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Gelezen in De Standaard van 23 maart 2011       Erik Buys 

 

Enkele kanttekeningen bij een voorstel van Patrick Loobuyck 

en de vooronderstellingen van een bepaald atheïstisch discours 

 

Onze samenleving houdt van efficiëntie. Van daden die bij woorden gevoegd worden. Of zelfs van daden 

zonder woorden. Die daadkracht bewijst haar deugdzaamheid vooral in noodsituaties. De huidige kernramp in 

Japan is in de eerste plaats een probleem dat met het berekenende inzicht van ingenieurs en crisismanagers 

moet opgelost worden. Daarnaast bundelt het westen, eveneens vandaag, in een mum van tijd haar militaire 

krachten als antwoord op de sociale onrust in Libië, om de verdere escalatie van een feitelijke burgeroorlog in 

dat land te vermijden. Eventuele verborgen agenda's neemt de internationale gemeenschap er op de koop toe 

bij, alsook allerlei risico's die met deze actie gepaard gaan.  

 

De vraag is of er in deze wereld, die geconfronteerd wordt met zoveel elkaar opvolgende 

rampscenario's, nog ruimte is voor het beschouwende woord van de dichter of de filosoof. Patrick Loobuyck 

zwengelde onlangs de discussie over de aard en de eventuele maatschappelijke rol van dat woord opnieuw 

aan. Levensbeschouwing zou volgens Loobuyck vooral op een levensbeschouwelijk neutrale manier 

onderwezen moeten worden. In De Standaard van 23 maart wijst professor Didier Pollefeyt op de 

onhoudbaarheid van dergelijk principe. Niemand is 'levensbeschouwelijk neutraal'. En toch schijnen sommigen 

ervan overtuigd dat ze bepaalde visies op de werkelijkheid gemakkelijk naar het rijk der fabelen kunnen 

verwijzen, in de mening dat ze toegang hebben tot een soort 'objectief bezit' van 'dé waarheid'. Bijvoorbeeld 

Will Jensen in de Brief van de dag, eveneens in De Standaard van 23 maart: "… een school is toch bedoeld om 

de leerlingen de waarheid aan te leren en geen hersenspinsels. Toch gebeurt het nog alle dagen dat leerlingen 

in onze vaderlandse scholen bedenkelijke overtuigingen ingelepeld krijgen: dat er een opperwezen bestaat, dat 

er leven is na de dood, dat iemand die niet gelovig is geen moreel hoogstaand mens kan zijn." Met enige zin 

voor evangelische dramatiek zou ik hierop willen repliceren: "Waarheid? Wat is waarheid?"  

 

Voor velen is waarheid te herleiden tot wat wetenschappelijk, objectief en meetbaar is. Vanuit de 

biologie beschouwd, bijvoorbeeld, is de seksuele gemeenschap tussen een man en een willekeurige prostituee 

identiek aan de seksuele gemeenschap tussen een man en zijn geliefde levensgezellin. Zegt die 

wetenschappelijke kijk evenwel alles wat er te zeggen valt over deze fenomenen? Ik durf dat te betwijfelen, en 

dat is mijn goed recht. Wetenschap belicht de 'objectieve' zijde van de werkelijkheid – maar dat is slechts één 

aspect ervan.  

Iemand als Dirk Draulans zal misschien beweren dat alle rituelen in verband met seksualiteit 

uiteindelijk niet meer dan gesublimeerde vormen van de voortplantingsdrift zijn. Of zelfs dat kunst en gevoel 

voor schoonheid evolutiebiologisch te verklaren zijn vanuit bepaalde paringsrituelen – waarbij partners elkaar 

verleiden door op een of andere manier op te vallen (denk bijvoorbeeld aan het gefluit van vogels of de staart 

van de mannelijke pauw). Maar nogmaals, is hiermee alles gezegd over de seksualiteit? En, mocht dit het geval 

zijn, zouden we dan niet beter alle 'leugenachtige' culturele ballast overboord gooien en op een – zo heet dat 

dan – 'natuurlijke' en 'eerlijke' manier met elkaar beginnen omgaan? Er geen doekjes om winden en 

onmiddellijk tot 'de daad' overgaan? Een beetje 'blabla' en veel 'boemboem'? 

Toegegeven, over wat 'feitelijk' gegeven is, moet niet oeverloos gediscussieerd worden. Will Jensens 

brief begint in dit opzicht dan ook veelbelovend: "Hoe zou u reageren als uw zoontje van school komt met de 

mededeling: 'Vandaag hebben we geleerd dat de aarde plat is, maar de juf heeft er ook bij verteld dat er 

mensen zijn die dat niet geloven'? Waarschijnlijk zou u eerst schrikken en dan boos worden. Want een school is 

toch bedoeld om de leerlingen de waarheid aan te leren en geen hersenspinsels." Het is een feit dat er bepaalde 

strekkingen zijn in de samenleving – en niet alleen godsdienstige! – die hardnekkig blijven vasthouden aan 

bepaalde overtuigingen die reeds met wetenschappelijk bewijs zijn ontkracht. Het registreren van feiten is 

echter één zaak. Het interpreteren ervan een andere. Vaststellen dat er, bijvoorbeeld, tijdens de tweede 

wereldoorlog ongeveer zes miljoen Joden vermoord werden in de gaskamers is niet hetzelfde als er een moreel 

oordeel over vellen. De bewering dat deze judeocide moreel verwerpelijk is, behoort niet tot het strikt 

wetenschappelijke domein. Bovendien leert de geschiedenis, onder andere ook van de Holocaust, ons dat we 
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ons moeten hoeden voor pogingen om de ethiek volledig te verankeren in zogenaamd 'wetenschappelijke' en 

'objectieve' systemen.  

 

In zijn lezersbrief schijnt Will Jensen evenwel van mening dat er precies ook zoiets als een 

'levensbeschouwelijk neutrale' ethiek bestaat, en hij verwijst hierbij naar een citaat van schrijfster Anne 

Provoost (ook bekend om haar Atheïstisch Sermoen) in het te verschijnen boek God of Noppes: "Het is niet zo 

dat mensen ethisch worden omdat een god het gebiedt. Ze worden ethisch omdat duidelijke afspraken zoals 

elkaar respecteren en niet beschadigen voordelen opleveren, zowel biologische als andere." De 'enig ware' 

ethiek zou dus een bepaald soort utilitarisme zijn, waarbij morele handelingen uiteindelijk altijd gebaseerd zijn 

op nuttigheidsoverwegingen en op de vraag welk persoonlijk voordeel erbij te winnen valt. Vroeger 

respecteerden mensen elkaar omdat ze hun hemel wilden verdienen, vandaag omdat ze er hun 

overlevingskansen of sociale status mee vergroten. De stelling van Anne Provoost suggereert daarenboven dat 

gelovigen nog altijd vasthouden aan een 'vals' utilitarisme dat door (natuur)wetenschappelijke bevindingen al 

lang is ontmaskerd. Volgens bepaalde strekkingen in het vrijzinnige discours is het geloof in God te reduceren 

tot een compensatie van de angst voor de dood. Sommige vrijzinnigen gaan er nogal paternalistisch van uit dat 

gelovigen arme drommels zijn die de harde realiteit van hun sterfelijk bestaan niet aankunnen. Daarom zouden 

gelovigen zichzelf wijsmaken dat er een leven is na de dood, waarbij God als een soort Sinterklaas beslist wie 'in 

de zak van zwarte piet' terechtkomt (de hel) en wie het snoepje van de eeuwige zaligheid krijgt 'met rijstpap en 

gouden lepels' (de hemel). Behalve de vaststelling dat deze opvatting al niet klopt met de feiten (!) – er zijn ook 

godsdienstige strekkingen in heden en verleden waarbij een geloof in God niet gepaard gaat met een geloof in 

een leven na de dood
1
 –, durf ik ook te betwijfelen of iedere morele handeling het resultaat is van een 

egocentrische 'kosten/baten' analyse. Begrijp mij niet verkeerd. Anne Provoost heeft een punt als ze, vanuit 

een Hobbesiaanse inspiratie, suggereert dat mensen vaak hun eigen vrijheid en geldingsdrang beperken uit 

angst voor de mogelijkheid van hun eigen dood in een competitieve 'oorlog van allen tegen allen'. In dat 

opzicht vergroten sociale afspraken natuurlijk de eigen overlevingskansen en leveren ze dus 'biologische en 

andere voordelen'. Ik heb alleen moeite met de dogmatische manier waarop deze overtuiging wordt 

gepresenteerd: alsof dit geen mening meer is, maar dé onomstotelijke waarheid waarmee het volledige 

spectrum van het ethisch handelen bestreken wordt. 

Een eenvoudige observatie doet mij minstens twijfelen aan de bewering dat ons geweten louter de 

vrucht is van een 'geïnternaliseerde overlevingsdrift': als twee kinderen met elkaar spelevechten, en één van de 

twee verwondt de ander, dan zal de 'dader' vaak berouw tonen. Dat gebeurt bijlange niet altijd omdat de dader 

een straf wil vermijden of omdat hij een ander voordeel voor zichzelf wil verwerven. Kinderen zijn dikwijls 

oprecht bekommerd om wat ze iemand hebben aangedaan, omwille van die ander zelf. Persoonlijk blijf ik 

ervan overtuigd dat een Kantiaans, of, nog beter misschien, Levinasiaans ethisch appèl mogelijk is, waarbij 

medemensen benaderd worden als doelen op zichzelf, en niet als middelen voor iets anders (in casu de eigen 

behoeften). Mag dat? Of moet ik mij neerleggen bij het dogma van die 'levensbeschouwelijk neutrale' 

utilitaristische ethiek? 

 

Tenslotte wil ik ook een kanttekening plaatsen bij de 'levensbeschouwelijk neutrale' opvatting over 

kunst en literatuur. Een laatste citaat uit de geplaagde lezersbrief van Will Jensen – waarvoor mijn oprechte 

excuses, maar de vrijheid om overtuigingen in vraag te stellen blijft ook in deze ideologische tijden een recht: 

"Dat… ouders hun kind een godsbesef aanpraten, kun je als maatschappij niet verbieden – net zomin als je ze 

het recht kunt ontzeggen om hun kroost te verblijden met het verhaal van Assepoester of met de komst van 

Sinterklaas." Ik lees hierin dat oude volksfeesten en kunstzinnige cultuuruitingen tot niets anders dan de 

'commercie' van een 'amusementsindustrie' zouden behoren. Ook lees ik in aangehaalde bewering dat 

volksverhalen, sprookjes en mythen eventueel wel voor wat ontspanning kunnen zorgen, zoals een speelfilm, 

maar dat zij eigenlijk wel 'een vijand van de (objectieve) waarheid' zijn. Is het evenwel niet mogelijk dat 

dergelijke verhalen op een beeldrijke manier oermenselijke ervaringen weergeven? De vreugdes van de liefde 

                                                      
1
 Bepaalde strekkingen binnen het oude Jodendom, bijvoorbeeld, geloofden wel in God maar niet in de 

opstanding van de doden. Zie hiervoor onder andere het evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 20, verzen 27-40. 
In dit fragment discussieert Jezus met de Sadduceeën, van wie geweten is dat ze 'de opstanding ontkennen'. 
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en het verdriet van het lijden? Drukt een wetenschappelijk medisch verslag volledig uit wat de dood van een 

ander mens betekent? Drukt de biologische component van de seksuele eenwording volledig uit wat deze daad 

inhoudt? De smart van een Hamlet of de betovering van een Juliet geven woorden aan onze grootste 

teleurstellingen en diepste verzuchtingen. Ik durf te betwijfelen of de metaforen van Shakespeare slechts 

'hersenspinsels' zijn. In zijn Homilie over de geboorte des Heren schrijft Geert Grote omstreeks 1383 (!): "Geen 

kind gelooft dat de bomen of de dieren uit de fabels inderdaad echt hebben kunnen spreken. Immers, de 

letterlijke zin van de gedichten of poëtische, beeldrijke geschriften is juist de figuurlijke zin ervan, en niet de zin 

die op het eerste gezicht de naakte woorden lijken voor te houden. Wie gelooft er nu dat, zoals in het boek der 

Rechters verhaald wordt, de bomen zich een koning wilden kiezen en dat de vijgenboom, de wijnstok, de 

olijfboom en de braamstruik zus of zo hebben geantwoord bij die koningskeuze? Zo gebruikt Christus in zijn 

onderricht allerlei beelden, meer nog, de evangelist Mattheüs zegt zelfs dat Hij nooit zonder beelden sprak. En 

ook al is het Christus die deze beelden gebruikt, toch meen ik niet dat die dingen in werkelijkheid hebben 

plaatsgevonden…"
2
 

 

Kortom, veel van die 'achterlijke' gelovigen – zowel nu als vroeger – weten heus wel wat een metafoor 

is. En waarom zouden kinderen geen kennis mogen nemen van één van de voornaamste bronnen van de 

westerse kunst en literatuur: de bijbel? Je moet zelfs niet gelovig zijn om je eigen, diepmenselijke ervaring met 

bijbelse archetypen en metaforen weer te geven. Patrick Riguelle, bekend van De Laatste Show, heeft in dit 

verband een open, tolerante houding, wars van enige 'ideologische agenda': "Ik ben zo atheïst als je maar zijn 

kunt, maar ik lees graag in de bijbel. Al is het maar om de verhalen te kennen. Bob Dylan, Lou Reed, Johnny 

Cash, Neil Young: hun teksten zitten vol religieuze metaforen." (DS, weekendeditie 22-23 augustus, 2009). Tot 

nader order worden zulke metaforen in onze samenleving nog getolereerd. De kernramp in Japan heet, met 

een bijbelse connotatie, 'apocalyptisch'. Worden binnenkort dergelijke omschrijvingen uit onze 

woordenboeken geschrapt, omdat ze niet 'nuchter' of 'objectief' genoeg zouden zijn? In zijn futuristische 

roman 1984 beschrijft George Orwell reeds de komst van een samenleving waarin de verarming van de 

woordenschat van overheidswege georganiseerd wordt opdat alleen de zogenaamde Newspeak zou 

overblijven – een taal die 'efficiënt' en 'politiek correct' is ('geen gezever!').  

Vooralsnog wordt de bijbel niet op een stapel met andere ongewenste boeken verbrand. Vooralsnog 

blijven de confessionele keuzevakken op school bestaan, als stille getuigen van onze 'tolerante, open, 

democratische en pluralistische westerse samenleving'. Vooralsnog behouden het evocerende woord van de 

dichter en de fragiele ontvankelijkheid van het kind nog hun plaats. Maar misschien heeft Hans Andreus wel 

gelijk als hij in zijn gedicht Voor een dag van morgen schrijft: "Wanneer ik morgen doodga, vertel dan aan de 

bomen hoeveel ik van je hield. … Vertel het aan een kind, dat jong genoeg is om het te begrijpen." De woorden 

van de dichters zijn inderdaad wellicht niet altijd hoorbaar in de wereld van de 'volwassenen', waarin het 

cynisme beschouwd wordt als hét criterium van maturiteit. De oude, eerbiedwaardige filosofische triade van 

het ware, het goede en het schone mag, zo nu en dan, de al te dogmatische definities die over haar gelden in 

een cynisch geworden wereld, nog in vraag stellen. 

 

Erik Buys  

 

– godsdienstleraar die dit artikel geschreven heeft omdat hij, althans volgens bepaalde maatschappelijke 

overtuigingen maar niet volgens zijn eigen ervaring, 'vreest voor zijn job'. Toch vreest hij daarnaast ook voor 

een verdergaande dehumanisering van de samenleving, waarbij 'het andere' en 'de anderen' alleen nog 

benaderd worden vanuit hun mogelijk nut in het nieuwe totalitarisme dat 'marktisme' (een term van de 

Nederlandse socioloog Abram de Swaan) heet. De 'marktistische' doctrine denkt ook sociale verhoudingen 

louter in termen van economische transacties die 'te managen' zijn. Naar het woord van The Beatles meent 

Buys evenwel: "Money can't buy me love." 

                                                      
2
 Uit: Geert Grote, Gerlach Peters, Zich aan God hechten. Twee teksten uit de Moderne Devotie, Abdij 

Bethlehem, Bonheiden, 1999. Vertaling: dr. Rob Faesen s.j. Geciteerd in: DE WIT, A. & STEENVOORDE, R., 
Christendom. Bronnenboek, Lannoo, Tielt, 2008, p.114. 


