biografie.
2. Ik hecht er zeer aan dit fundamentele avontuur aan te
duiden met de term ‘religie’. Ik weet dat het woord misverstanden op kan roepen. Alternatieven, zoals het tegenwoordig erg populaire ‘levensbeschouwing’, doen dat overigens niet minder. Het voordeel van de term religie is in
elk geval dat zij het avontuur van het articuleren van wat er
toe doet, niet fixeert in bewuste (beschouwelijke) dimensies. De term religie biedt ruimte voor onderkenning van
de onderbewuste (angst) en bovenbewuste (vervoering)
factoren die hier bewijsbaar ook in het spel zijn. Noch
fixeert ‘religie’ het avontuur op zijn cognitieve aspecten; de
term heeft ook aandacht voor de emotionele en gedragsfactoren die een rol spelen.
3. Religie is er in alle maten en soorten. Altijd gericht op
het zoeken en bepalen wat er toe doet, in denken, doen en
voelen. Daarbij gaan mensen echter in verschillende contexten zeer verschillende wegen. Wel zijn er in (cultuur)geschiedenis en biografie drie brandpunten, die filosofisch relevant zijn. Uit de poging om wat er toe doet te
verbinden met wat bestaat en de (transcendente) bron
ervan, tekent zich in talloze varianten de weg af van de
godsdienst. Uit de poging om wat er toe doet te bepalen
vanuit en ten behoeve van de maatschappelijke verhoudin-
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gen, tekent zich in talloze varianten de weg af van de ideologie. Uit de poging om wat er toe doet te concentreren op
wat bruikbaar en relevant is voor het gewone, dagelijkse
leven tekent zich, in talloze varianten, de weg af van de
levensleer.
4. Wat zich in begripsvorming helder laat onderscheiden, doet zich in de praktijk slechts in combinaties voor.
Maar – belangrijk voor de vraagstelling van dit boek – er is
ook een strakkere lijn zichtbaar. De religieuze situatie van
de westerse cultuur heeft, als geconstateerd, eeuwenlang
een dominant godsdienstig stempel gedragen, ook als verankeringpunt van elementen voor ideologie of levensleer.
In het proces van modernisering wordt dat stempel steeds
meer ideologisch: religie vermaatschappelijkt. Dat dwingt
de traditionele godsdienst tot reactie. Ze doet pogingen
tot restauratie, of probeert in te spelen op nieuwe gevoeligheden. Maar in onze dagen lijkt ook de accentverschuiving
naar vermaatschappelijking van de religie haar beste tijd
gehad te hebben. Het einde van de grote (ideologische)
verhalen is geproclameerd en er voltrekt zich op religieus
terrein een grote uittocht naar praktische, op het gewone
leven toegesneden arrangementen in de sfeer van levensleer. Van grutten en zemelen die de gezondheid garanderen tot meditatieoefeningen voor managers en andere
licht-neurotische typen. Secularisatie is dus geenszins –
met een onmogelijk woord – ontreligiosisering. Secularisatie is een proces van verschuivingen binnen de constante
factor religie. Daarbinnen en van daaruit proberen mensen, privé en publiek, te bepalen ‘wat er toe doet’.
5. Hoe opportuun de groeiende ruimte die daarbij
wordt geclaimd voor eigen individuele accenten ook moge
zijn in het private domein, voor het publieke domein roept
dit proces grote problemen op. Deze bijdrage inventariseert die op drie niveaus waarop het publieke domein
gedefinieerd kan worden:
* de nationale staat (Nederland in onze situatie) en de
politiek die haar beheert (paragraaf 2);
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* de maatschappelijke verhoudingen in Europa en de
modellen die daarbij richting wijzen (paragraaf 3);
* de Westerse cultuur en de krachtlijnen die haar profiel
bepalen (paragraaf 4).
Deze verkenning signaleert daarbij, voorspelbaar, een afnemende zeggingskracht in religiosis van de godsdienstige
traditie. Daar scharniert ze naar een normatieve vraagstelling. Immers: hoe gebrekkig eventueel ook, het eigene van
godsdienst, in vergelijking met andere uitingen en toepassingen van religie, is het besef van transcendentie. Wat is
het publieke effect als dit besef erodeert en wordt gemarginaliseerd? Dat de immanentie haar rechten – álle rechten –
opeist impliceert immers ook, dat zij steeds meer als een
totalitair en dwangmatig referentiepatroon gaat fungeren
(paragraaf 5). Een symptoom hiervan is de opvallende
wijze waarop zij die in het publieke domein een rol spelen
– als politicus of opinieleider, kunstenaar of anderszins
cultuurdrager – ideële overwegingen en dimensies buiten
beschouwing laten, als zij ze al niet uitdrukkelijk als irrelevant afwijzen en bestrijden.
Daarbij kunnen zij (te) gemakkelijk hun eigen gelijk
bewijzen. De vraag is echter – zowel vanuit de natuur van
de mens, als vanuit feitelijke mondiale verhoudingen, en
ook vanuit zoiets als (zwakke of sterke vermoedens omtrent) de uiteindelijke samenhang der dingen – hoe draagkrachtig dat gelijk is (paragraaf 6).

s ta at e n p ol i t i e k : h e t l e g e m i dde n .
Het regeerakkoord van Paars-i i (1998) opent met de zin
dat ons land met vertrouwen de nieuwe eeuw in kon stappen. Want het ‘heeft een sterke economie, een hoogwaardig sociaal stelsel en een cultuur van vrijheid, verantwoordelijkheidszin, tolerantie en solidariteit.’2 Deze zin
frappeert. In de eerste plaats vanwege de volgorde: eerst de
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economie, dan de sociale dimensie, tenslotte de culturele.
Zo verwoordde het kabinet openhartig de feitelijke prioriteiten van bedrijfsleven en politiek. Maar zelf ben ik van
mening dat het precies verkeerd-om is. Elders heb ik dan
ook, in commissie3, betoogd dat het tijd wordt deze volgorde om te draaien.
Vervolgens frappeert de zin om haar stelligheid. Wat
over de economie gezegd wordt lijkt wel te kloppen, al
blijkt de radicale vernieuwing ervan op de vleugels van de
ic t -technologie voor een deel een sprookje. Het sociale
stelsel moge hoogwaardig zijn, de kale plekken in het
gazon – overbevolkte klassen, onderbezette politiecorpsen, wachtlijsten in de zorg – ogen nog kaler nu er weer
meer geld is. Kritiek op wat optimistisch vastgesteld wordt
met betrekking tot de cultuur is het onderwerp van dit artikel. In toenemende mate passen vraagtekens bij de gesignaleerde Nederlandse culturele waarden die als deugden
worden opgevoerd: vrijheid en verantwoordelijkheidszin,
tolerantie en solidariteit. Zo wordt het optimisme van het
kabinet niet gedeeld door de Stichting voor Ideële Reclame
(Sire). Die slaat al jaren, in grote campagnes voor meer
maatschappelijkheid, een kritisch alarm bij elk van de
opgesomde kwaliteiten van de vaderlandse cultuur.
Mijn scepsis over het regeerakkoord van Paars-i i geldt
ook de regeerpraktijk, met inbegrip van het voortraject in
de jaren tachtig. De tamelijk onkritische verering van het
poldermodel in het algemeen en zijn paarse toespitsing in
het bijzonder vervult mij met grote argwaan4. Het is regeren op basis van zakelijke consensus, die levensbeschouwelijke, ideële en ideologische overwegingen zoveel
mogelijk buiten het publieke debat en de actuele politiek
houdt. Zo wordt levensbeschouwelijke bewusteloosheid
verondersteld en gegenereerd. Paars doet dat expliciet. Het
kan niet anders. Het is immers gebaseerd op een ideologische tour-de-force, waarin elk expliciet beroep op inhoudelijkheid of ideële bezieling als splijtzwam kan uitpakken.
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Dus wordt het, op een enkel kersttoespraakje van het
staatshoofd na, achterwege gelaten.
Belangrijke reden voor deze tour-de-force was afgunst
op de christen-democratie die het midden beheerste. Per
definitie is het midden de ‘locus politicus’ bij uitstek, het
centrum van de macht, waar het gewilde en het haalbare
op elkaar betrokken worden. Daar worden beginselen en
idealen, meer of minder soepel, verwerkt tot haalbare beleidsvoornemens, die in feitelijk beleid worden omgezet.
Waarom de verhoudingen niet bijstellen en vanaf het begin
het politiek haalbare centraal stellen? Het electoraat vraagt
er toch om? Hier stoten wij op een tweede reden: zo’n
tour-de-force moet in een democratie ook aanvaardbaar
zijn voor de achterbannen. En die lijken op dit moment liever te zien dat de ideologische veren worden afgeschud en
er zakelijk wordt geregeerd, dan dat ze lastig worden gevallen met ‘grote verhalen’. Zij kijken steeds minder naar
inhouden en idealen. Het electoraat rekent de politici af op
resultaten: een bloeiende economie, ongestoorde welvaart
en uitbundige voorspoed.
Het heeft gewerkt. Nog nooit hebben zoveel personen
en groepen zich zo unaniem verdrongen voor een plaatsje
onder het waterig zonnetje van het midden. Het gevolg is,
dat het midden steeds benauwder is geworden en steeds
leger. Zolang de christen-democratie in het midden een
centrale rol speelde, dus tot 1994, was er minstens nog de
echo van beginselen en idealen. De vertolkers beseften
vaak scherp de betrekkelijkheid daarvan. Uit hun bron, het
christendom, borrelde immers ook het idee op van de uiteindelijke onhaalbaarheid van die idealen. De vervulling
ervan was geen mensenwerk maar genade van Godswege.
Mensen, ook politici, waren onnutte dienstknechten. Zij
moesten het Rijk van gerechtigheid en vrede voorbereiden
maar niet denken dat zij het konden vestigen. Maar er werd
tenminste nog met principes en perspectieven geworsteld.
Ergens functioneerde er nog het idee dat er iets beslissends op het spel stond. Veel was mogelijk maar daarom
nog niet heilzaam.
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Dat klimaat lijkt definitief veranderd. Wat oorzaak was
en wat gevolg moge in het midden blijven. Een korte rondgang langs de partijen volstaat om op hoofdpunten hun
verhouding tot inhoudelijkheid en idealen, tot wat het
zakelijke en haalbare overstijgt, te karakteriseren.
Onder Bolkestein begon de v v d de interne discussie over
de inhoud van de liberale traditie, haar specifieke waarden
en de daaruit voortvloeiende politieke prioriteiten, naast
of mogelijk zelfs uitstijgend boven sanering van de
staatshuishouding, stimulering van de economie en stipulering van het marktdenken. De bijdragen terzake waren
in hun bescheidenheid alleszins interessant5. Maar de erop
volgende partijraad was onverbiddelijk: de VVD was en
bleef de partij van hebben en houden, in de niet geëxpliciteerde sfeer van Hollandse deftigheid en burgerlijk fatsoen.
De p vda startte in 1998, in het kader van de vernieuwing van zijn beginselprogramma, een discussie over haar
uitgangspunten. Witteveen ontrolde ten behoeve daarvan
in een brochure de rode draden van de sociaaldemocratie6. Het oogde verraderlijk bekend: het idioom
van de welvarende, geëmancipeerde burger die er zich liever niet van bewust is dat maatschappelijke verhoudingen
wel eens radicaal onrechtvaardig kunnen zijn en dat het
gebod voor de politiek is om dat te veranderen. Zelfs de
idee dat er een schild nodig is voor de zwakken is zo gevoileerd verwerkt, dat de indruk wel post moet vatten dat er
geen zwakken (meer) zijn.
d 66 blijft zich beroepen op de redelijkheid die automatisch voortvloeit uit het negeren van de filosofische en
psychologische, programmatische en structurele verschillen tussen liberalisme en sociaal-democratie. Dat de geschiedenis honderden typen redelijkheid op voorraad heeft
en het dus zaak is daaruit een beargumenteerde keuze te
maken, wordt met een retoriek van zakelijk-verlichte welwillendheid overstemd. Het is goed bedoeld. Het slaat aan,
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zij het vooral via de omweg van andere partijen. Dat krijg
je met een zichzelf uitgummende redelijkheid. De vraag is
voor het moment of dit uitvlakken zal stoppen bij de partij
die er, willens en wetens, mee is begonnen.
Ook de oppositie heeft zijn tol betaald aan de dominantie van het poldermodel. De christen-democratie voert zo
constructief oppositie dat zij de facto goeddeels binnen
het paarse speelveld blijft, reikhalzend uitziend naar haar
terugkeer in het centrum van de macht. GroenLinks opereert feller maar koestert ook steeds openlijker dromen
over regeringsdeelname. De ChristenUnie belooft, zowel
in bestuurlijke kwaliteit als in haar traditie van oog voor
beginselen, dat zij zich kan ontwikkelen tot een factor van
belang. Maar zij staat nog pas aan het begin van de ingeslagen weg. De Socialistische Partij tenslotte is vrij zuiver
in haar leer maar houdt haar toon zo redelijk mogelijk, om
niet helemaal in het debat gemarginaliseerd te worden.
Terzijde: mijn zorg, zelfs irritatie over de paarse polder
kan zich, in het licht van de economische bloei, niet geloofwaardig richten op wat bereikt is. Onnodige conflicten in
de regering en tussen regering en maatschappelijk veld
worden vermeden. (Of verplaatst? Broeien ze ondergronds?) Mede daardoor wordt gemeenschappelijke inzet
voor orde en welvaart succesvol. Maar ik houd mijn vragen bij de prijs die ervoor betaald wordt, namelijk de volgehouden inhoudelijke leegte van de politiek, althans van het
getuigenis van de politici. Mede omdat ik mijn twijfels heb
bij de overweging dat die zo goed aansluit bij de mentaliteit en de wensen van het electoraat.

de w e s t e r s e m a at s c h a p p i j : de v r a ag
be a n t wo or d
De ontwikkelingen in Nederland staan in een bredere
Europese context. Nederland is daar waarschijnlijk niet
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zo’n gidsland, eerder het land dat niet gehinderd door diep
cultureel geweten ongegeneerd kansen grijpt en oogst. Die
bredere cultuurhistorische context heeft expliciet gefigureerd in de legitimatie van de binnenlandse ontwikkelingen. Het is goed ze nader te beschouwen.
Einde van de maakbaarheid
De vraag naar wat er toe doet voor leven en samenleven,
komt vanaf het begin van de negentiende eeuw steeds duidelijker in een ander referentiepatroon te staan. Niet langer zoekt men het antwoord automatisch via God en wat
de godsdienstige traditie zegt over Zijn openbaring van de
wenselijke, zelfs geboden inrichting van het bestaan. De
Franse Revolutie laat niet alleen de koppen rollen van de
vertegenwoordigers van het Ancien Regime, maar onthooft ook het basisidee dat aan dat regime ten grondslag
lag. Dat was de idee van een onveranderlijke, want voorgegeven hiërarchische orde in kosmos en wereld. Met de
revolutie wordt niet alleen de burger uitgeroepen tot drager van politieke rechten en vrijheden. Dat is de rituele
bekroning van een veel fundamentelere proclamatie van
de mens zelf als subject van geschiedenis en maatschappij,
ja, van de geschiedenis van de maatschappij. Niet langer
wordt aan de mens in het feodaal-monarchistische model
een onwrikbare, kant-en-klaar maatschappij aangeboden,
als het voorgegeven milieu waarin hij zijn bestaan reliëf
moet geven. Hij wordt voortaan uitgedaagd die inrichting
zelf ter hand te nemen. De maatschappij is geen fatum, zij
is veranderbaar, maakbaar. Wat er toe doet is wat je er van
maakt7.
Twee eeuwen geschiedenis hebben ons geconfronteerd
met de grenzen van die maakbaarheid. Maar hier is het van
belang ons scherp voor de geest te halen hoe revolutionair
de idee was, die twee eeuwen nodig had om die grens te
bereiken. De geschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw is daarom te schrijven langs twee, zich dialectisch
tot elkaar verhoudende krachtlijnen. De eerste is de voort-
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durende en enthousiaste bevestiging van de mens als subject, dus maker van maatschappij en eigen bestaan – alsof
de twijfel daaraan bezworen moet worden. De muren
rond het bereikte – de traditie – worden gesloopt. Wetenschappelijke ontdekkingen en technische vindingen worden begroet als voorbodes van een nieuwe dageraad. Op
wereldtentoonstellingen paraderen stoutmoedige ondernemers langs de nieuwe mogelijkheden, die er op wachten
door hen benut te worden.
Langs de tweede krachtlijn worden de gebreken gesignaleerd van wat in naam van bevrijding en zelfrealisatie tot
stand komt, namelijk de structurele aantasting van sociale
cohesie en sociale gerechtigheid. Langs deze lijn worden
de opties ontwikkeld hoe de maatschappij met het oog op
cohesie en gerechtigheid moet worden ingericht. Die
opties worden zowel argumentatief geobjectiveerd – wijsbegeerte en wetenschap spelen daarbij een centrale rol –
als uitgewerkt in praktische strategieën. Zulke strategieën
zijn (zelf)organisatie van groepen en partijen, de systematische planning en uitvoering van maatschappelijke
projecten en de concentratie van een en ander in politieke
krachtmeting en strijd om het centrum van de macht.
Het maakte de negentiende eeuw een eeuw van revoluties en de twintigste met haar genocides, burgeroorlogen
en wereldoorlogen tot een van de bloedigste van de
geschiedenis. In de loopgraven van Noord Frankrijk en bij
de IJzer, bij de bombardementen op Rotterdam, Coventry
en Dresden, in Auschwitz en op Killing Fields van Cambodja sneuvelde het te optimistische mensbeeld dat aan
beide krachtlijnen ten grondslag lag. Maar de ambitie om
een ideologische blauwdruk te ontwikkelen van een tegelijk vrije en ondernemende, rechtvaardige en vreedzame
maatschappij werd er eerder door aangejaagd dan getemperd8. Die ambitie kwam, wat onverwacht, elders aan haar
voorlopige einde.
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Ideologie en religie
Zo krijgt vanaf het begin van de negentiende eeuw de religie, naast een godsdienstige oriëntatie steeds uitdrukkelijker een ideologische. Zij concentreert zich steeds explicieter op de ontwikkeling, toepassing en legitimatie van
ideeën en praktijken voor de optimale inrichting van de
maatschappij. Religie vermaatschappelijkt. Het ene -isme
is nog niet in uitvoering of het volgende dient zich aan.
Elkaar corrigerend en elkaar bevechtend: absolutisme en
constitutionalisme, conservatisme en liberalisme, communisme en socialisme, nationalisme en kolonialisme,
economisme en spiritualisme, sciëntisme en (openbarings)positivisme, naturalisme en supranaturalisme. Het
gaat er hier niet om in detail het spoor van al die -ismen te
vervolgen. Van belang is vast te stellen hoe, om het boud te
zeggen, de maatschappij de plaats gaat innemen die tot
dan aan God was voorbehouden: het uiteindelijk mystieke
punt waarin alles samenvloeit wat er echt toe doet en van
waaruit het weer uitstroomt in het feitelijke leven en
samenleven.
De karakteristiek van ideologie als vorm van religie
spreekt niet vanzelf. Dit is niet het kader om dat thematisch te beargumenteren. Wel wil ik op een paar punten
wijzen. Het eerste is dat het groeiende belang van de ideologie niet het einde van de godsdienst betekent. Opmerkelijk is wel hoe intensief geloof in vernieuwing van de maatschappij zich verbindt met de verwachting van het einde
van godsdienst en kerken. Het wordt verondersteld het
automatische resultaat te zijn van het wetmatig verloop
van de geschiedenis, begrepen als vooruitgang. Overigens
vertrouwt men dat automatisme maar half; de pogingen
van ideologische kaders om het te verhaasten zijn even talrijk als ongenadig. Het tweede waarop ik wil wijzen is dat
de geïnstitutionaliseerde godsdienst zich voor een deel
verschanst in de droom van restauratie. Zeker zo karakteristiek zijn overigens vanaf de negentiende eeuw de talloze
sociale initiatieven van de kerken – met name van religieu-
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ze ordes, congregaties en bewegingen – op het punt van
zorg, onderwijs en sociaal-politieke strijd9. De sociale
kwestie wordt een van de centrale kwesties van de negentiende eeuw en is aan de godsdienst niet onopgemerkt
voorbijgegaan. Er ontwikkelt zich een indrukwekkende
christelijk-sociale beweging met zowel een inhoudelijke als
praktische, alsook politieke component. (Het verwijt dat
Leo x i i i pas in 1891 doorhad wat Karl Marx al in 1848 zag
vermengt teveel anachronismen en vooroordelen om serieus genomen te worden.) Omgekeerd is ook zeer opmerkelijk hoe de ideologische kaders leentjebuur spelen bij de
godsdienstige tradities voor de organisatie van hun
achterbannen en de rituele en devotionele inkleding van
hun opties.
Blauwdruk
Zo moest vanaf het einde van de negentiende eeuw de religieus-ideologische worsteling om wat er toe doet zijn
beslag krijgen in de structuren van de maatschappij. In de
twintigste eeuw kristalliseerde dit zich geleidelijk uit in de
vorming van twee politiek-ideologische blokken die elkaar
in een koude oorlog gijzelen. De voorlopige afloop van die
krachtmeting is bekend: het einde van de geschiedenis is de
canonisering van het liberaal-kapitalistische maatschappijmodel dat vrijwel alle staten en statenbonden als uitgangspunt nemen voor hun interne ordening en voor hun
onderling verkeer10. De inzet van twee eeuwen voor de
vorming van een menswaardige maatschappij en verhoging van de sociale kwaliteit daarvan resulteert in het optimaal ruimte scheppen voor markt en ondernemerschap, in
alle sectoren van het maatschappelijk leven. Daaronder
wordt een vangnet gespannen van meer of minder collectieve voorzieningen, om de schok van plotse armoedeval
en andere calamiteiten te dempen. Het geheel is doortrokken van optimale ruimte voor persoonlijke smaak en overtuiging. Althans, voor zaken van esthetische, ethische en
godsdienstige aard. Als het gaat om economie en markt is
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de intentie om die ruimte juist steeds strakker te reguleren,
hetzij via wetgeving, hetzij meer impliciet, via administratieve beheersingssystemen en verborgen verleiders. Velen
hebben nu de indruk dat het ideale evenwichtspunt bereikt
is. In de marge moet de politiek, met medewerking van
economische machten en sociale krachten, nog wel wat
losse eindjes wegwerken. Maar ten principale is de blauwdruk voor de ideale of toch tenminste de best haalbare
maatschappij door de geschiedenis opgelegd en bewezen.
De tevredenheid over dit ideologische rustpunt is groot.
Het vermoeden dat de maatschappij, juist omdat zij geen
fatum is maar een culturele prestatie van de mens, ook
onrechtvaardig en verdrukkend kan zijn zaait niet langer
echt onrust. Het mobiliseert niet langer grote groepen. Te
velen hebben belang bij de status quo om nog bereid te zijn
in te zetten op substantiële veranderingen. Uit de marge
klinken signalen dat het niet allemaal botertje tot de boom
is – milieu, migratie, epidemieën in Afrika en Azië en zo
nog het een en ander – maar zij worden deskundig gerelativeerd. Ze brengen rimpelingen in de persoonlijke levenssfeer. Maar die rimpelingen voegen zich niet tot een vloedgolf van ideologische onrust en inspanning om een structurele oplossing te vinden. De randvoorwaarden waarbinnen maatschappelijke ontwikkeling mogelijk geacht
wordt, liggen vrij onwrikbaar vast. Overigens, dat het
communisme als regime het loodje heeft moeten leggen
impliceert wel dat zijn basismotieven en belangrijkste
opties voorlopig wat in de luwte blijven, maar allerminst
dat zij definitief ‘weg’ zijn.
Godsdienst en bezinning
Interessant is de positie van de godsdienst in dit krachtenveld. Twee eeuwen secularisatie hebben haar positie zeer
verzwakt en zij valt nog dagelijks verder terug. Inhoudelijk
echter zijn de godsdienstige milieus nog altijd haarden van
herbezinning op de situatie, alsook van pogingen om wat
zich voordoet als onwrikbare status quo te doorbreken.
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Daarbij tekent zich een tweedeling af. Enerzijds is er een
radicalisering van vragen en standpunten over een rechtvaardige maatschappij en wereld, anderzijds een spiritualisering, tot op gnostieke vrijblijvendheid af, rond de zinvragen en de transcendente dimensie daarvan. De godsdienstige instituties – kerk en synagoge, tempel en moskee
– raken door die tweedeling in verlegenheid, zelfs in verwarring. Nochtans komen bij hen die vragen in elk geval
aan de orde en wordt daar naar antwoorden gezocht. Hoe
lang ideologie en politiek dat kunnen blijven veronachtzamen laat zich moeilijk schatten. Mij lijkt zeker dat wat nu
in de godsdienst(en) aan de orde is, op kortere of langere
termijn zal doorbreken in de maatschappelijke en politieke
actualiteit.
mode r n e c u lt u u r : g e s oig n e e r de
be w u s t e l o o s h e i d
De hierboven geschetste ontwikkeling staat in de context
van het proces van modernisering. Daarom wil ik de verkenning van de religieuze factor bij het zoeken naar wat er
toe doet, op een nog algemener niveau tillen, namelijk dat
van de cultuurfilosofie, met haar analyse en haar cultuurkritiek. Daarbij stoten we op twee samenhangende methodische problemen. Het eerste is dat van de ongrijpbaarheid van het begrip ‘cultuur’. Bekend is de verzameling
definities van Kluckhohn11. Ieder die er doorheen bladert
komt tot de spontane ontdekking dat je met cultuur veel,
zo niet alle kanten uit kunt. Er is de creatieve poging van
Laeyendecker en Thung uit 199012 om enige systematiek
aan te brengen. Maar ook zij komen niet tot een scherpe
‘definitieve definitie’ van cultuur, al was het maar als werkhypothese.
Mede hierdoor ontstaat de tweede complicatie, namelijk dat bij het begrip cultuur twee tegengestelde optieken
door elkaar spelen. De eerste betreft het specifieke van de
menselijke levensvorm en omvat alles wat de mens bij het
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realiseren daarvan tot stand heeft gebracht, van potten en
pannen tot opera’s en balletten. De tweede optiek concentreert zich op wat waardevol en van kwaliteit is in hetgeen
de mens zo tot stand heeft gebracht. Cultuur is beschaving; beschaving is dynamiek van vervolmaking, die zijn
rustpunt vindt in wat in brede zin als goed geldt en als
zodanig normatief functioneert.
De vraag nu is of het goede de (voorlopige) uitkomst is van
het cultuurproces, dan wel een intuïtie die eraan voorafgaat. Uiteraard wordt de uitkomst in de loop van het proces helderder en vatbaar voor bijstelling. Het kwaliteitsbewustzijn maakt rijping door; de mensheid is niet begonnen
met opera’s en balletten – had er misschien nooit aan moeten beginnen – maar met tribale dansen, summier of oorverdovend ondersteund met bewerkt geluid (muziek).
Maar de kern van het goede als richting gevend is er vanaf
het begin13. Realisering van het optimale is geen bekroning
van het cultuurproces; het is de drijvende kracht ervan. De
motiverende horizon is vooraf gegeven. Een positief dan
wel negatief oordeel over de feitelijke cultuur is dus niet
zozeer het resultaat van culturele ontwikkelingen. Het is
het pessimistische of optimistische vertrekpunt van het
cultuurproces. Het is de bezwering van de angst, die door
een onzeker bestaan in een oneindige werkelijkheid wordt
opgeroepen. Of het is de exploitatie van de verrukking
over de talloze mogelijkheden die die oneindigheid opent.
En waarschijnlijk is het beide, het een vanwege en in het
ander. Een positief of negatief oordeel over de cultuur of
aspecten daarvan, weerspiegelt dus de positie van waaruit
de beschouwing vertrok.
De centrale vraag in dit hoofdstuk is wat er echt toe doet
en wat religie en godsdienst daaraan bijdagen. Door deze
vraag te plaatsen in de culturele dimensie, krijgt ze een ruimere werkingssfeer dan een toevallige staat of een historisch bepaalde maatschappijstructuur. Zij komt in een
perspectief te staan, waarin het niet meer volstaat te
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constateren wat zich nu eenmaal voordoet en zich gedurende zoveel tijd heeft ontwikkeld. Er is vanaf nu een normatief moment in het geding. De vraag luidt nu niet langer
wat er toe blíjkt of bléék te doen, maar wat er toe doen
móét, willen mensen een beetje redelijk uit de voeten kunnen met hun angst en verrukking14. Ook binnen de staat en
de maatschappij waarin zij leven.
Wat ik hiervoor over die staat en maatschappij heb
gesignaleerd, bestempelt mij als cultuurpessimist. Temeer
omdat ik als (cultuur)filosoof een professie vertegenwoordig die zijn sporen heeft verdiend met het exploiteren van
het heimwee naar verzonken koninkrijken. Het tot nu
gesignaleerde laat, in combinatie met het vak, weinig
ruimte voor hoopvolle geluiden over de moderne cultuur.
Cultuurpessimisme
Men kan cultuurpessimisten definiëren als mensen die een
noodklok proberen te luiden die alleen maar een klepel
heeft. Op hen rust de schijn dat zij puur persoonlijk ongenoegen vlotjes om weten te zetten in luidruchtig moraliseren. En altijd hebben zij (te) grote woorden bij de hand om
hun gelijk te bewijzen. Cultuurkritische analyses leveren
die voldoende: overbevolking en (over)mobiliteit, verkaveling en compartimentering, multiculturaliteit en pluriformiteit, individualisering en onachtzame omgangsvormen,
tijdsdruk en hectiek, economisering en vermarkting van
alles. Cijfers tonen aan dat ons land – laten we ons daartoe
even beperken – nog nooit zoveel en zoveel verschillende
inwoners heeft gehad. Andere cijfers leren dat die zestien
miljoen burgers economisch floreren en uitbundig met en
aan elkaar verdienen. Ze besteden navenant. Sommigen
meer, anderen minder; de meesten hebben geen reden tot
klagen. Maar sterker nog dan deze cijfers is de indruk, dat
die velen ook nog nooit zo’n onsamenhangend geheel hebben gevormd. Dat is minstens zorgelijk.
Subtiel zullen cultuurfilosofische beschouwers de spade
nog een steek dieper steken. Ze signaleren het scheuren
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van het hemelse baldakijn waaronder allen samendromden en dat allen samenhield15. Ze wijzen op de teruglopende zeggingskracht van de traditie, met name in haar normatieve aspecten, ja, van het idee van normativiteit zelf16.
Ze tonen de vergruizing aan van collectieve waarden- en
normenpatronen, die worden ingeruild voor individualistische arrangementen17. Ze gaan in op de crisis van autoriteit in de vaderloze samenleving; die tot in de huishoudens
toe noopt tot eindeloze onderhandelingen en compromissen, waar vroeger een aanvaarde autoriteit regel was18. De
vergruizing zet zich door in de omgang met de primaire
bestaansconditie, de tijd, wat zich uit in steeds gedetailleerder agenderen op het dwangmatige af en ook in een
ongebreidelde toeleg op kicks19.
De gevolgen van wat met deze grote woorden en theorieën wordt gesignaleerd, brengen dagelijks de media
onder de aandacht: toename van vandalisme en (kleine)
criminaliteit, vlucht voor persoonlijke inzet en verantwoordelijkheid, overdracht van de functionele aspecten
van het bestaan naar commerciële diensten en voorzieningen, achteloosheid en chronisch gebrek aan tijd in de
omgang van mensen met elkaar. De anomie die de klassieke cultuursociologie vreesde als gevolg of bijverschijnsel
van de modernisering is volop onder ons. Want meer dan
in elkaar zijn moderne mensen geïnteresseerd in een gelegenheid om zichzelf te profileren en waar te maken, daarmee iets extra’s te verdienen en zo hun consumptiedwang
bot te vieren. Veel cultuurfilosofische analyses zien een
directe relatie tussen deze dagelijkse ongemakken, de
voorwaarden waardoor zij kunnen ontstaan, en de modernisering van de cultuur, het containerbegrip waarin al
deze signalen, parolen en visies worden geborgen. Aan
modernisering hangt een prijskaartje: de woekering van
belangen en zelf-gemaakte betekenissen wordt betaald
met een chronisch tekort aan zinervaring20.
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Vroeger beter?
Wie deze symptomen onder de noemer modernisering
samenvat, suggereert dat het vroeger in voor-moderne en
in traditionele verhoudingen anders en beter was. Natuurlijk waren onze voorouders niet allemaal heiligen. Maar
als een dorpspastoor in de negentiende of begin twintigste
eeuw vermoedde dat er gaten begonnen te vallen in de
moraliteit en cohesie van zijn dorp en in de zinhorizon van
zijn parochianen, dan organiseerde hij een ‘volksmissie’.
Een week lang kwam een vreemde pater, die de verschrikkingen van hel en verdoemenis plausibeler over het
voetlicht kon brengen dan de vertrouwde zielenherder,
donderpreken houden en biecht horen. Daarna, was de
veronderstelling, zat de schrik er zo diep in dat de parochie
weer voor jaren braaf bleef, dat is: tot in de meest praktische details verzoend met zijn bestaan. De reformatie had
haar eigen varianten van deze opfris-cursussen. De confessionele culturen verschilden, maar gemeenschappelijk
was dat de fundamentele lagen van de godsdienstige traditie even schril in het licht werden gezet en vooral dat de
autoriteit van die traditie en van de uiteindelijke drager
ervan, God, fors werd ingepeperd.
Deze methode werd tegen het einde van de twintigste
eeuw onbruikbaar. Gaten in de maatschappelijke cohesie,
moraliteit en zinervaring laten zich niet meer repareren
met revival-campagnes van de christelijke kerken. Minstens de helft van de bevolking heeft er immers geen boodschap aan21. De andere helft is nogal verdeeld over de
boodschap die zij er wel aan zegt te hebben. De draagkracht van de traditie heeft, zowel qua kritische massa, als
qua correctieve inhoud, fors ingeleverd. Modernisering
gaat gepaard met secularisatie. Ook al neemt Nederland
daarbij een wat aparte positie in22, ook hier bepaalt de
dynamiek van de moderne cultuur de gang van zaken. Wie
een beroep wil doen op de moraliteit van de bevolking kan
niet meer automatisch terugvallen op een stabiele morele
code. Niet op het traditionele en collectieve patroon van
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normen en waarden dat het institutionele christendom
genereerde. Noch op de vereenzelviging daarmee bij individuen in hun persoonlijke gewetens via socialisatie. Noch
op het gezag van elites die een en ander met zachte dwang
vertegenwoordigen. Ieder te direct beroep daarop stuit op
afweer: dat maak ik zelf wel uit. De anonimiteit van de verstedelijkte samenleving dekt deze claim af doordat elk
alternatief onuitvoerbaar is.
Het blijkt niet zo moeilijk om vanuit de idylle van het dorpse verleden een forse verliesrekening op te maken van
modernisering van de cultuur. Maar is dat een eerlijke vergelijking? De modernisering staat natuurlijk niet los van
de wil om uit de traditionele cultuur de angels te halen die
er ook in zaten. Ook in modernisering als cultuurkritiek
zit een normatief moment en toeleg op optimaliteit. Het
ging om overwinnen van onvrijheid, van beknotting van
ondernemingslust en persoonlijke expressie, van een rigide klasse- en standensysteem, van sociale controle als
tirannie en zo nog het een en ander.
Voor publieke vormgeving van zin en cohesie werd in de
voor-moderne, traditionele cultuur de prijs betaald van
vergaande depersonalisatie. Juist de aard zelf van zin en
cohesie maakt die prijs te hoog. Ze blokkeert de verwerkelijking van wat beoogd wordt. De verhouding publiek - persoonlijk krijgt met terugwerkende kracht de contouren van
een tegenstelling tussen schijn en werkelijkheid. Ondanks
de genoemde ongemakken die uit het proces van modernisering voortvloeien, belooft dit proces ook opheldering
van deze absurditeit. Ze opent perspectief op een waarachtiger omgang met zin en cohesie, die in traditionele
verhoudingen voorbehouden was aan heiligen en andere
uitzonderlijke eenlingen.
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‘ t r a n s z e n de n z v e r l u s t – i m m a n e n z d om i na n z ’
Geïnteresseerden in de wijsgerige cultuuranalyse en met
name in de verhouding van religie en moderniteit zouden
hun licht op kunnen steken bij de reflexieve kaders van de
christelijke traditie, de theologen. Dat modernisering
secularisatie inhoudt is in zowel wijsgerige als theologische kringen geaccepteerd uitgangspunt. Maar er bestaat
geen overeenstemming over de aard en de draagwijdte
ervan, noch over de gevolgen op korte en lange termijn.
Laat staan over wat het meest opportune antwoord is vanuit de traditie, de georganiseerde godsdienst(en) en hun
instituties.
De breuklijnen lopen hier niet tussen enerzijds de filosofen en anderzijds de theologen, maar dwars door beide
groepen heen. Volgens sommige denkers beleven we de
fundamenteelste crisis van de godsdienst, met name van
het westerse christendom en de westerse kerk(en), sinds
het ontstaan ervan. Volgens anderen kan nu het christelijk
geloof in zijn kern pas goed tot zijn recht komen. Het is losgeweekt van zijn historisch gegroeide, maar oneigenlijke
functie om te voorzien in onvolwassen en onrijpe religieuze, veelal zelfs heidense behoeften van mensen. De God,
tot nu vooral als pendant van menselijke openheid voor
transcendentie opgevoerd, fungeerde feitelijk nogal vaak
als degene die de kieren in het gesloten systeem van alledaagse belangen en gevestigde inzichten moest stoppen.
Opschoning van die functie geeft evangelie en openbaring
de ruimte om hun eigenlijke zeggingskracht te profileren23. “De tijd komt, ja, is er al, dat de ware aanbidders de
Vader zullen aanbidden in geest en waarheid.” (Jo. 4,23)
Vanuit de vraag naar de kwaliteit van de cultuur kan
men zich voorlopig aan deze richtingenstrijd tussen secularisten en crisis-managers onttrekken. Secularisatie marginaliseert die culturele vormen en instituties, die functioneren als verwijzing naar wat het hier en nu overstijgt. Het
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Duits heeft daarvoor de term ‘Transzendenzverlust’. De
omweg van de godsdienstige religie, de omweg via God, is
geblokkeerd. Aan de orde is dus niet of transcenderende
dynamiek in de aard van de mens werkt. Ook niet of men
op grond daarvan kan besluiten tot het wel of niet bestaan
van ‘het’ transcendente, bijvoorbeeld God. Aan de orde is
dat die dynamiek steeds minder geprikkeld wordt, waardoor het zoeken naar een objectief verankeringpunt buiten
de subjectieve orde steeds meer uit het bewustzijn wegzakt. Dus ontstaan er ook steeds minder condensaties in
denkpatronen en waardesystemen, in vormen en instituties, die de dynamiek waaruit zij voortkomen weer aanjagen.
De relevantie van wat terzake is overgeleverd en aan de
traditie zijn werfkracht en functionaliteit ontleende, is aan
sterke erosie onderhevig. Wellicht kan het zijn naakte
bestaan rekken als museaal of esthetisch residu. Maar het
doet er niet meer echt toe. Met een wat karikaturale vergelijking: kon ooit de transcenderende dynamiek van het
bestaan al geprikkeld worden door een dreigend onweer
met bliksem, nu wordt zij nog niet geraakt als zich de
meest catastrofale, of juist meest fascinerende zaken voordoen. Ooit kon hiërofanie, zelfs theofanie, worden ervaren
in storm en bliksem, in de weerbarstigheid of juist de liefelijkheid van het landschap, in het lot en de levenswijze van
mensen, in maatschappelijke verwikkelingen als oorlog en
vrede, ontbering en welvaart. Die mobiliserende potentie
van verwijzing is hen aan het ontvallen. Men kan concluderen dat een van de meest vitale krachtbronnen van menselijke zelfrealisatie verstopt is geraakt. Men kan ook de
conclusie trekken dat er een gelukkig einde is gekomen aan
een illusoir universum van verwijzingen, die mensen hebben vervreemd van hun autonomie en verantwoordelijkheid24.
En toch blijft er iets wringen in deze gedachtegang en in
het woord ‘Transzendenzverlust’ zelf. Je kunt immers niet
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verliezen wat je niet hebt. Veronderstel dat ‘het’ Transcendente bestaat, of minstens bestaan kan, als objectief verankeringpunt van de transcenderende dynamiek van menselijke verbeelding en verlangen. Objectief bestaande transcendentie is per definitie niet beschikbaar. Alle speculatieve pogingen om de categorie inhoud te geven convergeren
naar een punt waar de transcenderende dynamiek van
bestaan en cultuur moet worden afgedaan als vruchteloos
zelfbedrog. Tenzij de grond ervan wordt gelegd in de autonome werking, de trek- of duwkracht, van ‘het’ of ‘de’
transcendente zelf. Dit is niet de plaats om deze in wezen
theologische discussie – het gaat hier over de rijping van
religie tot geloof – tot het einde te voeren. Dit is wel de
plaats voor een poging om na te gaan, wat het culturele, en
dus maatschappelijke en ook staatkundige effect is van de
keuze voor of tegen het bestaan van het transcendente.
Wat zetten cultuur, maatschappij en staat op het spel met
het bevorderen of juist frustreren van de transcenderende
dynamiek of wat hebben zij daarbij te winnen?
Het heilige in onszelf
Ik wil hier een neologisme introduceren: Immanenzdominanz. Het vervagen van het perspectief op transcendentie
heeft in elk geval een versterking, zelfs verabsolutering van
de immanentie, van de gerealiseerde wereld, tot gevolg. Als
de bron van wat heilig is en er uiteindelijk toe doet ons niet
als persoon, cultuur of staat overstijgt maar geborgen is in
onze eigen autonomie, dan moet ook alles binnen de
kaders daarvan zijn beslag krijgen. Referentie naar een
punt daarbuiten is dan oneigenlijk, en dus een bron van
vervreemding. Er zijn symptomen hiervan. Bijvoorbeeld
politici die de ideologische veren wensen af te schudden,
als ook het feit dat de burgers vrede lijken te hebben met
deze ontideologisering van de politiek.
Wellicht gaat het hier om een minder banaal symptoom
dan het lijkt. Het kan immers ook uitgelegd worden als
poging om het ideële te redden. De ‘grote verhalen’ wor-
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den dan te belangrijk geacht om ze aan politici toe te vertrouwen. Die hebben ze immers gedurende decennia verhard tot rigide ideologieën Het wantrouwen jegens de
politiek zou wel eens dieper kunnen zitten, en daarmee het
legitimatieprobleem van de politiek. Wie kan peilen wat er
juist op dit punt in mensen omgaat?
In elk geval biedt het georganiseerde publieke leven steeds
minder ruimte voor factoren die oriënteren op wat de
gegeven kaders te buiten gaat25. Het overstijgende is zelfs
niet langer voorwerp van achterdocht, het is irrelevant.
Dat men in de persoonlijke sfeer alle vrijheid krijgt er van
te denken en er mee te doen wat men voor juist houdt, versterkt enkel deze irrelevantie. Ik vermoed dat het op den
duur het legitimatieprobleem van de politiek en van alles
wat zich in het publieke domein afspeelt, exponentieel zal
versterken. Juist omdat hier de band met menselijke
verbeelding en verlangen wordt gekapt. Maar voor het
moment kan onze wereld zich wentelen in de evidentie van
haar van-zelf-sprekendheid.
Dat is het beeld: onze moderne wereld is een in zijn
autonomie opgesloten sfeer, overvol maar comfortabel,
even levendig – op het chaotische af – als uiteindelijk stabiel, bijeen gehouden door ‘het schrikbewind van uur en
feit’ (Roland Holst)26. Dat geldt voor alle gebieden en op
alle niveaus. Dus ook voor de maatschappijen die in deze
autonomie in ontwikkeling zijn gekomen, en ook voor het
patroon van hun politieke regimes en van de staten. Autonomie is de grondwet geworden voor het ontwikkelen van
kennis en inzicht in de wereld. Die autonomie schermt de
gebieden af voor spontane of doordachte vragen, vanaf de
straat of vanuit de persoonlijke omgang met wat er uiteindelijk toe doet.
Kort en goed, alles hangt met alles samen. Alles interfereert in interactie en communicatie met alles, door zich
tegen alles af te schermen. Een even complexe, als ingenieuze, als paradoxale totaliteit27. Maar de vraag of dit
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geheel zich ergens toe verhoudt en, zo ja, tot wat dan, kan
eindeloos vooruit geschoven worden.
Van uitstel komt afstel.

d oe t g od s di e n s t e rt oe ?
Terug naar de vraag van deze bundel. Na de verkenningstocht langs verschillende niveaus waarop zij speelt en de
historische verwikkelingen die zij er heeft doorgemaakt, is
minstens duidelijk geworden dat een beslist ‘ja’ of ‘nee’ te
simpel is. De geschiedenis van onze maatschappij en cultuur laat zien dat ooit een gezagvol antwoord dat vrijwel
allen oriënteerde en motiveerde, voortkwam uit een diep
besef van de directe verbondenheid van het lot van staat,
maatschappij en cultuur met de God waarnaar de geïnstitutionaliseerde godsdienst verwees. De concretisering van
dit perspectief leverde in de loop van de geschiedenis naast
een aantal voordelen ook een aantal nadelen op. Het vermoeden dat dit perspectief nut heeft, legde het steeds meer
af tegen het vermoeden van de irrelevantie ervan, uitmondend in zekerheid over de onverdraaglijkheid ervan.
Zijn we daarmee veel opgeschoten? Wie zich over die
vraag buigt komt in dezelfde patstelling die zich op de weg
naar de huidige situatie aftekende. Sommigen blijven
enthousiast de zegeningen van modernisering en secularisatie tellen, anderen kunnen in eer en geweten niet anders
dan blijven wijzen op de structurele en existentiële gaten
die zij slaan in leven en samenleven.
Zo’n enerzijds-anderzijds antwoord is onbevredigend,
juist als de zaak zozeer kwaliteit en normativiteit in staat,
maatschappij en cultuur bepaalt. Daarom wil ik er drie
kanttekeningen bij maken, waardoor het antwoord wellicht toch wat uit zijn weifelachtige balans raakt en wat uitgesprokener wordt.
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De positieve waardering van de ontstane situatie berust
op de veronderstelling van een nauwe, zelfs wetmatige
relatie tussen modernisering/secularisatie en verlichting,
mondigheid en beheersing. Haaks op die veronderstelling
staat de benadering van een cultuurfilosoof als Oswald
Spengler. In zijn Vom Untergang des Abendlandes28 beargumenteert hij dat de westerse cultuur niet aan haar verlichtheid ten onder zal gaan, maar aan de schijn van verlichting,
als dekmantel van een vloedgolf van wilde religiositeit. Het
is rationaliteit als verpakking van irrationaliteit, bijgeloof
en verblinding. Zelfs middeleeuwers zou dit te ver gaan,
maar zij is volop eigentijds, om niet te zeggen modern. Met
het Nazisme en het Derde Rijk werd de schrijver in zijn
behoefte aan een markant voorbeeld op zijn wenken bediend. Het waren de traditionele godsdiensten die expliciet met deze onderlaag hebben geworsteld: het katholicisme/christendom door vrijwel meteen het heidense karakter ervan aan de kaak te stellen, het jodendom met de
intensieve ethische bezinning op de absurde gevolgen
ervan, de verschrikkingen van de Shoah.
Er zijn in de afgelopen eeuw verschillende wijsgerige en
artistieke pogingen gedaan om de religieuze verdwazing
onder de moderniteit bloot te leggen. In sommige opzichten kan het post-modernisme als voorlopig laatste loot aan
deze stam worden beschouwd. Opmerkelijk is hoe weinig
blijvende invloed op het heersende geestesklimaat en de
gevestigde maatschappij deze benaderingen vermochten
uit te oefenen. Opmerkelijk is voorts hoe moeizaam, over
en weer, de verwantschap kon worden onderkend tussen
deze benaderingen en een vitale dimensie van de godsdienstige traditie, zoals de koppige strijd van de openbaringsgodsdiensten tegen afgoderij. Daarmee waren ook de
mogelijkheden van een eventueel bondgenootschap tussen beiden verkeken.
Mijn tweede kanttekening betreft de geografisch-culturele
beperkingen van de a- of antigodsdienstige tendensen in
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de moderniteit. De Verenigde Staten maken stellig deel uit
van de moderne cultuur en zijn zelfs fakkeldrager van
bepaalde ideologische aspecten. Toch heeft moderniteit er
nooit de spanning met godsdienst en kerk opgeroepen die
in West Europa de toon is gaan aangeven. Uiteraard hebben zij ook nooit het Ancien Regime gekend, waarop
Europese ontwikkelingen voor een deel een reactie waren.
In elk geval logenstraft de rol van de godsdienst er tot nu de
veronderstelling dat modernisering automatisch en wetmatig verval van geïnstitutionaliseerde godsdienstigheid
inhoudt. En ook wordt er gelogenstraft dat formele scheiding van kerk en staat tot institutionele verzwakking van
kerk en godsdienst móét leiden. Overigens is ook in de VS
de godsdienstige situatie niet ideaal. Met name de pluriformiteit houdt ook allerlei problemen in, waar overigens
op creatieve wijze mee wordt omgegaan.
Markanter zijn in dit verband andere cultuurkringen,
juist in hun interactie met de westerse cultuur. Opvallend
is de gretigheid waarmee technische en economische
aspecten van de westerse cultuur worden overgenomen,
terwijl dat vooralsnog niet lijkt te leiden tot een substantiële aantasting van de godsdienstige en maatschappelijke
tradities. Zeer pregnant speelt een en ander in de islamitische cultuur. Dat bepaalde explicietere ontwikkelingen al
snel de verdenking van fundamentalisme op zich laden,
zegt meer over westerse angst en onvermogen om godsdienstige ontwikkelingen genuanceerd te beoordelen dan
over wat er werkelijk speelt.
Op wereldschaal is de rol van het godsdienstig paradigma dus nog lang niet uitgespeeld. Zeker wordt het niet op
grote schaal ingeruild voor het seculiere immanentisme
dat onze publieke orde domineert.
Tenslotte en vooral: hiervoor heb ik enige malen voor de
verklaring van de rol en de zeggingskracht van de godsdienst teruggegrepen op een antropologische benadering.
Godsdienst is als grondvorm van religie geworteld in de
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aard van de mens, met name in de transcenderende dynamiek van verbeelding en verlangen. Er kunnen blokkades
opgeworpen worden om die dynamiek een bedding te
geven in de publieke dimensie van het bestaan en te laten
uitmonden in maatschappelijke structuren, staatkundige
verhoudingen of politieke opties. De vraag is echter of
deze dynamiek op den duur door die breidels kan worden
ingetoomd. Wat staat ons dan te wachten? De dubbele
boekhouding – nu praktijk – waarin ideële componenten
niet als zodanig benoemd en beseft worden maar krampachtig vertaald blijven in seculiere categorieën – ethiek in
wet, ideaal in doelstelling, geloof in positiebepaling? We
moeten wel in verwarring raken door onze eigen woordspelletjes. Of de vloedgolf van wilde religiositeit, van gnostieke verdwazing tot racistisch fanatisme waar Spengler
voor heeft gewaarschuwd?
Zoveel lijkt mij zeker: wij spelen in staatkundig, maatschappelijk-ideologisch en cultureel verband hoog spel,
met zo massief de vitale functie van de godsdienst te marginaliseren. De alternatieven tot nu toe lijken mij niet te
voorzien in waar zij, voor behoud van een coherente en
weerbare publieke orde, dienen te voorzien:
* een houdbaar criterium om geloof van bijgeloof te
(onder)scheiden, dragende waarden van de schijn van
waarde, waarheid van illusie;
* een brug tussen de intieme en persoonlijke dimensie
van menselijk bestaan en de publieke dimensie ervan, met
de onderscheiden mogelijkheden, belangen en verantwoordelijkheden van elk;
* een perspectief dat de transcenderende dynamiek van
menselijk verlangen en verbeelding ervoor behoedt te verdwalen en overvallen te worden door destructieve krachten.
Doet godsdienst ertoe? Zij vervult uit haar aard een aantal
functies, waarvoor secularisatie en moderniteit naar mijn
oordeel nog geen evenwaardige alternatieven hebben ont-
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wikkeld. Zij zullen die ook niet kúnnen ontwikkelen, vanwege de methodische en inhoudelijke beperkingen waarop
zij zich hebben vastgelegd. Dat godsdienst die functies wel
vervullen kan, zij het in soms moeilijk ontcijferbare codes
en dus met het risico van ontsporingen, heeft naar ik
geloof te maken met wat zij in wezen is. Dat wezen
concentreert zich rond het vermoeden, of de ontdekking,
of de openbaring, dat mensen niet de enige spelers zijn in
dit spel. Maar naders daarover hoort niet in dit verband.
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sociologen tussen Gemeinschaft en Gesellschaft, hoezeer

231
Henri Geerts en Johan van Workum (red.), ‘Samenleving in samenhang. Doet geloven ertoe?’
Valkhof Pers, Nijmegen 2002
(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 90.2)

18

19
20

21

22

ook bekritiseerd en genuanceerd, levert terzake (vermoed
ik) nog altijd een invloedrijk referentiepatroon. Zie o.a.:
Mannheim, K. Mensch und Gesellschaft im Zeitalters des
Umbaus. Leiden 1935; Beleid en Maatschappij, x v i - i , januari-februari, 1989; Goddijn (e.a.), Geschiedenis van de sociologie. Utrecht 1977, hfd. 17.
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