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DANKWOORD 

Terug universitaire studies aanvatten als zestiger is geen sinecure. De mentale 
en de fysieke inspanningen laten hun sporen na. De eerste meer in positieve, de 
laatste beslist in negatieve zin. Wat iemand ertoe drijft om zichzelf dit intellectu-
eel masochisme aan te doen, niettegenstaande een nog bijzonder drukke be-
roepspraktijk als door justitie erkend zelfstandig familiaal bemiddelaar, is moei-
lijk onder woorden te brengen. Maar ik weet zeker dat, benevens de in mijn ka-
rakter besloten neiging tot het aangaan van intellectuele uitdagingen, het per se 
willen tot voorbeeld strekken voor mijn dochter Iris en schoonzoon Otto, maar 
vooral voor mijn kleinkinderen, Marie (9) en Emile (7), uitermate motiverend 
heeft gewerkt. Ik wilde hen laten zien dat de gezegden ‘Waar een wil is, is een 
weg’ en dat ‘Men nooit te oud is om te leren’, niet zomaar triviale zegswijzen 
zijn, maar veel waarheid inhouden. Ik ben dankbaar dat ik dit, naar ik hoop, 
lichtend voorbeeld nog heb kunnen en mogen zijn. 

Ook mijn echtgenote, Nic, die ik weliswaar al 43 jaar uitermate veel verschul-
digd ben, moet ik eens te meer in dit woord van dank betrekken. Zij had ge-
hoopt en gerekend op een welverdiende rust na een volledige actieve loopbaan 
als lerares in het onderwijs om samen ‘in alle stilte’ te kunnen genieten van de 
geneugten van het leven die zich op ‘de oude dag’ aandienen. Die hoop is echter 
ijdel gebleken of althans met enkele jaren uitgesteld. Maar zoals steeds, heeft zij 
met veel liefde en engelengeduld het einde van deze lijdensweg met veel ver-
trouwen afgewacht. Zij heeft dit echter niet zomaar ondergaan, maar meege-
leefd en zelfs geparticipeerd. Niets was haar te veel, noch om mijn schrijfsels 
kritisch door te nemen, schrijf- of spellingfouten te verbeteren en haar eigen 
mening over bepaalde inhouden duidelijk te maken. Tijd noch moeite heeft zij 
gespaard, noch gemord om de ettelijke euro’s die over de balk gegaan zijn om 
een stapel interessante werken, die dienstig konden zijn voor deze scriptie, aan 
te schaffen. Dat positief klimaat en haar morele steun en aansporingen zijn van 
onschatbare waarde gebleken, zonder dewelke mijn project allicht een nieuwe 
en moderne uitgave van de mythe van Sisyphus zou geworden zijn. Voor dit al-
les ben ik haar eeuwig dankbaar. 

Ik dank mijn promotor, dr Patrick Loobuyck, die mijn grootste waardering opge-
wekt heeft toen ik hem voor een paar jaar leerde kennen als docent in de twee-
de licentie en het vak politieke filosofie doceerde. Maar vooral voor het feit dat 
hij mij heeft weten boeien met het voor mij toen totaal onbekende fictionalisme, 
met als gevolg dat ik mij twee jaar lang in deze filosofie verdiept heb. Hij heeft 
voor mij het fictionalistisch licht laten schijnen in de duisternis en ik ben hem 
veel dank verschuldigd dat hij mij aangespoord heeft om het fictionalisme in re-
ligieus perspectief als onderwerp te kiezen voor deze scriptie. Tijdens intense 
gedachtewisselingen over dit onderwerp, heeft hij met veel blijk van deskundig-
heid en geduld, zich ingespannen om mijn visie ad rem mee vorm te geven. Hij 
is voor mij een onmisbare schakel geweest die ervoor gezorgd heeft dat mijn 
doelstelling gerealiseerd kon worden. Ook hem ben ik heel veel dank verschul-
digd. 
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Twee mensen zijn voor mij insgelijks bijzonder waardevol gebleken bij het 
schrijven van deze scriptie, met name de heren Marc Rousseaux en Marc  Van 
Dyck. Twee uitermate erudiete persoonlijkheden, die mij de kans geboden heb-
ben met elk van hen urenlange gesprekken te voeren over onderwerpen waarin 
zij naar mijn inschatten hun gelijke niet kennen. De heer Marc Rousseaux is een 
kenner bij uitstek van de mythologie en aanverwante onderwerpen en heeft me 
heel wat kennis dienaangaande bijgebracht. De heer Marc Van Dyck heeft mij 
met verstomming geslagen met zijn weergaloze parate kennis die hij sinds en-
kele jaren over Vaihinger en het fictionalisme eigen gemaakt heeft. Zonder deze 
twee ‘grote meneren’ was ik misschien nog steeds op zoek naar relevant bron-
materiaal om deze scriptie tot een goed einde te brengen. Mijn bijzonder harte-
lijke dank gaat uiteraard naar hen beiden uit. 

Ook wil ik nog mijn dank en erkentelijkheid uitspreken voor mijn goede vrienden 
Frans Larridon en Johan Temmerman, beiden academisch geschoold op theolo-
gisch gebied, weliswaar respectievelijk in katholieke en protestantse theologie, 
en die zich de moeite getroost hebben mijn scriptie door te nemen en hun kritie-
ken terug te spiegelen. Dat heeft ook mijn intussen bevriende psycholoog en se-
nior-medestudent, Robert Van Den Eede, met veel kritische zin gedaan. En ui-
teraard ook op mijn ‘oude’ vriend, Prof. Dr. Pieter De Meyer, heb ik zoals steeds 
kunnen rekenen. Hij heeft mij interessant bronmateriaal aan de hand gedaan, 
die mij bij de studie van Vaihinger en de ‘Als-Of’-filosofie van dienst is geweest. 
En last but not least dank aan nog twee andere vrienden, m.n. het echtpaar Lu-
cienne De Moor en Johan Wimberg, die hun talenkennis ter beschikking gesteld 
hebben bij het vertalen van een paar Duitstalige artikelen. Aan al deze mensen 
insgelijks mijn oprechte dank. 

*                              *                              * 
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INLEIDING 
 
Mijn naar verluidt aangeboren empathische attitude is allicht het causale 
verband met mijn niet te stillen honger om mij steeds in de leef- en denkwe-
reld van andersdenkenden, c.q. de gelovigen, te verplaatsen. Op die manier 
tracht ik niet enkel inzicht, maar vooral respect op te brengen, ook voor leer-
stellingen, ideeën of meningen die ik in wezen niet deel. Een eclectische 
speurtocht in het filosofisch en theologisch verleden en heden lijken mij in 
dat perspectief onvermijdelijk om op een verantwoorde wijze het ‘religieus 
fictionalisme’ te benaderen. 
 
In mijn scriptie zal ik de dialectische methode hanteren voor een epistemolo-
gische en ontologische analyse van dit ‘religieus fictionalisme’. Vooreerst be-
handel ik in deel I het belangrijk maatschappelijk fenomeen ‘religie’, die ik in 
deel II tegenover een interessant, maar naar mijn mening te weinig gekend 
filosofisch denkkader van het neo-kantianaans fictionalisme plaats, om in 
deel III te resulteren in antwoorden op vragen die het religieus fictionalisme 
peilen. 
 
Het zout en de peper voor het eerste deel dat over religie handelt haal ik 
voornamelijk bij Daniël C. Dennett1 en Richard Dawkins2. De mosterd voor 
het tweede deel over fictionalisme kan bezwaarlijk elders vandaan gehaald 
worden dan bij de Duitse filosoof Hans Vaihinger. Maar uiteraard ook andere 
denkers zijn voor mij een belangrijke inspiratiebron gebleken in mijn con-
ceptvorming over het onderwerp dat hier aan de orde is. 
 
Al wie zich momenteel enigszins interesseert voor filosofie, biologie en psy-
chologie in evolutionair perspectief, zal beslist vertrouwd zijn met heden-
daagse denkers en schrijvers zoals Dennett en Dawkins. Zij zijn lichtbakens 
die met onverdroten ijver permanent de strijd voeren op het donkere pad 
van het onmiskenbaar verlammend ideeëngoed dat o.m. creationisten en 
aanhangers van de leer van het intelligent design aan de wereld verkondi-
gen. De ideeën van voornoemde twee schrijvers hebben mij in zeer geruime 
mate beïnvloed bij het schrijven van deze scriptie, omdat hun stellingen 
overduidelijk compatibel, maar daarom niet volledig congruent, zijn met de 
visie die bij mezelf sinds meer dan zestig jaar tot rijping is gekomen. Maar ik 
ben er mij nu al van bewust en heb bij het uitschrijven van deze verhande-
ling moeten ervaren dat rijping in het vocabularium van de relativiteit thuis-
hoort. 
 
Ook heb ik tijdens mijn intellectuele speurtocht een paar namen ontmoet, 
waarmee ik eerder nauwelijks of in het geheel niet vertrouwd was, maar voor 
mij en mijn scriptie een wezenlijke bijdrage geleverd hebben, om een ander 
licht te werpen vanuit bepaalde invalshoeken. Ik denk daarbij aan de theo-

                                                
1 DENNETT, Daniël. De betovering van het geloof. Religie als een natuurlijk fenomeen. (Vertaald door Hans Bos-
man), Amsterdam/Antwerpen: Contact, 2006 
2  DAWKINS, Richard, God als misvatting. (Vertaling Hans E. van Riemsdijk), Amsterdam: Nieuw Amsterdam 
Uitgevers, 2006 
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loog Dietrich Bonhoeffer, de psycholoog Piet Vroon en niet in het minst, maar 
zoals reeds hoger vermeld, aan de filosoof Hans Vaihinger. 
 
Dietrich Bonhoeffer is voor mij het lichtend voorbeeld van iemand wiens 
ideeën diametraal op mijn ideeëngoed staan, maar hem toch mijn grootste 
eerbied betoon voor de moed en zelfopoffering die hij omwille van zijn prin-
cipes en geloof heeft kunnen opbrengen. Daarom citeer ik deze ‘held’ met 
veel graagte, als mijn ultieme blijk van eerbetoon aan een uitzonderlijk mens 
en als herinnering aan en oproep voor het feit dat tussen denken en conse-
quent doen geen discrepantie mag bestaan. 
 
Anderzijds heeft het boek van Piet Vroon ‘De Tranen van de Krokodil’3 mij 
danig in de ban kunnen houden en gefascineerd, dat ik het niet kon nalaten 
ook zijn evolutionaire (of zijn het visionaire?) visie aan bod te laten komen 
bij de zoektocht naar een mogelijke evolutionaire neurologische verklaring 
voor een religieus fictionalisme. Hij was weliswaar een niet onbesproken 
maar mijns inziens miskend en zeker verguisd auteur wiens boeiende ideeën 
mij niet onberoerd gelaten hebben. En zowel Dietrich Bonhoeffer, die ver-
moord werd, als Piet Vroon, die zichzelf van het leven heeft beroofd, zijn op 
dramatische manier aan hun eind gekomen. Maar dit illustreert eens te meer 
hoe zeer interessante mensen geboren worden om op een spijtige manier te 
sterven en de vrucht van hun denken vlug in de vergeethoek verzeild zou 
kunnen raken door de overwoekerende idee aan het noodlot dat hen bescho-
ren was. 
 
Ik vind het ook onwaarschijnlijk hoe weinig de in de 19de eeuw geboren neo-
kantiaanse Duits filosoof Hans Vaihinger gekend, laat staan bekend is. Zijn fi-
losofisch ‘alsof’ principe is misschien dé filosofie die op een latente wijze het 
dichtst aansluit bij het dagdagelijks leven zowel van de man in de straat als 
de intellectueel, maar waar men blijkbaar door onwetendheid blind voor ge-
bleven is. En onbekend is onbemind. Het is net als de piloot die zijn lan-
dingsplaats niet ziet omdat hij er zich al pal boven bevindt. Het is vooral ver-
bazingwekkend en ook ontstellend vast te stellen hoe zelfs talloze erudiete, 
universitair geesteswetenschappelijk gevormde personen het antwoord op de 
vraag of de naam Hans Vaihinger voor hen iets betekent, schuldig blijven. 
Bijgevolg lijkt het mij de hoogste tijd dat deze filosoof de plaats verdient die 
hem toekomt in het bewustzijn van de hedendaagse mensen, opdat zij op 
zijn minst inzicht zouden verwerven in het fictionalistisch ideeëngoed dat hun 
denken versluierd en ingepalmd heeft. De kennis van de filosofie van Hans 
Vaihinger kan mijns inziens niet anders dan een waardevolle bijdrage leveren 
in het emancipatorisch vrijdenken van de homo sapiens, waartoe wij ons 
toch vermoedelijk allemaal bekennen. Bijzonder interessant en ten zeerste 
aan te bevelen is zijn door hemzelf geschreven maar in het Engels vertaald 
synthetisch werk4, waarin Vaihinger zijn ‘Als-Of’ filosofie bundelt in een no-
tendop van 362 pagina’s. Daarin beschrijft hij de vijftien belangrijkste punten 
van zijn ‘Als-Of’ filosofie, hoe ze ontstaan is en geeft hij ook heel veel infor-

                                                
3 VROON, Piet. De Tranen van de Krokodil, Over de te snelle evolutie van onze hersenen, Baarn: Ambo, 1989 
4 VAIHINGER, Hans. The Philosophy of ‘As if’. A System of the Theoretical, Practical an Religious Fictiions of 
Mankind. (Translated by C.K. Ogden, Second Edition), London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co, Ltd, 1935 
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matie over zijn levensloop en de boeken die hij bestudeerd heeft ad rem. 
Opmerkelijk is dat hij daarin ook refereert naar Kant, die voor hem een be-
langrijke inspiratiebron geweest is en hem bovenal op het idee gebracht 
heeft van het nut van ficties. Het is dan ook meer dan evident dat dit werk 
ook voor mij de belangrijkste bron geweest is om mij in de filosofie van Vai-
hinger te verdiepen. Op zijn minst hoop ik een summiere bijdrage te kunnen 
leveren om bij een paar moedigen die deze scriptie vrijwillig zullen lezen, 
Vaihinger uit het rijk der nobele onbekende filosofen te doen verrijzen en 
herleven en hem in hun brein een plaats te geven, zijn en hun eigen denken 
waardig. 

*                              *                              * 
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DEEL I: RELIGIE 
 

1. Een afbakening van het begrip ‘religie’ 
 
1.1. Etymologie 

 
1.1.1. Visie van het christelijke geloof 
 

In het woordenboek van het christelijke geloof5 wordt religie omschreven als 
volgt: 

 
‘Ons woord 'religie' stamt af van het Latijnse woord religare. Dit heeft de be-
tekenis: opnieuw verbinden. 'Religie' heeft dus als doel de mens (opnieuw) in 
verbinding te brengen met God, de Schepper. In die zin, is het woord toe-
pasbaar op elke godsdienst. 
 
Die verbinding met God is volgens het christendom verloren gegaan door de 
zonde van de mens. Het christendom ziet Jezus als de enige weg om die ver-
loren verbinding te herstellen.’ 
 

1.1.2. Kritische bedenking 
 

Het woord ‘religie’ is etymologisch inderdaad afkomstig van het Latijnse 
woord ‘religare’, wat zoveel betekent als ‘verbonden zijn met’. Uit bovenver-
melde visie blijkt nochtans al onmiddellijk dat het woord ‘religie’ en bijgevolg 
de afleidingen ‘religieus’ en ‘religieus bewustzijn’, naar mijn mening ten on-
rechte, exclusief ingepalmd worden door godsdienstige strekkingen of ge-
nootschappen. In de aanhef wordt ‘Ons woord religie’ als ‘eigendom’ en als 
exclusief behorend tot het vocabularium van godsdienst geponeerd. Dit im-
pliceert dat iemand die niet in een God gelooft, de facto geen ‘religieus ge-
voel’ of ‘religieus bewustzijn’ zou kunnen hebben, wat ik met klem wens te 
betwisten. 
 
De verbondenheid is mijns inziens een ambivalent begrip: een horizontale en 
een verticale verbondenheid. Om uiteen te zetten wat ik concreet bedoel met 
horizontale verbondenheid, refereer ik graag naar Karl Jaspers6. Hij onder-
scheidt drie niveaus van communicatie. De bestaanscommunicatie of de ver-
bondenheid tussen de mensen door het feit van tegelijkertijd in de wereld te 
zijn; de bewustzijnscommunicatie of de verbondenheid van de mensen door 
verbale en niet-verbale uitwisseling van bewustzijnsinhouden; en de existen-
tiële communicatie of de innige vorm van verbondenheid van twee mensen 
door het communiceren van de belevingen die de ware kern van hun per-
soonlijkheid reveleert, door het in verbinding treden van de twee existenties, 
c.q. de liefde. 
 

                                                
5 http://www.woordenboek.solcom.nl/pagina.php?woord=Religie 21/12/2006 
6 JASPERS, Karl. Vernunft und Existenz. Bremen: Piper, 1973, p. 57-82 

http://www.woordenboek.sol
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De verticale verbondenheid is echter van een andere orde. Het is de relatie 
van het individu tegenover het hele kosmisch gebeuren. Gelovig of ongelo-
vig, godsdienstig of ongodsdienstig, maar het besef hoe pietluttig men is met 
betrekking tot die overweldigende, onmetelijke, onbegrijpbare realiteit van 
de kosmos, is mijns inziens een diep religieus besef. Daarvoor dient zeker 
geen God, laat staan een gereveleerde God verklaringsmodel te staan. Niets 
plaats ik immers buiten de natuur en als dusdanig verwerp ik de God als bo-
vennatuurlijk wezen. En hier kan ik, vanuit mijn epifenomenologisch atheïs-
tisch standpunt, Dawkins7 bijtreden als hij schrijft dat hij ‘geen geloof kan 
hechten aan een bovennatuurlijk scheppend wezen dat schuilgaat achter het 
waarneembare universum, noch aan een ziel die langer blijft bestaan dan het 
lichaam, maar enkel verwondering kan opbrengen voor natuurverschijnselen 
die we nog niet begrijpen en hoopt dat dit wel ooit het geval zal zijn’. 
 
De zeer bescheiden plaatsbepaling van de mens in dit weergaloze natuurlijke 
gebeuren, zijn besef van verbondenheid als klein wieltje in dit grote rader-
werk, maakt hem groot, daar dier noch plant tot zo een verbondenheid, zo 
een plaatsbepaling, zo een religiositeitbewustzijn in staat zijn. 
 
Ook Arnold Burms8 verdedigt de stelling dat: ‘de essentie van de religie he-
lemaal niet ligt in datgene wat men gewoonlijk ‘geloof’ noemt’. Terwijl de 
termen ‘gelovig’ en ‘godsdienstig’ vaak nagenoeg als synoniemen worden 
opgevat, zullen ze hier scherp worden gescheiden. Tot de gedachtegang die 
ik zal ontwikkelen behoort de stelling dat een ongelovige godsdienstig kan 
zijn – zelfs godsdienstig in een christelijke of katholieke zin.’ 
 
Ook stelt deze auteur9 centraal dat: ‘op bepaalde momenten het de mens ge-
geven is dat het besef van zijn nietigheid zich verbindt met een instemmend 
levensgevoel.’ 
 
Dawkings10 voor wie pantheïsme tot het domein van de metaforen behoort  
en  volgens hem een  ‘gepimpt’ atheïsme is en die volgens sommigen  een 
blasfemische taal niet schuwt, laat in zijn boek de pantheïstische Einstein aan 
het woord. Die zou het begrip religiositeit verwoord hebben als ‘het aanvoe-
len dat achter al het  ervaarbare  iets schuilgaat dat ons verstand niet kan 
bevatten,  iets waarvan de schoonheid en verhevenheid alleen indirect en als 
een flauwe weerschijn tot ons  komen’ 

 
Een atheïst kan in dit perspectief evenzeer getuigenis afleggen van een diep 
religieus bewustzijn. Ook Dennett11 blijkt die mening toegedaan, als hij 

                                                
7 DAWKINS,  Richard. God als misvatting. (Vertaling Hans E. van Riemsdijk), Amsterdam: Nieuw Amsterdam 
Uitgevers, 2006, p. 22 
8 BURMS, Arnold. Godsdienst/Filosofisch bekeken, Hfstk I. Religie, geloof, illusie. (Red. P. Cortois, e.a.), Kapel-
len:  Uitgeverij Pelckmans, 2003, p 11 
9 ibid, p. 16 
10 DAWKINS, Richard, God als misvatting. (Vertaling Hans E. van Riemsdijk), Amsterdam: Nieuw Amsterdam 
Uitgevers, 2006, p. 27 
11 DENNETT, Daniël. De betovering van het geloof. Religie als een natuurlijk fenomeen. (Vertaald door Hans Bos-
man), Amsterdam/Antwerpen: Contact, 2006, p. 33 
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schrijft: ’Ondanks de religieuze connotaties van de term, kunnen zelfs atheïs-
ten en agnostici heilige waarden hebben.’ 
 
Ik ben het dan ook roerend eens met de agnost en een van de bekendste as-
tronomen van de vorige eeuw, Carl Sagan12, wanneer hij het alleenrecht om 
de transcendente verwondering van de mens waarop de religie zich sinds 
eeuwen beroept, in vraag stelt. Evenzeer kan ook ik niet aanvaarden dat de 
godsdiensten zich het prerogatief toe-eigenen, in het bijzonder dat enkel zij 
een begrip als ‘religieus bewustzijn’ kunnen en mogen hanteren en het als 
ware exclusief tot hun vocabularium behoort. Nochtans zal ik in het verdere 
betoog van deze scriptie de reductionistische visie op het begrip religie han-
teren, zoals die in de gegeven omschrijvingen aan bod komt. 

 
1.2. Omschrijving 

 
Van Dale13 stelt dat ‘religie’ een synoniem is voor ‘godsdienst’ en kent aan 
‘religieus’ twee betekenissen toe. Een ander woord voor ‘godsdienstig’ en 
‘gebonden aan een kloosterregel of gelofte.’ 

 
Dennett14 definieert religies als ‘sociale systemen waarvan de aanhangers 
hun geloof belijden in een bovennatuurlijke agent, of bovennatuurlijke agen-
ten, wiens goedkeuring dient te worden gezocht.’ De bovennatuurlijke agent 
waarover deze auteur het heeft, hoeft echter niet erg antropomorf te zijn. 
Het bovennatuurlijk element dat hij invoert zorgt er wel voor dat religie dui-
delijk onderscheiden wordt van zwarte magie. 
 
James15 definieert daarentegen religie als ‘de gevoelens, handelingen en er-
varingen van individuele mensen in hun eenzaamheid, in zoverre ze zich in 
relatie voelen staan met datgene wat ze als de goddelijke beschouwen.’ 
 
Uit de twee voorgaande definities blijkt al duidelijk dat geen eensgezindheid 
en zelfs grote discrepanties bestaan met betrekking tot de concrete invulling 
van het begrip religie. Waar Dennett opmerkelijk meer de klemtoon legt op 
de socioculturele factoren, relateert James religie meer aan de individuele 
beleving van het individu in relatie met een Godheid. Dennett karakteriseert 
deze individuele beleving eerder als spiritualiteit in plaats van religiositeit. 
 
Maar voor  eenieder moet het duidelijk zijn dat religie enkel gebaseerd is op 
geloof en niet op kennis. Een fundamenteel verschil dat nochtans vaak op 
een sublieme manier maar ten onrechte met elkaar verward, vermengd of 
zelfs misbruikt wordt. Daarenboven wordt het kritiekloos geloven meestal als 
een deugd voorgesteld en men doet uitschijnen dat het geloof in principe 
nooit verdedigd moet worden. 
 

                                                
12 SAGAN, Carl. Pale Blue Dot. A Vison of the human Future in Space. New York: Ballantine Books, 1997 
13 http://www.vandale.be/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=religie 21/12/2006 
14 DENNETT, Daniël. De betovering van het geloof. Religie als een natuurlijk fenomeen. (Vertaald door Hans Bos-
man), Amsterdam/Antwerpen: Contact, 2006, p. 20 
15 JAMES, William. The Varieties of Religious Experience. (Red. Martin Marty), New York: Pinguin, 1982, p. 31 

http://www.vandale.be/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=religie
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Religie is in de loop van de geschiedenis ook in een negatief perspectief om-
schreven of gedefinieerd. Zo citeert Dawkins16 Seneca, Voltaire en Napoleon, 
waarbij de eerste verkondigd zou hebben dat ‘religie door simpele mensen 
beschouwd wordt als waar, door wijzen als vals en door heersers als nuttig’ 
en dat Napoleon religie zag als ‘een prima  middel om  simpele mensen rus-
tig te houden’ of Voltaire die  reeds lang geleden verkondigde dat ‘mensen 
die je ongerijmdheden  kunt laten geloven, gruweldaden kunt laten begaan’. 
 

2. Kenmerken van religie 
 

2.1. Volgens Dietrich Bonhoeffer17 
 

2.1.1. Situering 
 

Een Duits protestants en sociaal bewogen theoloog (1906–1945), die zich in-
gezet heeft in het verweer tegen het Hitlerregime en opgesloten werd in de 
gevangenis, waar hij zijn beroemd geworden gevangenisbrieven geschreven 
heeft. Op 9 april 1945 wordt hij vermoord. 
 
Dé existentiële vraag die Bonhoeffer bezighoudt is: ‘Wie is Christus voor ons, 
in onze wereld’? Hij vraagt zich daarbij af hoe hij zich tegenover Christus 
moet verantwoorden en op welke wijze hij moet leven in deze (Westerse) as-
sertief-geworden-wereld. 
 
Mondigheid relateert hij aan moraliteit met betrekking tot de handelswijze 
van de mens. Mondig is de mens die zich kan en wil verantwoorden. Het 
hoofdkenmerk in zijn optiek is bijgevolg de (zelf)verantwoordelijkheid. Hetzij 
de mens goed of slecht gedaan heeft, hij moet persoonlijk achter zijn han-
delswijze staan en er vooral zelf alle gevolgen voor dragen. Dat Bonhoeffer 
zijn visie zelf consequent gestalte heeft gegeven, blijkt uit het feit dat hij het 
met zijn eigen leven bekocht heeft. 
 

2.1.2. Kenmerken 
 
2.1.2.1. Religie is de gevangene van een filosofie 

 
Het archaïsche taalgebruik en de archaïsche denkwijzen illustreren volgens 
Bonhoeffer een anachronisme waarin de religieuze formules zijn blijven ste-
ken en die niet meer van onze tijd zijn. Het ‘appellerend’ woord van Christus 
zit als het ware vastgevroren in oude, onverstaanbare formules, waaruit het 
dringend bevrijd moet worden. 

 
 
 
 

                                                
16 DAWKINS, Richard. God als misvatting. (Vertaling Hans E. van Riemsdijk), Amsterdam: Nieuw Amsterdam 
Uitgevers, 2006, p. 298 
17 BETHGE, Eberhard. Dietrich BONHOEFFER. C. Kaiser Verlag, München, (Ned. vert. door drs J. van de Geijn 
en dr F.v.d. Heijden O. Praem), Utrecht/Baarn: Ambo/Bosch & Keunig, 1968, p. 901-933 
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2.1.2.2. Religie werkt individualisme in de hand 
 

De religie leidt volgens Bonhoeffer tot een egocentrisme waarbij de mens 
nog enkel aandacht heeft en bezorgdheid kent voor het eigen zielenheil. 
Maar Christenen behoren in essentie tot een gemeenschap, die verantwoor-
ding verschuldigd is tegenover Christus. Het individualisme moet de plaats 
ruimen voor er-voor-de-anderen-zijn. 

 
2.1.2.3. Religie is partieel 

 
Christus appelleert élke dag van de week en is dus volgens Bonhoeffer een 
permanente activiteit, terwijl religie zich enkel toespitst op sommige punten 
en op bepaalde tijdstippen. Religie mag geen urgentiedienst worden, waarop 
enkel een beroep gedaan wordt in noodgevallen. Het echte geloof moet ver-
weven zijn met het leven van elke dag. 

 
2.1.2.4. Religie met een deus-ex-machina-mentaliteit 

 
God wordt volgens Bonhoeffer al te veel voorgesteld als een redder in nood, 
die voor de rest niets met het echte leven zou te maken hebben. In die zin 
leidt religie tot lafheid of tot een vlucht voor verantwoordelijkheid in noodsi-
tuaties. Christus heeft net het omgekeerde gedaan door elke deus-ex-
machina-hulp te weigeren en in totale verlatenheid op het kruis der boeven 
te sterven. Geloof in Christus doet het leven zien als een opdracht en zelfs 
een zending. 

 
2.1.2.5. Religie met een privilegie-mentaliteit 

 
Volgens Bonhoeffer voedt de religie te veel het arrivisme binnen de gewone 
kerk, door aan te leunen bij de machthebbers om de eigen positie veil te 
stellen. Hijzelf kiest voor de zelfverantwoordelijkheid met alle risico’s die er-
mee gepaard gaan. Dit blijkt overduidelijk uit zijn samenzwering tegen Hitler, 
waardoor zijn eigen veiligheid en bestaanszekerheid zwaar gehypothekeerd 
werden. 

 
2.2. Volgens Daniël Dennett 

 
2.2.1. Voorbeschouwingen 

 
Dennett maakt een opmerkelijk onderscheid tussen het ‘geloof in God’ ener-
zijds en het ‘geloof in het geloof in God’ anderzijds18. Mensen die in God ge-
loven verheerlijken Hem en zijn er heel zeker van dat Hij werkelijk bestaat. 
Zij die geloven in het geloof in God, en volgens Dennett kan niemand daar-
aan twijfelen en is het perfect mogelijk dat ook een atheïst daarin gelooft, 
vinden het een goede zaak die zelfs moet aangemoedigd en aangekweekt 

                                                
18 DENNETT, Daniël. De betovering van het geloof. Religie als een natuurlijk fenomeen. (Vertaald door Hans Bos-
man), Amsterdam/Antwerpen: Contact, 2006, p. 217 
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worden. Herman De Dijn19 merkt daarbij op dat ‘niet de verdediging van de 
geloofsinhoud tegen de wetenschappelijke ratio het belangrijkst wordt, maar 
de verdediging van de religie als een (ook morele) levenswijze die men kost 
wat kost wil behouden’. 
 

2.2.2. Kenmerken 
 

Dennett haalt drie kenmerken van religie aan die hij benoemt als de drie 
sluiers van religie20: 
 

2.2.2.1. De systematische onkwetsbaarheid voor weerlegging. 
 

Het zijn ‘vooronderstellingen van onzichtbare, onbespeurbare effecten die 
systematisch immuun zijn voor bewijs of tegenbewijs.’ Hij benadrukt vooral 
het systematisch karakter en meent dat dit kenmerk de facto in élke gods-
dienst terug te vinden is, zoniet betreft het naar zijn mening geen echte 
godsdienst. 
 
Of er al dan niet leven is na de dood, kan ik als voorbeeld geven voor dit 
kenmerk. Niemand is in staat enig bewijs of tegenbewijs te leveren of dit 
strookt met de werkelijkheid of thuishoort tot het domein van de fictie. En 
nimmer zal iemand daartoe in staat zijn. Dit heeft voor heel wat mensen 
voor gevolg dat zij allicht ‘het zekere voor het onzekere nemen’ en een reli-
gie belijden, het gezegde indachtig ‘wat niet baat, niet schaadt’. 
 

2.2.2.2. De mysteriën die het verstand te boven gaan. 
 
Deze hebben vooral een beschermende functie. Ze overstijgen immers ver 
onze ratio en zijn aldus absoluut onbegrijpbaar. En dit verklaart allicht de 
noodzaak om ze bijwijlen aan te passen en bij te werken, opdat de gelovigen 
niet de sluier van onkwetsbaarheid voor weerlegging zouden lichten. 
 
Hier geef ik graag de parthenogenese of onbevlekte ontvangenis van de Hei-
lige Maagd Maria en de Moeder van God als voorbeeld. Naar verluidt zou dit 
volgens Warraq21 ‘op een verkeerde vertaling berusten van het Hebreeuwse 
woord voor ‘jonge vrouw’ in het Griekse ‘maagd’. Maar ook Hans Küng22 
geeft grif toe dat dit ‘een speciaal en nog steeds verbazingwekkend harts-
tochtelijk omstreden probleem vormt’. Hij vermeldt daarbij dat dit mysteri-
eus gebeuren in de kerkelijke traditie verschillend is opgevat. Aanvankelijk, 
volgens Matteüs en Lucas, zou Maria nog maagd geweest zijn vóór de ge-
boorte. Nadien, refererend naar een groter ascetisme en Jakobus, wordt haar 
maagdelijkheid in verband gebracht met het tijdstip van de geboorte zelf, die 
zou plaats gegrepen hebben zonder weeën of zonder beschadiging van het 

                                                
19 DE DIJN, Herman. God een parasiet in de hersenen? Bijdragen. International Journal in Philosophy and Theolo-
gy, 67(4), 2006, p. 450 
20 DENNETT, Daniël. De betovering van het geloof. Religie als een natuurlijk fenomeen. (Vertaald door Hans Bos-
man), Amsterdam/Antwerpen: Contact, 2006, p. 164 ev. 
21 WARRAQ, Ibn. Virgins in Paradise? What virgins? In Free Inquiry 26:1, 2006, p. 45-46 
22 KUNG, Hans. Christen zijn. (Nederlandse vertaling door Heldens P; s..j., 1975, 3de druk). Hilversum: Gooi en 
Sticht B.V., 1978, p. 414 ev. 
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maagdenvlies. En tenslotte wordt de wereld kond gedaan dat Maria nog 
maagd was nà de geboorte, wat zoveel betekent dat zij nooit eerder geslach-
telijke betrekkingen zou gehad hebben met een man en beslist geen andere 
kinderen zou gebaard hebben. Een eeuwige maagd!   
 

2.2.2.3. Het verbod om veel vragen te stellen over al deze mysteriën. 
 
Ik meen dat hier hét numineuze toverwoord ‘dogma’ kan aangevoerd wor-
den, maar voor een vrijzinnig mens als een vloek in de oren klinkt. Een dog-
ma kan en mag per definitie niet in vraag gesteld worden, daar het de facto 
in tegenspraak is met welke beredeneringsvorm ook. Het aanvaarden van 
een dogma steunt immers op het onvoorwaardelijk blind geloof in uitspraken 
of leerstellingen die door een zichzelf verklaarde, onfeilbare kerkelijke instan-
tie als absolute waarheid wordt voorgehouden. Een dogma wordt ‘gejustifi-
eerd’ door de Goddelijke openbaring, die bijgevolg onder geen enkel beding 
door de mens kan betwist worden. Vragen stellen ad rem zijn dus volstrekt 
uit den boze. Dennett23 noemt zelfs ‘het accepteren van een inferieure status 
ten opzichte van een onzichtbare god een listige strategie, of degenen die die 
listigheid toevallig ontdekken dit nu wel of niet bewust erkennen.’  

 
Naar mijn mening ligt in deze laatste sluier de essentiële discongruentie ver-
borgen tussen het vrijzinnig en christelijk denken, met name in de verhou-
ding tot de ‘waarheid’. En daarom ontwikkel ik hier navolgend graag mijn ei-
gen visie op deze problematiek en poog ik enkele argumenten duidelijk te 
stellen die mijn standpunt ondersteunen.  
 

3. Religie versus (mijn) vrijzinnigheid 
 

3.1. Het ‘hebben’ van dé waarheid versus het ‘zoeken’ naar waar-
heid. 

 
De christelijke godsdienst ‘heeft’ de waarheid en de vrijzinnigheid ‘zoekt’ de 
waarheid. Volgens Karin Horney wordt de mens gedreven door een existenti-
ele angst, dit is ‘de angst voor het feit, dat men eens tot het ‘niets’ zal her-
leid worden’. Die basisangst is er oorzaak van dat wij smachten naar eeuwig 
leven. Dit verlangen, die drang is niets anders dan een relatie tussen de 
mens zelf enerzijds en een onbekend iets anderzijds in de zoektocht naar de 
waarheid. 
 
Deze onbekende wordt bijvoorbeeld in de vrijmetselarij gesymboliseerd door 
de Opperbouwmeester van het Heelal. Men kán het zien als het beginsel, de 
oerkracht die de wens, het verlangen, ja misschien zelfs voor sommigen de 
hoop op eeuwigheid moet concretiseren. Het kàn eventueel een God, mis-
schien een gereveleerde God zijn. Maar het ‘kúnnen’ is primordiaal en mag 
beslist nooit door het 'zijn' vervangen worden. Men moet het houden bij een 
'mogelijkheid', waarbij eenieder voor zichzelf zoekt, naar de voor hem meest 
waarschijnlijke mogelijkheid. Het zoeken krijgt hier dus een doel in se. 

                                                
23 DENNETT, Daniël. De betovering van het geloof. Religie als een natuurlijk fenomeen. (Vertaald door Hans Bos-
man), Amsterdam/Antwerpen: Contact, 2006, p. 172 
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De christelijke godsdienst daarentegen poneert hier meer een 'feitelijkheid’. 
De onbekende wordt door een dogmatisch bekende gesubstitueerd, namelijk 
een gereveleerde God. Het is a priori de enige mogelijkheid, dus dé waar-
heid. De beide elementen van de relatie zijn hier gekend: mens en gereve-
leerde God. Begin en eindpunt liggen vast. Als dusdanig is het vrije, produc-
tieve zoeken onmogelijk geworden. Hoogstens kan men gewagen van een 
reproductief ‘na-denken’, wat door anderen is ‘voor-gedacht’, daar men hoe 
dan ook steeds tot eenzelfde conclusie moét komen, of beter, dat men tot 
geen andere conclusie kan noch màg komen! Teneinde het minderwaardig 
reproductieve na-denken ietwat te verhullen, heeft men het irrationele begrip 
'genade’ gecreëerd. Zij die de waarheid niet hebben, ontvingen die genade 
niet en anderen zijn zelfs vol van genade... 
 
Mensonwaardige discriminatie, die haar vruchtbare bodem puurt in de chris-
telijke godsdienst. Beide standpunten durf  ik dan ook strijdig noemen met 
elkaar en lijken mij onmogelijk, te samen in eenzelfde subject vervat te kun-
nen worden, zonder dat aan de ene of gene afbreuk wordt gedaan. 

 
3.2. Aliënerend versus bevrijdend. 

 
Een ander onderscheid meen ik aan te treffen in een aliënerende invloed van 
de christelijke godsdienst en een bevrijdende invloed het vrij-denken. Aliëna-
tie is het verschijnsel van de zelfvervreemding, de verontmenselijking, ver-
schijnsel dat inherent is aan het zingevingsysteem. 
 
In de ‘Zingever' stelt Kruithof24, dat "de aliënatie in haar meest wezenlijke 
vorm aangetroffen wordt, waar het geweld, dat aanvankelijk van de macht-
hebber uitging, geïnterioriseerd wordt door de ondergeschikte en tegen zich-
zelf aangewend wordt. Aldus streeft de mens naar doeleinden die zijn eigen 
expansie naar groei en meer vrijheid belemmeren. Om deze interiorisering 
van het geweld te doen slagen, wordt in de christelijke godsdienst het zinge-
vingsysteem op een supra-empirische, transcendente basis gefundeerd. Hoe 
sterker de gezagsregels verbonden zijn met transcendente funderingen, hoe 
dwingender worden de geboden, des te beklemmender wordt bij de gesubor-
dineerden de plicht tot gehoorzaamheid en des te geringer hun tegenstand. 
Hoe mooier en perfecter de fundering van een zingevingsysteem is, des te 
schadelijker kan haar aliënerende werking zijn.” 
 
Voor deze stelling geeft Kruithof het christendom ter illustratie; "Lijden en 
sterven van Christus nemen een centrale plaats in. Zijn offer wordt maximaal 
gewaardeerd. Dank zij dit offer wordt de vrede tussen God en mens hersteld 
en kan de enkeling de eeuwige gelukzaligheid ontvangen. In deze gedachte-
gang wordt de mens de mogelijkheid ontnomen om geweld en uitbuiting te 
elimineren of in omvang en intensiteit te doen afnemen. Niet hij, maar Chris-
tus heeft het reddende offer gebracht; niet hij maar Christus zal in een later 
leven geweld en uitbuiting vernietigen. Elke actie van de mens tegen zijn ei-

                                                
24 KRUITHOF, Jaap. De Zingever: Een inleiding tot de studie van de mens als betekenend, waarderend en agerend 
wezen. Antwerpen: Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij, 1968, p. 540 ev. 
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gen vervreemding wordt aldus ondermijnd en verijdeld. Het geweld wordt 
bestendigd, ook in zijn rauwste vormen! Hij biedt een uitweg aan wie zich 
aan de grofste gewelddaden schuldig maakt; door Zijn groot erbarmen is Hij 
in feite de toevlucht voor al wie de menselijke ontwikkeling belemmeren. Het 
geweld bereikt hier zijn diepste niveau; het wordt verscholen achter een ge-
vel van liefde, van goedheid en opoffering, van medelijden en verlossing.” 
 
Vrij-denken daarentegen kunnen we beschouwen als een maieutiek, een 
geestelijke verloskunde, die ervoor zorgt dat onze geest als het ware moet 
loskomen van de materie, zodat onze geestelijke zijnswijze ons lichamelijk 
leven leidt tot welzijn en volkomen ontwikkeling van de mens als totaliteit. 
Zodoende wordt een onbegrensde persoonlijkheidsontplooiing beoogd, wars 
van alle vormen van onvrijheid die deze ontplooiing enigszins zou kunnen be-
lemmeren. De mens méér mens maken, met menselijke middelen. De mens 
zelf draagt dan ook de volle verantwoordelijkheid bij de bouw van een meer 
menselijke wereld; het wordt geenszins in handen gegeven van een supra-
organisch wezen, die als een smeltkroes dient om het goede te loven en het 
kwade te vergoelijken! En juist daarom is mijn geloof in de mens onver-
woestbaar. 
 
Eens te meer ben ik dus de mening toegedaan dat beide standpunten onver-
zoenbaar zijn met elkaar; moeilijk hierbij is evenwel dat een gealiëneerd in-
dividu soms zelf zijn onvrijheid of soms zelf zijn vernietiging kiest en dit als 
bevrijdend evalueert. 

 
3.3. Egoïstisch versus altruïstisch. 

 
Een volgende onderscheidingsfactor meen ik op te merken in de dualiteit 
egoïsme versus altruïsme. Het klinkt misschien paradoxaal, doch naar mijn 
mening zijn beide vaak moeilijk van elkaar te onderkennen. Inderdaad, wat 
ogenschijnlijk als altruïsme wordt aangezien, kan wel eens een verraderlijke 
vermomming, een gesublimeerde verschijningsvorm zijn van een egoïstische 
ondergrond. Ik verklaar mij nader tegen de achtergrond van een formele 
context. 
 
Altruïsme en egoïsme zijn beide streefprocessen, die formeel kunnen uit-
gedrukt worden door een causale relatie, een verband van het type oorzaak-
gevolg; er is een beginpunt dat anticipeert op een eindpunt. Egoïsme en al-
truïsme hebben weliswaar het beginpunt gemeen, namelijk het ‘ik’, het ‘zelf’. 
De discrepante betekenis moet derhalve haar fundering vinden in een strijdig 
eindpunt, een strijdig doel. 
 
Bij zelfzucht, dat van het ‘ik’ uitgaat, wordt de streving terug op het ‘ik’ af-
gebogen; het betreft dus een reflexieve relatie in haar elementairste vorm. 
In de praktijk is deze relatie heel wat ingewikkelder en kunnen vele partiële 
tussenschakels een egoïstische anticipatie verbergen. Zo vinden we in de 
christelijke leer stellingen als; 'Bemin Uw naaste gelijk Uzelf’; 'Doe aan ande-
ren, wat ge verlangt dat Uzelf wordt aangedaan.’ 
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Mijns inziens in se verraderlijke egoïstische uitspraken, die op het eerste ge-
zicht, als tussenschakel van onze reflexieve relatie, het edele van de mens 
aanspreken, doch waar steeds opnieuw naar het eigen ‘ik’, het ‘zelf’ gerefe-
reerd wordt om het streefproces te motiveren en te justifiëren’. 
 
Bij altruïsme dat insgelijks van het ‘ik’ uitgaat, meen ik twee evenwaardige 
vormen te kunnen onderscheiden: een eerste vorm waar het tweede element 
van onze relatie, het streefobject, het niet-Ik, het niet-Zelf, maar de ‘ander‘ 
is; en een tweede vorm waarbij het doel niet ligt, noch in het ‘zelf’, noch in 
de ‘ander’, doch in het streefproces op zich en dus met een doel in se; ‘Doe 
het Goede om het Goede zelf’ is een precept dat die stelling prachtig illu-
streert. Het ligt voor de hand dat zoiets moet resulteren in een altruïsme van 
het puurste gehalte en veraf staat van een vermomd egoïsme! 
 
Daar nu de motivatie van de naastenliefde, enerzijds berust op het ‘ik’, an-
derzijds op de ‘andere of het ‘goede zelf’, respectievelijk christelijke en vrij-
zinnige optiek, zie ik beide als een dualiteit tegenover elkaar gesteld. 

 
3.4. Nativistisch versus empiristisch. 

 
Een laatste tegenstelling vind ik in een nativistisch georiënteerd christendom 
naast een empiristisch georiënteerde vrijzinnigheid. In onze moderne termi-
nologie zou deze tegenstelling gesitueerd kunnen worden in de nature-
nurture problematiek. 
 
De nativisten stellen dat de menselijke persoonlijkheid vastligt van bij de ge-
boorte, terwijl de empiristen het houden bij de almacht van de opvoeding. 
Toch wil ik duidelijk stellen dat ik het christendom en de vrijzinnigheid 
geenszins volledig wil vereenzelvigen met één van beide filosofische strek-
kingen; bedoeld is hier uiteraard slechts een tendens tot, een oriëntatie naar 
nativisme en empirisme. 
 
Op zichzelf beschouwd kan dit accentverschil nooit van die aard zijn om de 
ene of andere zienswijze te veroordelen. Onderzoeken we evenwel de impli-
ciete waarde, de lading die beide termen in de twee opvattingen dekt, dan 
komen we eens te meer tot een controverse. De christelijke godsdienst is 
naar mijn mening nativistisch waar ze zegt dat de mens geboren wordt met 
een verdorvenheid, die hem niet eigen was op het moment van het ontstaan 
van het menselijk geslacht. In deze toestand is de mens van nature, ook 
voordat hij daadwerkelijk een zonde begaat, voor God een zondaar. Hij is be-
laden met de erfzonde. Volgens de katholieke opvatting delgt de doop de erf-
zonde, volgens de protestanten echter alleen de tot verdoemenis leidende 
schuld van de erfzonde, maar niet de zondige lust, die juist in de mens blijft. 
 
Onvoorstelbare bewering ontsproten uit de predestinatieleer van Augustinus, 
als men bedenkt hoe een onschuldig en onmondig kind, zonder verantwoor-
delijkheidsbewustzijn, slecht en verdorven zou kunnen zijn. Toch moet hier 
opgemerkt worden dat de huidige paus Benedictus XVI pas heel recent, op 
zaterdag 14 april 2007, officieel verklaard heeft dat ‘het voorgeborchte voor 
ongedoopte dode kinderen achterhaald is en onschuldige kinderen niet kun-
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nen buitengesloten worden van de toegang tot het paradijs. Dit zou niet in 
overeenstemming en zelfs in tegenspraak zijn met de grote liefde die Chris-
tus koestert voor de kleinsten.’ Of hoe Christus na eeuwen als boosdoener 
voor de kinderen, door zijn vertegenwoordiger op aarde met één pennentrek, 
ineens als grote kindervriend opgevoerd wordt. Maar dit focusseren op de 
zonde behoort nochtans tot een van de essentiële  punten in de centrale leer 
van het christendom, de kern van de theologie van het Nieuwe testament, 
die voor mezelf het stuitend orgelpunt  vormt  om de aanspraak die de Bijbel 
maakt om onze moraliteit aan haar te ontlenen, definitief en onherroepelijk 
naar de prullenmand te verwijzen. Een onaanvaardbare stelling in de empi-
ristische optiek van de vrijzinnigheid, waar ze doordrongen is van haar on-
verwoestbaar geloof in de zedelijke opgang van mens en mensheid. 
 
Het zou irrealistisch zijn het bestaan van het perverse te ontkennen, doch 
dat de mens a priori tot de verdorvenheid gedoemd is vindt in mijn vrijzinnig 
concept geen plaats. Misschien heeft Augustinus wel voor hemzelf een theo-
logische reddingsboei gezocht en gevonden, om zijn zedeloze voorgeschiede-
nis te kunnen vergoelijken, zijn schaamteloos gezegde indachtig: ’Heer, laat 
mij rein worden, maar niet onmiddellijk!’. Graag beantwoord ik hier liever de 
oproep van Rousseau’s ‘terug naar de natuur’, waarmee in feite alleen be-
doeld wordt dat de mens zich terug moet richten op zijn oorsprong, i.e. zijn 
neiging tot het goede in hemzelf wars van elke vorm van aliënatie. 
 
Uit dit alles mag duidelijk blijken dat in mijn optiek en op mijn vraag of tus-
sen het christelijk geloof en een vrijzinnige levensopvatting een harmonisch 
huwelijk mogelijk is, met een krachtdadig ‘neen’ moet beantwoord worden. 
Misschien een frivole idylle en beslist een vreedzaam naast elkaar bestaan. 
Consequentie en tolerantie in religieuze zaken, zoals reeds eerder op een on-
verbiddelijke manier verdedigd werd door Spinozza, zijn hier overduidelijk de 
respectievelijke sleutelbegrippen. 
 
Een waar vrijzinnige neemt zijn verantwoordelijkheden! Hij laat geen achter-
deurtje op een kier staan om bij eventualiteit in een laatste wanhoop zijn 
vrijzinnige principes te verloochenen! De vrijzinnigheid geeft als het ware de 
‘minimale’ diafragma-opening aan, opdat het licht voldoende tot onze gees-
ten zou kunnen doordringen. Aan dit strikte minimum wordt mijns inziens 
door de christelijke godsdienst niet voldaan. Naar mijn mening vertoont die 
nog te veel de sporen van de middeleeuwse denkkluisters. 

 
4. Ontstaan van religie 
 
4.1. Voorbeschouwingen 
 

Enerzijds ging David Hume25 ervan uit dat de eerste religieuze ideeën niet 
het gevolg waren van uitingen van verwondering over de natuurfenomenen, 
maar veeleer het resultaat van bezorgdheid over levensgebeurtenissen en de 
daarmee gepaard gaande angsten en hoopvolle verwachtingen. En anderzijds 

                                                
25 HUME, David. Dialogues & Natural History of Religion. Oxford: University Press, 1998 
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poneert de evolutiebioloog David Wilson26, die religie als een uitgesproken 
sociaal fenomeen benadert, een radicale groepsselectiehypothese als moge-
lijke verklaring voor het ontstaan van religie. Hij stelt dat de evolutionaire 
noodzaak aan samenwerking binnen een groep, de oorsprong is waarop het 
ontstaan van religie moet gebaseerd zijn. Bijgevolg worden we hierbij on-
middellijk geconfronteerd met de polariteit in de verklaringsmodellen tussen 
een individuele beleving en een groepsmechanisme. 
 

4.2. Visie van Daniël Dennett 
 

Daniël Dennet27 is nochtans de mening toegedaan dat er ooit een tijd moet 
geweest zijn waarin geen religieuze opvattingen en gebruiken bestonden en 
er aldus nog geen religieuze gelovigen waren. Hij ziet het als een instinct van 
de mens om gecompliceerde bewegende dingen animistisch te verklaren door 
er intentionele mentale toestanden, zoals overtuigingen en begeerten, aan 
toe te schrijven. Deze virtuele actoren, zoals hij ze noemt, hebben zich ver-
der in de geest van onze voorouders kunnen ontwikkelen, waardoor hun 
angsten en hun verlangens versterkt werden en alzo zouden zijn uitgemond 
via de mythologieën in bijgeloof en later het volksgeloof in goden. 
De volksreligie stelt Dennett nog niet op het niveau van de reguliere gods-
diensten, ofschoon ze gekenmerkt worden door rituelen, godenverhalen en 
transcendente voorouders en ook al verboden en verplichtingen kennen. 
Nochtans is er bij deze nog geen sprake van geschreven geloofsbelijdenis-
sen, noch van een zekere hiërarchie van de clerus of theologen, wat in zijn 
optiek wel het geval is bij de geïnstitutionaliseerde godsdiensten. Deze geor-
ganiseerde religies zouden immers het gevolg zijn van een transformatie van 
de volksreligies door de invloed van een enculturatieproces. 
Als  gevolg van de bloei van de wetenschappen en de op het voorplan treden 
van de moderne ratio, komt het antropomorfe godsbeeld meer en meer in 
het gedrang. Daardoor is een verschuiving ontstaan van de God als een bo-
vennatuurlijk wezen naar een meer abstracte essentie. Dit biedt de religieuze 
leiders de kans zichzelf de autoriteit toe te eigen en te pretenderen dat zij al-
leen de juiste, door God geïnspireerde antwoorden kunnen geven op de die-
pere existentiële vragen van ons bestaan. Hun bewust sturen van kerkelijke 
organisaties, waardoor weliswaar de groepssolidariteit en groepscohesie be-
vorderd worden, stelt hen ook in staat apologetische en assertorische uit-
spraken te doen die inconsistente of tegenstrijdige stellingen moeten verdoe-
zelen. Geleerd zou men dit cognitieve dissonantie of in de volksmond gewoon 
boerenbedrog kunnen noemen. 
Een belangrijke evolutie volgens Dennett is de verschuiving van ‘het geloof in 
God’ naar ‘het geloof in het geloof in God’. De geloofsinhoud die hoe langer 
hoe meer het onderspit moet delven tegenover de religie als levenswijze. 
 

                                                
26 WILSON, David. Darwin’s Cathedral, Religion and the Nature of Society. Chicago: Univerity of Chicago Press, 
2002 
27 DENNETT, Daniël. De betovering van het geloof. Religie als een natuurlijk fenomeen. (Vertaald door Hans Bos-
man), Amsterdam/Antwerpen: Contact, 2006, p. 104 
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4.3. Visie van Pascal Boyer28 
 
De Franse antropoloog Boyer meent dat religie op zich eigenlijk niet bestaat, 
op basis van het gegeven dat hij geen enkel specifiek kenmerk kan aantonen 
die de eigenheid van religie zou kunnen staven. Hij beschouwt religie als een 
pluriforme samensmelting van bijproducten omdat verscheidene en verschil-
lende mentale capaciteiten en gedragingen geactiveerd worden door allerlei 
religieuze concepten. Tussendoor wens ik hier toch te vermelden dat ik de 
vragen open laat of daarmee kan aangetoond worden dat religie een irrever-
sibel en onuitroeibaar maatschappelijk fenomeen is, wat Dawkins vermoede-
lijk ten zeerste zou betreuren. En of Boyer’s vaststellingen van die aard zijn 
dat de poort van het onderzoek naar een neurobiologisch centrum voor onze 
religieuze beleving definitief moet gesloten worden wegens zinloos en geld-
verspillend, wat dan weer door  Dean Hamer29 in dank zal aangenomen wor-
den. 
 
Boyer30 verdedigt ook de stelling dat de volksreligie als gevolg van het 
marktfenomeen primair is overgegaan naar de georganiseerde religie. Het 
verschijnen van landbouw en het ontstaan van grote nederzettingen, maar 
vooral de opkomst van de markten met hoe langer hoe meer gespecialiseer-
de beroepen opende nieuwe communicatieve perspectieven. En door het feit 
dat de contacten niet langer beperkt bleven tot eigen familieleden,  maar ook 
uitgebreid werden met gelijkgestemden die niet tot de familie behoorden, 
ontstond een vruchtbare bodem voor nieuwe omgangsvorming en ideeënuit-
wisseling met coalitievorming voor gevolg. 

 
5. Ontologie van het godsbegrip 
 
5.1. Pro-argumenten voor het bestaan van God 
 
5.1.1. Voorbeschouwingen 
 

Volgens Hans Küng31 lijken we snel in een aporie verzeild te raken als het 
over de godsbewijzen gaat. Hij vraagt zich enerzijds af of men nog van ge-
loof kan spreken, mocht het geloof in God kunnen bewezen worden en an-
derzijds of de redelijkheid geen geweld wordt aangedaan, indien er geen be-
wijsvoering ad rem mogelijk zou zijn. Küng noemt dit ‘het oeroude dilemma 
tussen rede en geloof, juist in het Godsbesef, waarbij de een oplost ten gun-
ste van het geloof en de ander ten gunste van de rede, of juist niet oplost.’ 
 

                                                
28 BOYER, Pascal. Religion Explained. The Evolutionary Origins of Religious Thougt. New York: Basic Books, 
2001 
29 HAMER, Dean. The God Gene: How Faith is Hardwired into our Genes. New York: Doubleday, 2004 
30 BOYER, Pascal. Religion Explained. The Evolutionary Origins of Religious Thougt. New York: Basic Books, 
2001, p. 275 
31 KUNG, Hans. Christen zijn. (Nederlandse vertaling door Heldens P; s..j., 1975, 3de druk). Hilversum: Gooi en 
Sticht B.V., 1978, p. 51 ev 
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Dawkins maakt een onderscheid tussen twee hoofdcategorieën met betrek-
king tot de argumenten voor het bestaan van God: a priori en a posteriori32. 
Hij catalogeert een ontologisch godsbewijs van Thomas van Aquino naar mijn 
menig ten onrechte bij de a posteriori klasse. Zijn criterium  is  gebaseerd op 
het feit of een argument al dan niet gegrond is op het onderzoek  van  de 
wereld, versus op een louter  theoretisch beredeneren.  
 

5.1.2. Godsbewijs a priori 
 
Het godsbewijs a priori, waarbij God beschouwd wordt als een absoluut vol-
maakt wezen, wil enkel en alleen uit het begrip God tot het besluit komen 
dat de existentie van God noodzakelijk is, zonder dat daarvoor een beroep 
gedaan wordt op de ervaring van de mens op zich en de mens in de wereld. 
Volgens Kühn vóóronderstelt dit een niet doorbroken begripsrealisme. 
 

5.1.2.1. Ontologisch godsbewijs (God als wezen) 
 

Het begrip ‘ontologisch’ is etymologisch afkomstig van het Griekse woord 
‘ontos’, dat ‘zijn of bestaan’ betekent, en van ‘logos’, dat ‘rationaliteit of re-
denering’ betekent. Het ontologisch godsbewijs is dus gebaseerd op het ar-
gument dat de menselijke rede op zijn minst in staat is op zichzelf, zonder 
een beroep te doen op waarnemingen of enige bewijsvoering, tot het ultieme 
besluit kan leiden over wat er in de werkelijkheid bestaat. Ideeën kunnen in 
principe al dan niet in de werkelijkheid bestaan en er dient dus steeds nage-
gaan of dit effectief zo is. Maar voor de Godsidee wordt op deze verificatie 
een uitzondering gemaakt en vonden denkers als Anselmus van Canterbury 
(1033–1109) en Descartes het niet eens nodig dit te onderzoeken, omdat zij 
de mening toegedaan waren dat de rede als zodanig de grote kloof tussen 
ideeën en werkelijkheid noodzakelijk kon overbruggen, omdat die godsidee 
op een volmaakte manier weerspiegeld wordt in die werkelijkheid. 
 
Anselmus van Canterbury stelde dat er niets groter denkbaar was dan God 
en dit werd zo geïnterpreteerd dat God aldus het grootst mogelijk wezen 
was. En een wezen dat niet bestaat in de werkelijkheid zou ipso  facto  nooit 
volmaakt kunnen zijn, dus moest God wel bestaan. Hij formuleerde het zelf 
als volgt: ‘Als dat waarmee vergeleken niets groter denkbaar is alleen in het 
verstand bestaat, dan is dit ding waarmee vergeleken niets groter denkbaar 
is, iets waarmee vergeleken wel iets groter denkbaar is. En dat is duidelijk 
een onmogelijkheid. Bijgevolg kan er geen enkele twijfel over bestaan dat 
iets waarmee vergeleken niets groter denkbaar is, zowel in het verstand als 
in de werkelijkheid moet bestaan.’ 33 
 
Het grootst mogelijk denkbare kan dus niet enkel een idee zijn die in het 
verstand bestaat, maar moet ook zelf een werkelijkheid zijn. Volgens Descar-

                                                
32 DAWKINS, Richard. God als misvatting. (Vertaling Hans E. van Riemsdijk), Amsterdam: Nieuw Amsterdam 
Uitgevers, 2006, p. 92 
33 http://home.versatel.nl/julia-boulanger/Pagina's/Anselmus.html (ANSELMUS VAN CANTERBURY, Proslogon. 
(ingeleid, vertaald en geannoteerd door dr. Carlos Steel, Bussum, 1981),  p. 49 – 55) 
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tes betekende dit zelfs dat God moest gedacht worden als een absoluut vol-
maakt wezen. 
 
Ook Thomas van Aquino (1225-1274) vond dat God noodzakelijk wél moest 
bestaan. Volgens deze theoloog is God een volmaakt wezen dat zo groot is 
en een danig sterke vorm van bestaan bezit, dat het zelfs onmogelijk is dat 
Hij niet zou bestaan. Hij verwoordde het als volgt: ‘Het is noodzakelijk iets 
aan te nemen wat vanuit zichzelf noodzakelijk is, en geen oorzaak heeft voor 
zijn noodzakelijkheid buiten zichzelf maar veeleer de oorzaak is van de nood-
zakelijkheid van andere dingen. En dit wordt door alle mensen God ge-
noemd.’34 

 
5.1.3. Godsbewijzen a posteriori 

 
Godsbewijzen a posteriori, zijn gebaseerd op de ervaring, waarbij de imma-
nente beleving overvloeit in een transcendente aanname, die de zuivere er-
varingswereld overstijgt. 

 
5.1.3.1. Kosmologisch Godsbewijs (God als causaliteit) 

 
Thomas Carlyle stelde dat ‘verwondering de grond is voor verering’. In de 
aanhef van deze scriptie gaf ik uiting aan mijn ergernis over het feit dat ‘reli-
gieus bewustzijn’ niet tot het eenzijdige bezit van religies kan gerekend wor-
den en een atheïst evenzeer een diepgeworteld religieus besef kan ervaren 
zonder daarom een beroep te moeten doen op een Godsidee. De verwonde-
ring over alles wat is, het waarom van het contingente universum, die hele 
kosmische ordening is de ultieme existentiële vraag die élk nadenkend mens, 
gelovig, agnosticus of atheïst, zich vroeg of laat stelt. Het stellen van die 
vraag op zich en de verwondering die daarmee gepaard gaat, hoeft niet per 
definitie uit te monden op een noodzaak aan het vinden van een verklaring. 
Misschien is het bestaan gewoon een harde feitelijkheid die geen enkele ver-
klaring vergt. Dit lijkt me niet in tegenspraak met de attitude van de ratione-
le atheïst, die op wetenschappelijke manier de intelligibele wereld poogt te 
doorgronden en te verklaren. En het universum behoort misschien niet tot 
die intelligibele wereld en kan allicht enkel verklaard worden op basis van het 
‘geloof’ in een persoonlijke verklaring. Dergelijke verklaringen zijn veeleer 
het resultaat van het samenspel van intelligentie, het gedrag, de emoties, de 
wil en intenties van het individu, eerder dan te steunen op onafhankelijke, 
bestaande natuurlijke voorwaarden en natuurwetten die inzicht moeten ver-
schaffen in de causale verbanden. 
 
Het klinkt mij dan ook als een vloek in de oren als Hans Küng beweert dat 
‘het atheïsme in ieder geval niet in staat is een voorwaarde tot de mogelijk-
heid van de twijfelachtige werkelijkheid aan te geven: het laat derhalve een 
radicale rationaliteit ontbreken, wat het weliswaar vaak camoufleert door een 

                                                
34 THOMAS VAN AQUINO, Summa Theologica. 
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rationalistisch, maar in de grond irrationeel wantrouwen in het menselijk ver-
stand.’35 
 
Het kosmologisch Godsbewijs is gebaseerd op het ‘geloof’ dat zijn enige ade-
quate verklaringsgrond puurt uit het bestaan van een wezen dat totaal ver-
schilt van alles wat in dat universum bestaat en daarenboven met andere ei-
genschappen die zijn bestaan rechtstreeks laat verklaren. Volgens de kosmo-
logische argumentatie is het dus rationeel te geloven en irrationeel niet te 
geloven. Alles wat is moet immers door iets anders kunnen verklaard wor-
den, want niets kan uit zichzelf bestaan. Bijgevolg moet er een God zijn die 
alles geschapen heeft. 
 
Men weigert de kosmologische constanten in de natuur en vooral hun precie-
ze afstemming aan toeval toe te schrijven. Cees Dekker36citeert de naar zijn 
zeggen beroemd geworden vergelijking van de agnostisch filosoof John Leslie 
(1989), die ik hier graag integraal overneem:’Stel je voor: je hebt net je ei-
gen executie door een vuurpeloton meegemaakt. Honderd getrainde soldaten 
hebben hun geweer op je gericht en geschoten. En tóch, je bent niet dood en 
je kunt het nu navertellen! Hoe kan dat? Nu kun je hierover filosoferend op-
peren dat dat helemaal niet verbazend is, omdat je dit simpelweg niet zou 
kunnen navertellen als je gedood zou zijn. Misschien hebben alle kogels wel 
toevallig hun doel gemist, hoewel de kans daarop nihil is. Dit is echter niet de 
conclusie die de meeste mensen zouden trekken. Het is veel rationeler om te 
concluderen dat er opzet in het spel was, bijvoorbeeld dat iemand alle gewe-
ren had geladen met losse flodders. Op soortgelijke wijze kun je uit de kos-
mologische afstemming van de natuurconstantes concluderen dat er hier op-
zet in het spel is. De waarnemingen van de moderne astronomie lijken te 
wijzen op een heel precies afgesteld ontwerp van de kosmos.’  
 

5.1.3.2. Teleologisch godsbewijs (God als doelgerichtheid) 
 
Herman Berger37 beweert dat ‘wetenschap niet kan aangeven tot welk doel 
iets is zoals het is. Doel heet in het Grieks ‘telos’ en daarom zeggen we dat 
de wetenschap geen teleologische uitspraken kan doen. Dit volgt uit de aard 
van de wetenschap.’ En in een passage uit een interview dat Wim Kayzer van 
Stephen Jay Gould afnam, eveneens geciteerd door Herman Berger38 zegt 
Gould: ‘Buiten onze schuld en zonder enige kosmische opzet of bewuste be-
doeling zijn we, bij gratie van een schitterend evolutionair ongeluk, intelli-
gentie genaamd, de rentmeesters van de continuïteit van het leven op aarde 
geworden. We hebben niet om die rol gevraagd, maar we kunnen hem niet 
afzweren. We mogen er misschien niet geschikt voor zijn, maar we zitten nu 
eenmaal in dit schuitje.’ 
 

                                                
35 KUNG, Hans. Christen zijn. (Nederlandse vertaling door Heldens P; s..j., 1975, 3de druk). Hilversum: Gooi en 
Sticht B.V., 1978, p. 62 
36 DEKKER, Cees, e.a. Schitterend ongeluk of sporen van ontwerp: 2. De terugkeer van ontwerp in de wetenschap, 
Kampen: Ten Have, 2005, p. 46 
37 BERGER, Herman. Evolutie en Metafysica. Budel: Damon, 2001, p. 11 
38 ibid, p. 125 
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Volgens de godsdienstfilosoof Richard Swinburne39 vindt élk object de oor-
zaak van zijn bestaan in slechts één substantie, m.n. God. Elke eigenschap 
die als noodzakelijk beschouwd wordt voor een substantie, zou toe te schrij-
ven zijn aan God, die er oorzaak van is of althans het bestaan ervan heeft 
mogelijk gemaakt. Het is God die de materiële objecten in de kosmos doet 
voorkomen en die ervoor zorgt dat de natuurwetten van kracht zijn. Voor 
Swinburne is God de bron van al het zijnde, eeuwig, oneindig machtig, alwe-
tend en vrij. 
 
En Calvijn, die de vrije wil van het individu onherroepelijk vastketent in de 
kerker van de aliënatie, gaat nog een stap verder met zijn predestinatieleer. 
Daarin wordt verkondigd dat zelfs voor men geboren wordt, zijn levenslot 
bepaald is door God en het eindresultaat van zijn hele levenswandel bij het 
Laatste Oordeel al vast komt te staan. Voorwaar een uitstekend motief voor 
een vrijpleitend requisitoor op basis van de ontkenning van de zelfverant-
woordelijkheid tijdens hun aardse bestaan voor figuren als Hitler, Pinnochet, 
e.a. eenmaal ze voor de ultieme Rechter zouden moeten verschijnen op het 
einde der tijden. 
 
Ook de protestantse Karl Barth poneert in zijn christelijk wereldbeeld een ra-
dicaal transcendente, individuele entiteit, God, die de wereld geschapen heeft 
zoals hij door ons gekend is en waarin de mens een plaats gekregen heeft, 
dank zij de uitdrukkelijke wil van God. En het feit dat in die optiek het be-
staan van de kosmos zou beantwoorden aan het plan van God, zou de zin 
van dit heelal en al het zijnde op een apodictische wijze aantonen. Deze God 
is de zin van alles wat bestaat en geeft bovenal als enige zin aan het leven 
van de mens. God intervenieert in het persoonlijk doen en laten van elk indi-
vidu, door hem te motiveren in al zijn handelingen. Als enige bron om zijn 
gelijk te staven, beroept deze theoloog zich op de openbaring, zoals die in de 
Bijbel beschreven wordt en die kritiekloos dient aanvaard als enige, zaligma-
kende, absolute waarheid. Daaruit volgt dat men moét aanvaarden dat alle 
openbaringskennis ons rationeel denkvermogen overstijgt, gezien ze de facto 
steeds buiten al onze menselijke kennis valt.  
 
Voor een teleologisch godsbewijs, vandaag nog steeds het meest gebruikte 
argument dat aangevoerd wordt door theïsten en a fortiori de creationisten, 
om het bestaan van God te bewijzen, dienen we ons dus te begeven op het 
pad van het al dan niet ontworpen universum. Dat het universum bestaat zal 
vermoedelijk door geen enkel weldenkend mens nog in vraag gesteld wor-
den. Maar wat de aard en het bestaan van dit opzienbarend universum is, 
waarin de mens een plaats verworven heeft, is al veel vroeger door tal van 
mensen aangewend om het bestaan van een Godheid als ontwerper te pone-
ren. Het voorbeeld van de horlogemaker van Paley is op het vlak van derge-
lijke bewijsvoering exemplarisch en zelfs gemeengoed geworden. De com-
plexiteit van het universum zou dus de facto het resultaat moeten zijn van 
een intelligent ontwerp en enkel een God is tot zo een grandioos ontwerp in 
staat.  
 

                                                
39 SWINBURNE, Richard. Het bestaan van God. Baarn: Callenbach, 1997. 
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Nochtans heeft wetenschappelijk onderzoek ondubbelzinnig aangetoond dat 
evolutionaire mechanismen vertrekkend van elementaire structuren com-
plexe levensvormen hebben voortgebracht die zeer doelmatig functioneren. 
En zelfs op hun beurt hogere en nog meer complexe levensvormen die uitge-
rust zijn met een intelligent bewustzijn, m.n. de homo sapiens. Aanhangers 
van het teleologisch Godsbewijs vinden het echter te vreemd of onwaar-
schijnlijk en zelfs onmogelijk dat deze ogenschijnlijk chaotische werkelijkheid 
toch functioneert volgens nauwkeurige fundamentele natuurwetten. Dit moet 
het ultieme werk en intentioneel plan zijn van een Intelligent Ontwerper die 
Zich zelf buiten dit universum bevindt. 
 
Sinds de opkomst en verdere ontwikkeling van de evolutietheorie is het be-
grip ‘toeval’ meer en meer een prominente oppositierol gaan spelen tegen-
over de begrippen ‘doel of doelgerichtheid’. Daardoor is dit een van de meest 
dringende vragen geworden die de filosofie aan zichzelf te stellen heeft. 
Mocht de schepping inderdaad de plaats van de evolutie innemen, zou dit 
onweerlegbaar betekenen dat de mens en de natuur inderdaad ‘bedoeld’ zijn. 
Onze wetenschappelijke feitenkennis toont nochtans duidelijk aan dat de  
verbeten strijd tussen de evolutionisten en de creationisten in het voordeel 
van de eersten evolueert en dat zij, die blind zijn voor wetenschappelijke 
heuristiek, het onderspit moeten delven. 
 

5.1.3.3. Intuïtief godsbewijs (God als persoonlijke ervaring) 

Volgens Richard Dawkins40 is de persoonlijke ervaring het meest overtuigen-
de argument voor degenen die beweren zo een ervaring gehad te hebben. 
Maar voor ieder ander mens is het juist de minst overtuigende, vooral voor 
iemand die  iets afweet van psychologie. 
 
Het bewijs voor het bestaan van God op basis van zijn persoonlijke ervaring 
werd al door William James41 geponeerd. Nochtans was hij er zich van be-
wust dat heel wat vormen van religieuze ervaring zeer bedrieglijk kunnen 
zijn. De waarschijnlijkheid en dus de betrouwbaarheid kan bijgevolg met gro-
te stelligheid in vraag gesteld worden. 
 
Volgens Rodney Stark42 ‘zijn miljarden mensen er zeker van dat goden be-
staan, juist omdat ze geloven dat ze een lange en bevredigende uitwisse-
lingsrelatie met ze gehad hebben.’  
 
 
 
 
 
 
 

                                                
40 DAWKINS, Richard. God als misvatting. (Vertaling Hans E. van Riemsdijk), Amsterdam: Nieuw Amsterdam 
Uitgevers, 2006, p. 100 
41 JAMES, William. The Varieties of Religious Experience. ( red. Martin Marty). New York: Pinguin, 1982. 
42 STARK, Rodney. One True God: Historical Consequences of Monotheism. Princeton: Princeton University Press, 
2001, p. 13 
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5.2. Contra-argumenten tegen het bestaan van God 
 
5.2.1. Voorbeschouwingen 
 

Wetenschappelijke bewijzen voor het al dan niet bestaan van God lijken mij 
totaal irrelevant, omdat de aangevoerde argumenten zich steeds uitstrekken 
op het vlak van moraliteit zonder categorisch primaat en dus per definitie 
subjectief zijn, i.e. niet verifieerbaar noch in identieke omstandigheden her-
haalbaar. 
 
Ook de apofatische theologie, die beschrijft wat God niét is in tegenstelling 
met wat Hij wél is om kennis te krijgen over Hem, heeft mijns inziens het 
conjecturaal denken, dat afwezige en onzichtbare entiteiten afleidt uit hun 
waarneembare sporen en bijgevolg op vergissingen berust,  alleen  maar met 
putatieve, vermeende en misschien wel te goeder trouw veronderstelde be-
schrijvingen gevoed. 
 
Toch zou het van enige vooringenomenheid getuigen mocht ik hier nalaten te 
vermelden dat in het christendom de godsbewijzen op basis van de openba-
ring alsook op basis van geloofservaringen meer en meer naar het achterplan 
verdrongen zijn. Dit is het geval sinds de achttiende eeuw, waarin de ver-
breiding van de idee van wetenschap hoogtij vierde enerzijds en anderzijds 
sinds de negentiende eeuw met de ontwikkeling van de psychologie. 
 
Dat alles wat in de Bijbel staat moet beschouwd en aanvaard worden alsof 
het hele universum inderdaad op de daarin beschreven manier ontstaan is, 
zoals de creationisten beweren, is pertinent in tegenspraak met de weten-
schappelijke bevindingen. Sinds de 19de eeuw wordt immers op een onweer-
legbare manier aangetoond,  op basis van betrouwbare historische verslagen 
en archeologisch onderzoek, dat de canonieke evangeliën zoals die in de Bij-
bel verhaald worden, geenszins stroken met de historische realiteit en heel 
wat inconsistenties vertonen of zelfs gewoon geplagieerd zijn uit andere 
godsdiensten. Mythes en legendes, die de apologeten door de eeuwen heen 
dienstig konden zijn, werden gekoesterd, verpakt en overgeleverd als feiten 
en waarheden. De tand des tijds heeft die onwaarheden echter niet ontslui-
erd maar integendeel bekrachtigd, wat door de gelovigen vaak als een bij-
komend plausibel argument aangevoerd wordt om de juistheid van wat in  de 
Bijbel staat te bepleiten. Ze sluiten zich af van elk formeel bewijs die hun fic-
tie zou kunnen ontredderen en zien steevast de wetenschappelijke waarheid 
over het hoofd. 
 
Exemplarisch is de ouderdom van de wereld, die volgens de Bijbel slechts 
vijfduizend jaar oud zou zijn, terwijl moderne dateringstechnieken de absur-
diteit van deze aanname duidelijk aangetoond hebben. Zelfs historische bij-
belse gebeurtenissen en personen zijn door de joodse archeologen Finkel-
stein en Silberman in hun fascinerend boek ‘De bijbel als mythe’ 43 kritisch 
onderzocht en daaruit blijkt dat tal van bijbelse ‘beweringen’ uit het Oude 

                                                
43 FINKELSTEIN Israel & SILBERMAN, Neil, Asher. De bijbel als mythe. Opgravingen vertellen een ander ver-
haal. Den Haag: Uitgeverij Synthese B.V., 2001, p. 34 
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Testament de vergelijking met het meest recent archeologisch onderzoek 
niet langer kunnen doorstaan. Ook de eminente bijbelgeleerde Bart Ehrman44 
toont aan dat door de geschiedenis heen de teksten van de Bijbel op een 
dramatische manier gewijzigd werden onder invloed van de toenmalige cultu-
rele, theologische en politieke omstandigheden. De bijbelse fictie heeft dus 
duidelijk haar sporen nagelaten en vind ik het toch zeer bevreemdend dat dit 
heilig boek nog steeds door tal van mensen kritiekloos als alleszaligmakende 
waarheid, omdat het het woord van God zou zijn, aangenomen wordt. 
 
Ook volgens Etienne Vermeersch45 is het onmogelijk een wetenschappelijk 
bewijs te leveren voor of tegen het bestaan van (de christelijke) God. Hij 
vindt wel dat men dit probleem kan benaderen via rationele weg, maar ge-
zien ook volgens deze auteur morele waardeoordelen in het geding zijn bij 
dergelijke ‘bewijsvoering’ stelt zich steeds het probleem van de overtui-
gingswaarde ervan. 
 

5.2.2. Argument tegen het ontologisch godsbewijs 
 
Ik meen dat men niet langer in onze moderne tijd als een beotiër kan be-
schouwd worden als men de ontologische godsbewijzen van Anselmus en 
Thomas van Aquino als emergente nonsens bestempelt, niettegenstaande  
deze eeuwen lang ernstig genomen  werden, tot Kant de illusie dat ‘bestaan’ 
volmaakter is dan ‘niet-bestaan’ naar de fabeltjeswereld verwezen heeft. 
 
Naar mijn mening berust het ontologisch godsbewijs uitsluitend op het pone-
ren van de ‘mogelijkheid’ dat er een God bestaat. Dit is geenszins een vol-
doende argument om het reële bestaan van een God te justifiëren of het 
concept God te aanvaarden tot zolang niet zou bewezen zijn dat Hij niet be-
staat. De analogie met de maxime of de subjectieve grondstelling ‘onschuldig 
zolang de schuld niet bewezen is’ gaat hier echter niet op. Dit zou immers 
betekenen dat wij voorlopig het concept God toch als consistent en coherent 
aanvaarden, tot zolang geen steekhoudende argumenten gevonden worden 
die iedereen er kan van overtuigen dat dit niet zo is. 
 
De schrijver Honoré de Balzac meent dat als men een geloofwaardig wereld-
beeld wil voorhouden, verplicht is zich te beroepen op het mysterie. Hij vindt 
dat een noodzakelijk onderdeel van het theïsme. En mysterie betekent zo-
veel als blindelings aanvaarden, maar dat is mijns inziens een brug te ver 
voor iemand die zich kritisch wil opstellen en zijn denken niet gefnuikt wil 
zien door dogmatische aannames.  
 

5.2.3. Argument tegen het kosmologisch godsbewijs 
 
Er moet een eerste oorzaak geweest zijn van alles, aangezien er een reden 
moet geweest zijn waarom er iets is in de plaats van niets. Hier beroepen de 

                                                
44 EHRMAN, Bart. Evolutie Van De Bijbel. Wie Veranderde De Tekst Van De Bijbel En Waarom? (Nederlandse 
vertaling), Baarn: Tirion, Uitgevers B.V., 2007, p. 229 ev. 
45 VERMEERSCH Etienne. Van Antigone tot Dolly. 40 jaar kritisch denken. Antwerpen – Baarn: Hadewijch, 1998, 
p. 107 
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theologen zich op het axioma dat niets uit zichzelf kan bestaan, en er dus 
een God moet geweest zijn, een eerste beginsel, die alles geschapen heeft. 
 
We zitten natuurlijk met onze filosofische erfenissen van Parmenides en 
vooral van Aristoteles met hun denksysteem van het een of het ander: ‘Iets 
is of is niet.’ ‘Het ware weten dat verkregen wordt door zuiver redelijke ken-
nis leert ons volgens Parmenides, dat er alleen Zijn bestaat en dat er geen 
niet-Zijn kan bestaan. Alleen het zijnde is, het niet-zijnde is niet en kan niet 
worden gedacht’46. Volgens Aristoteles heeft ons verstand een vermogen om 
algemene stellingen onmiddellijk feilloos te begrijpen, zoals zijn beginsel van 
tegenspraak: Wat is kan niet tegelijk en in hetzelfde opzicht niet zijn of tege-
lijk gelden of niet gelden’47. Heraklites heeft daarentegen gezegd: ‘Iets is en 
het is tezelfdertijd niet.’ Hij zag dus een grote verbindende wet van eenheid 
in veelheid en van veelheid in eenheid.’48 Om historische redenen heeft He-
raklites’ filosofie op dit punt het niet gehaald en deze van Aristoteles en Par-
menides wel. Het is bijgevolg een historische keuze geweest die nu ons den-
ken nog altijd beïnvloedt. 
 
Maar men kan onmiddellijk de vraag opwerpen, als niéts uit zichzelf kan be-
staan, hoe kan bedoelde God dan zijn ontstaan? Deze redenering kan men 
immers ad infinitum et absurdum verderzetten. Of zoals Etienne Ver-
meersch49 het verwoordt: ’Als alles een oorzaak moet hebben, geldt dat ui-
teraard ook voor God; als God op zichzelf kan bestaan, waarom dan de we-
reld niet?’ 
 
Ook volgens Richard Dawkins50 slaan de creationisten de plank helemaal mis, 
omdat ze het ontstaan van de statistische onwaarschijnlijkheid hardnekkig 
blijven zien als één enkele, eenmalige gebeurtenis en niet de kracht inzien 
van het cumulatieve effect’. Het cumulatieve proces van de natuurlijke selec-
tie is een accumulatie van ogenschijnlijk onwaarschijnlijk kleine, langzame en 
achtereenvolgende aanpassingen die het toeval overstijgen en zich buiten 
ons tijdsbegrip hebben voorgedaan en nog steeds zullen blijven voordoen en 
die uitmonden in een schijnbaar ‘onherleidbare complexiteit’. Een term die 
Dawkins51 toeschrijft aan de creationist  Michael Behe. 
 
Zijn hoofdpremise komt er steeds op neer dat het bestaan van God zelf niet 
verklaard wordt. Een God die in staat is tot een gigantische schepping is op 
zich al uitermate onwaarschijnlijk, daar Hij in voorkomend geval een extreem 
complexe en onwaarschijnlijke entiteit moet zijn, die een nog uitvoeriger 
verklaring behoeft dan deze waarvan beweerd wordt dat ze door Hem is 
aangereikt. Dawkins52 vindt terecht dat een God die in staat is zelfs elk ele-

                                                
46 STöRIG, Hans Joachim. Geschiedenis van de Filosofie, Utrecht: Uitgeverij Het Spectrum, 2005, p. 137 
47 ibid., p. 189 
48 ibid, p. 140 
49 VERMEERSCH Etienne. Van Antigone tot Dolly. 40 jaar kritisch denken. Antwerpen – Baarn: Hadewijch, 1998, 
p. 114  
50 DAWKINS, Richard. God als misvatting. (Vertaling Hans E. van Riemsdijk), Amsterdam: Nieuw Amsterdam 
Uitgevers, 2006, p. 136 
51 ibid, p. 146 
52 ibid, p. 166 
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mentair deeltje in het universum te bewaken en bij te sturen onmogelijk een 
eenvoudig iets kan zijn en dat het bestaan van zo een God een gigantische 
verklaring vereist. 
 

5.2.4. Argument tegen het teleologisch godsbewijs 
 
Reeds de Schotse filosoof David Hume53 uitte harde kritiek op het ontwerpar-
gument. Hij kon zich niet akkoord verklaren met de analogie die gesugge-
reerd werd tussen enerzijds een machine en anderzijds een organisme omdat 
volgens hem de verschillen veel te groot zijn. En mocht die analogie toch 
plausibel zijn, dan nog verwerpt Hume de conclusie dat daarmee het bestaan 
van een God kan aangetoond, laat staan bewezen worden. Hij stelt immers 
dat het niet mogelijk is uit de aangevoerde argumentatie volmaakte goed-
heid en volmaakte intelligentie af te leiden. Het ontwerpargument zou daar-
enboven ruimte laten voor een polytheïstische interpretatie, gezien de con-
structie van complexe zaken een samenwerking tussen verschillende betrok-
kenen impliceert.  
 
Ook Kant heeft zich kritisch uitgelaten over het ontwerpargument waar hij de 
stelling poneert dat het fysicotheologisch Godsbewijs geen aanspraak kan 
maken op ‘apodictische zekerheid’.54 De vergelijking tussen cultuur- en na-
tuurproducten gaat volgens hem niet op daar we de natuur niet kunnen 
dwingen zich naar onze doelen te richten en omdat vertrokken wordt van de 
premisse dat ook aan de natuur verstand en wil ten grondslag liggen. Verder 
meent hij dat de bewijsvoering enkel betrokken wordt op de doelmatigheid 
van en de harmonie in de natuur, maar niet op de materie als zodanig. Bij-
gevolg zou deze God enkel als een wereldbouwer, eerder dan een wereld-
schepper kunnen zijn optreden, omdat Hij diende rekening te houden met de 
beperkingen van de geschiktheid van de materie. 
 
En Charles Darwin55 heeft zich uiteraard ook niet onbetuigd gelaten zijn visie 
te geven op de overtuigende illusie van het ontwerpargument. Door zijn ont-
dekking van de wet van de natuurlijke selectie, heeft hij zijn vroegere over-
tuiging van het gelijk van William Paley ingeslikt. Hij stelde: ‘We kunnen bij-
voorbeeld niet meer beweren dat het prachtige scharnier van een tweeklep-
pige schelp moet zijn gemaakt door een intelligent wezen, zoals het scharnier 
van een deur door de mens.’ En Darwin kwam dus tot het besluit dat ‘alles in 
de natuur het gevolg is van onveranderlijke wetten’. 
 
Ook Dawkins56 refereert naar Darwin en stelt dat het dankzij hem is dat het 
niet langer staande te houden is dat niets dat wij kennen er ontworpen uit-
ziet  tenzij  het ook ontworpen is. Evolutie door natuurlijke selectie produ-
ceert volgens Dawkins een voortreffelijk schijnbeeld of pseudodesign en het 

                                                
53 HUME, David. Dialogues & Natural History of Religion. Oxford: University Press, 1998. 
54 DE PRATER. Schitterend ongeluk of sporen van ontwerp: 1.Koude en warme rillingen: het ontwerpargument 
sinds Plato. (Red. Cees Dekker, e.a.), Kampen: Ten Have, 2005, p. 33 
55 DARWIN, Charles. De Autobiografie van Charles Darwin 1809-1882. Amsterdam : Nieuwezijds B.V., 2000, p. 
79-80 
56 DAWKINS, Richard. God als misvatting. (Vertaling Hans E. van Riemsdijk), Amsterdam: Nieuw Amsterdam 
Uitgevers, 2006, p. 92 



RELIGIEUS FICTIONALISME. 
EEN EPISTEMOLOGISCHE EN ONTOLOGISCHE ANALYSE 

 

 
                                               2de lic. Moraalwetenschappen - optie: Morele begeleiding 31 

Scriptie voor het verkrijgen van de graad van Licentiaat 
J. Buyck 

wekt de indruk dat er sprake  is van ontwerp vanwege de wonderbaarlijke 
hoogten die worden bereikt op het vlak  van complexiteit en verfijning,  zoals 
bijvoorbeeld het zenuwstelsel. Hij weerlegt op basis van de aanname dat het 
enige alternatief voor toeval de idee van het doelgericht ontwerp zou  zijn. 
Het enige werkbare alternatief dat ons momenteel bekend is, is de natuurlij-
ke selectie. Trouwens, in tegenstelling tot wat vaak ten onrechte beweerd 
wordt, is de natuurlijke selectie volkomen tegenovergesteld aan een toevals-
proces. En volgens Dawkins57 ‘werkt natuurlijke selectie omdat het een cu-
mulatief eenrichtingsverkeer naar verbetering is. Het heeft wat toeval nodig 
om van start te gaan, en het antropisch principe van de miljarden planeten 
staat dat geluk toe’. ‘Het is het enige proces dat in staat is om complexiteit 
uit simpliciteit te genereren. Volgens dat antropisch principe, afkomstig van 
Carter, moet ons zonnestelsel de enige geschikte plaats zijn in het universum 
waar mensen, die uitgerust zijn met rationele vermogens en in staat zijn te 
filosoferen over hun bestaan, in die wereld wel moéten leven en waarbij de 
situatie waarin we leven bevorderlijk is voor ons bestaan. 
 
Maar het theodiceeprobleem is allicht het meest steekhoudende argument 
die het bestaan van God op teleologische bewijsgronden klaarblijkelijk weer-
legt of althans ernstig in vraag stelt. Het toont het ogenschijnlijk grote di-
lemma aan hoe, een Algoede, Almachtige en Alwijze God, die toch de kwali-
teiten zijn die exclusief aan Hem worden toegeschreven, de mens, die vol-
gens de Bijbel naar zijn beeld en gelijkenis door Hem zijn geschapen en op 
de wereld gezet, te rijmen valt met al het kwaad en al het lijden die in de 
wereld aanwezig zijn en vele van zijn  ‘kinderen’ blijkbaar beschoren worden. 
Ofwel is God niét Algoed dat Hij dit zijn ‘kinderen’ ten onrechte of ongewild 
aandoet; ofwel is hij niet Almachtig en kan Hij al dat leed en kwaad niet 
voorkomen; ofwel is Hij niet Alwijs en heeft hij geen enkel benul van wat hier 
gebeurt in dit aardse tranendal dat Hij geschapen heeft en Hij daar dus ook 
als enige de volle verantwoordelijkheid voor draagt. 
 
Reeds voor Darwin was het al vrij duidelijk, ofschoon hij het misschien an-
ders had gewild, dat hij geen aanwijzingen kon vinden als hij rondom hem 
keek voor een plan of welkdanige  Goddelijke bedoeling, omdat hij teveel el-
lende zag in de wereld. 
 
Ook Etienne Vermeersch58 verwerpt het bestaan van (de christelijke) God, 
niet enkel om principiële, maar ook op grond van ‘Zijn’ openbaring, zowel op 
rationele als op ethische gronden. Hij citeert daarbij teksten uit het Oude 
Testament die onverbloemd de Goddelijke aansporing tot (kinder)moord en 
doodslag en de Goddelijke goedkeuring van slavernij illustreren. Ook de 
eeuwige verdoemenis en de eeuwige straf vindt deze schrijver ‘de meest ij-
selijke gedachte die ooit in een menselijk brein is opgekomen’, geuit in woor-
den die door Jezus Christus in hoogsteigen persoon in de mond zijn geno-
men, althans volgens de bijbelse openbaring. Vooral de legitimering via de 
‘Goddelijke openbaring’ dat eeuwige foltering als een aanvaardbare praktijk 
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moet beschouwd worden, catalogeert Vermeersch als pervers en absoluut uit 
den boze. Dit was allicht de vrijgeleide voor de wreedheden van de inquisi-
teurs, die met een gerust geweten hun God dienstbaar meenden te zijn. Ook 
de gedachte van het laatste oordeel wordt als gruwelijk en zelfs manifest on-
rechtvaardig bestempeld, omdat het op een irreversibele en definitieve ma-
nier de mensen indeelt in ‘goeden’ en ‘slechten’, die respectievelijk de eeu-
wige beloning of de eeuwige straf krijgen en verdienen. Dit leidt Vermeersch 
tot de conclusie dat de God van het christendom niet enkel wreedaardig 
maar ook aartsdom is, maar wat hem logischer lijkt, dat Hij eenvoudig niet 
bestaat. En dus heeft Stendhal het blijkbaar aan het rechte eind, als hij be-
weert:’God heeft maar één excuus, namelijk dat hij niet bestaat’ 
 

5.2.5. Argument tegen het intuïtief godsbewijs 
 
Benevens het opzij zetten van wetenschappelijke, rationele argumentatie, 
bestaat er een andere manier om God te leren kennen, die met dat doel vaak 
wordt toegepast, de persoonlijke, subjectieve ervaring van God. De psycho-
logie kan ons hier goede diensten bewijzen om de onwaarachtigheid te ont-
maskeren en de fictie te doorprikken. 
 
Onze hersenen construeren een voortdurend geactualiseerd model  van wat 
wij met onze zintuigen waarnemen. Dit zou volgens Dawkins59 het resultaat 
zijn van onze simulatiesoftware die zich in onze hersenen bevindt en die zeer 
bedreven is in het oproepen van visuele en vocale prikkels die gezichten en 
stemmen genereren met een ongekend waarachtige kracht. Ook op auditief 
vlak hoeft ons brein niet onder te doen. De modellen die onze hersenen per-
manent construeren worden anders benoemd naar gelang onze bewustzijns-
toestand: verbeelding als we wakker zijn, dromen als we slapen en zinsbe-
goocheling of hallucinaties bij hoge intensiteit. Dit alles verklaart volgens 
Dawkins de persoonlijke ervaringen van goden of andere religieuze fenome-
nen. 
 
Zelf denk ik daarbij spontaan aan de verschijningen van Maria die daar een 
sprekend voorbeeld van zijn. Wonderbaarlijk vind ik nochtans dat Maria enkel 
blijkt te verschijnen voor katholieken en nooit bij niet gelovigen, moslims of 
belijders van andere godsdiensten. Alleen zij die onvoorwaardelijk in de heili-
ge maagd geloven, kennen blijkbaar het voorrecht haar in een visioen te 
mogen ontmoeten. Iemand die nochtans geacht wordt, als de moeder van 
God, boven de wereld en de hele mensheid te staan, zou een toonbeeld moe-
ten zijn van niet discriminatoir gedrag wars van elke vorm van nepotisme. 
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6. Religie versus wetenschap 
 
6.1. Voorbeschouwingen 

 
Reeds David Hume60 was de mening toegedaan dat elk onderzoek van religie 
van het grootste belang was. Hij zag nochtans twee problemen in het bijzon-
der die de nodige aandacht verdienden, met name het probleem met betrek-
king tot de fundering van religie in de rede enerzijds en het probleem met 
betrekking tot de oorsprong van de religie in de menselijke aard. 
 
Hans Kurtz61 onderscheidt wetenschap van religie op basis van de waarheids-
criteria universaliteit en reproduceerbaarheid van wetenschappelijke kennis 
onafhankelijk van plaats en tijd, wars van elk vooroordeel, geloof of traditie 
en waarbij de conclusies enkel gerechtvaardigd worden door formele bewijs-
voering, zijn logische consistentie en mathematische coherentie. Ofschoon 
religies zich onmiskenbaar beroepen op hun universaliteit kunnen zij in geen 
geval tot het wetenschappelijk domein gerekenend worden, daar zij haar 
rechtvaardiging en waarheidsopvatting stoelt op het geloof in openbaringen 
en theologische en vooral dogmatische interpretaties. In die optiek kan ge-
steld worden dat religie een loopje neemt met de realiteit en zich op ficties 
beroept. 
 
Arnold Burms62 meent dat godsdienstig geloof gewoonlijk voorgesteld wordt 
als een opinie betreffende het bestaan en de aard van een bovennatuurlijke 
werkelijkheid. De gelovige zou dan iemand zijn die bepaalde hypothesen be-
treffende die bovennatuurlijke werkelijkheid plausibel acht. Volgens deze au-
teur zijn hypothesen steeds geconnoteerd met de mogelijkheid van weerleg-
ging. Bijgevolg moet de gelovige kunnen aanvaarden dat zijn godsdienst in 
se op een vergissing gebaseerd zou kunnen zijn. Daar men zich nu door toe-
passing van empirische confirmatie of tegenspraak steeds op het domein van 
de wetenschap begeeft, moet aangenomen worden dat het godsdienstig ge-
loof, zoals het hier is voorgesteld, niet immuun kan zijn voor wetenschappe-
lijke kritiek. 
 

6.2. Tegenstanders van wetenschappelijk onderzoek m.b.t. religie 
 
Stephen Jay Gould63 verdedigde de hypothese dat religie en wetenschap 
twee ‘niet-overlappende magisteria of domeinen’ bestrijken, die vreedzaam 
naast elkaar kunnen bestaan, zolang ze niet in elkaars vaarwater terechtko-
men en dus niet met elkaar in strijd zijn. Hij introduceerde daarvoor het zo-
genaamde NOMA-beginsel. Hij stelt dat ‘het feitelijk zijn’ zich duidelijk onder-
scheidt van ‘het behoren te zijn’. Het domein van de wetenschap heeft be-
trekking op de feitelijke waarheid van het zijnde, terwijl het domein van de 

                                                
60 HUME, David. Dialogues & Natural History of Religion. Oxford: University Press, 1998. 
61 KURTZ, Paul. Science and Religion. Are they compatible? (Uitgegeven door Paul Kurtz, Barry Karr en Ranjit 
Sandhu), New York: Prometheus Books, Amherst, 2003, p. 73 
62 BURMS, Arnold. Godsdienst/Filosofisch bekeken, Hfstk I. Religie, geloof, illusie. (Red. P. Cortois, e.a.), Kapel-
len:  Uitgeverij Pelckmans, 2003, p.12 
63 GOULD, Stephen Jay. Rocks of Age: Science and Religion in the Fullness of Life. New York: Ballantine Publica-
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religie zich begeeft op het vlak van de moraal en de zingeving van ons zijn. 
In die optiek hoeven religie en wetenschap niet met elkaar in de strijdarena 
te treden, maar zijn ze eerder complementair van aard. Maar dat de kerk 
door de eeuwen heen steeds in strijdtermen de confrontatie met de natuur-
wetenschappen heeft aangegaan, zal noch door Galileï, Copernicus of Darwin 
en noch door veel andere historische en hedendaagse geleerden ontkend 
kunnen worden. 
 
Ook Herman Berger64 sluit zich volmondig aan bij de visie van Gould, waar 
hij schrijft: ‘Gould behoudt zijn gelijk: de natuurwetenschap mag niet inter-
veniëren in de ‘religie’, evenmin als de ‘religie’ in de natuurwetenschap mag 
interveniëren.’ 
 
Voor de protestantse theoloog Karl Barth is het ondenkbaar dat religie en 
theologie onderworpen zouden zijn aan dezelfde criteria waarmee de weten-
schappelijke wereld omgaat met betrekking tot de manier waarop kennis 
verworven wordt. Hij meent dat zij een eigen epistemologisch statuut ver-
dienen en beroept zich daarvoor op de stelling dat de goddelijke openbaring 
boven de wetenschap staat. Het kan niet anders dat het geloof steeds moet 
vertrekken vanuit de openbaring, c.q. van God en bijgevolg nooit zijn wortels 
noch verantwoording kan vinden in iets dat er buiten staat. En de transcen-
dentie van God betekent voor Barth niet enkel dat Hij totaal buiten de wereld 
staat, maar dat niets in de wereld de mens in staat stelt Hem op een directe 
manier te leren kennen. 
 

6.3. Kritische bedenkingen 
 
Het is niet verwonderlijk dat de dogmatische visie van Barth met recht en re-
den frontaal aangevallen wordt. Ergerlijk vind ik zelf dat dergelijke ‘absolute 
waarheden’ nog kritiekloze aanhangers en navolgers vinden die zich kunnen 
vergenoegen in simplistische verklaringsmodellen die de werkelijkheid redu-
ceren tot een polariteit van goed en kwaad, van geloof en ongeloof. Zelfs 
vind ik het totaal ongepast dat de Bijbel ons wordt voorgehouden  als bron 
van ons moreel  besef. Een recente documentaire65 over het leven in de zo-
genaamde Magdalenakloosters in Ierland, waar jonge meisjes in de jaren 
zestig door nonnen in deze ‘huizen van God’ op een onmenselijke manier 
heropgevoed en ‘gereinigd’ werden van hun echte of vermeende ‘seksuele 
uitspattingen’ en waarvan het laatste klooster nog maar in 1996 gesloten 
werd, illustreren overvloedig de wrede uitwassen die een dergelijk funda-
mentalisme voor gevolg kan hebben. En dit is mijns inziens slechts één voor-
beeld uit onze prille recente geschiedenis, die de vergelijking kan doorstaan 
met andere verwerpelijke praktijken die ik evenzeer catalogeer als ‘misdaden 
tegen de menselijkheid’, weliswaar op kleinere schaal wat het aantal slacht-
offers betreft dan de misdaden die het Nazisme op haar geweten heeft. Maar 
naar verluidt betreft het toch een niet te versmaden dertigduizendtal. 
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Ook de particulariteit van de twee kengebieden waarop Gould zich steunt, die 
dus een emanatie is van het dichotome ‘of-of’ denken, biedt een voldoende 
schuiloord om het onderscheiden bestaan van religie versus wetenschap te 
justifiëren. En vooral om het wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot 
religie uit de weg te gaan en zelfs te fnuiken. Blijkbaar is het genoeg geweest 
dat het religieus narcisme van ‘het schepsel mens, naar het beeld van God’, 
gekrenkt en getart werd door wetenschappelijke vorsers als Marx, Freud en 
Darwin. Herman Berger66 spreekt van ‘de drie krenkingen die het narcisme 
van de mens heeft gebroken. Marx, Freud en Darwin hebben de mens ont-
troond: alles waarom we de mens hoog achtten, is bovenbouw zonder enige 
eigenwaarde: bovenbouw is vermomde onderbouw. De economische verhou-
dingen, het onbewuste, zijn afstamming uit het dierenrijk kenmerken de 
mens, niet zijn cultuur, zijn geest, zijn beschikkingsmacht. De mens heeft 
niets eigens’. 
 

6.4. Voorstanders van wetenschappelijk onderzoek m.b.t. religie 
 

Daniël Dennett heeft het over twee betoveringen: het taboe en de religie, 
beide inherent met elkaar verbonden. Hij poneert de stelling dat de kracht 
van de religie misschien deels uitgaat van de bescherming die zij geniet van 
het taboe. Hij verwoordt het als volgt: ‘Als ons door de eerste betovering 
(taboe) bevolen wordt om deze mogelijke causale band niet te onderzoeken, 
dan bezit de tweede betovering (religie) een handig schild, of ze dat nu nodig 
heeft of niet.’67 
 
Hij meent dat er tot op heden een grote eensgezindheid bestaat onder de 
wetenschappers en andere onderzoekers om de religie niet diepgaand te on-
derzoeken. Is men misschien bevreesd open deuren in te trappen? Maar 
Dennett breekt met deze traditie en vindt dat een wetenschappelijke benade-
ring van religie de evidentie zelf is, daar voor elke onwetendheid in se steeds 
een hoge prijs dient betaald. Hij is er zich terdege van bewust dat een ingrij-
pend onderzoek een gezonde religie ziek kan maken of haar zelfs volledig 
buiten spel kan zetten, maar hij stelt dat het zeker de moeite waard loont dit 
risico te nemen en hij wijst daarbij op het onverantwoord excuus van onwe-
tendheid. Hebben we vroeger in de geschiedenis dit door de Nazi’s gebruikte 
motief niet eerder al gehoord:‘Wir haben es nicht gewusst’? En Dennett68 
schrijft in dit verband:’De enige argumenten die de moeite waard zijn om 
aandacht aan te besteden, zullen moeten aantonen dat (1) de religie netto 
voordelen heeft voor de mensheid, en (2) dat deze voordelen een dergelijk 
onderzoek waarschijnlijk niet zullen overleven.’  
 
Om zijn stelling kracht bij te zetten refereert hij naar de positieve invloed die 
de diepgaande studie gehad heeft op een ander fenomeen, dat in analogie 
met religie, jarenlang tot de taboesfeer heeft behoord, met name het seksu-
eel gedrag bij de mens. Naast enkele onmiskenbare uitwassen, die door de 
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tegenstanders met gretigheid aangehaald worden om hun aversie te staven, 
is de positieve eindbalans van de seksuele bevrijding en emancipatie noch-
tans een feit. 
 
De uitspraak van Wittgenstein, dat ‘verklaren ergens moet ophouden’, vindt 
Dennett misleidend ‘als ze ons ontmoedigt vragen te stellen en ons ertoe 
brengt voortijdig onze nieuwsgierigheid te beëindigen.’69 en gaat Dennett dus 
geenszins akkoord met de visie van Wittgenstein die stelt dat ‘alleen duidelijk 
kan gezegd worden, wat gezegd kan worden, maar dat men moet zwijgen, 
over datgene waarover men niet kan spreken (7).’70 Wittgenstein stond im-
mers niet alleen met zijn stelling. Freeman71 citeert Augustinus die vond dat 
nieuwsgierigheid een gevaarlijke verleidingsvorm en zelfs een ziekte was. 
Dennett zegt het zo: ’Onwetendheid is niet iets om je voor te schamen; on-
wetendheid opleggen is echter wel schandelijk. Men kan de meeste mensen 
hun onwetendheid niet verwijten, maar wel als ze die bewust doorgeven’.72 
 
In tegenstelling tot Karl Barth staat een ander theoloog, Karl Rahner, wel een 
meer rationele benadering voor wat het geloof betreft. Hij verwerpt immers 
de stelling dat de openbaring het uitgangspunt moet zijn waarvan het geloof 
dient te vertrekken. Hij gaat zelfs nog een stap verder door toe te laten dat 
de vraag inderdaad mag gesteld worden of het geloof en de openbaring wel 
degelijk rationeel te verantwoorden zijn. En daarom miskent hij niet de eis 
dat ook de religie de toets moet doorstaan van een aantal minimale criteria 
waaraan élke menselijke wetenschap moet voldoen. 
 

7. Bestaansrecht van religie 
 

7.1. Visie van Daniël Dennett 
 

Deze filosoof van de universiteit van Boston breekt weliswaar een lans voor 
de aanwakkering van de strijd voor een meer rationeel denken, waarbij reli-
gie op een bijzonder kritische manier moet beschouwd worden. Gezien 
niemand religie als een belangrijk wereldwijd maatschappelijk fenomeen 
miskent, is hij de mening toegedaan dat het verschijnsel godsdienst bijge-
volg aan een grondig multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek moet on-
derworpen worden. Volgens Dennett is godsdienst voor vele mensen zo ont-
zettend belangrijk en invloedrijk, dat het onverantwoord zou zijn de onwe-
tendheid ad rem te laten zegevieren. Toch schrijft hij onomwonden: ‘Religie 
kan beslist het beste in de mens naar boven brengen, maar ze is niet het 
enige fenomeen met die eigenschap.’73. Zijn grote bekommernis is echter dat 
‘als we religie  nu niet aan zo een onderzoek onderwerpen en niet gezamen-
lijk uitwerken welke herzieningen er nodig zijn, we een erfenis van steeds 
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giftiger vormen van religie aan ons nageslacht zullen doorgeven.’74. Hij denkt 
daarbij o.a. duidelijk aan de opkomst van het creationisme en de leer van 
het Intelligent Design, waarbij sommige extremisten deze theorieën als al-
ternatieve en gelijkwaardige theorie voor het Darwinisme naar voren schui-
ven. 
 
Dennett is het volmondig eens met de bewering dat religie een louterende 
werking kan uitoefenen bij stress en een troostend effect kan hebben, maar 
dit daarom geenszins betekent dat het geloof een hoog waarheidsgehalte zou 
verlenen. Hij haalt immers drie favoriete doelen of ‘raisons d’être’ aan voor 
religie75: 
 

• ons te troosten in ons lijden en onze angst voor de dood te verlichten. 
• dingen te verklaren die we anders niet kunnen verklaren 
• groepssamenwerking te bevorderen tegenover beproevingen en vijan-

den. 
 

Het belang dat hij aan religie hecht, blijkt overduidelijk uit de mening die hij 
toegedaan is dat lessen godsdienst zelfs nog meer aan bod zouden moeten 
komen. Maar dan wel tijdens lessen waarin de verschillende wereldgodsdien-
sten op een open, correcte en verantwoorde manier naast elkaar behandeld 
worden, wars van elke indoctrinatie of eenzijdige voorstelling ten voordele 
van een of andere godsdienst, met de bedoeling de kindergeesten te ontslui-
ten, eerder dan hun geest door angst of haat af te sluiten. 
 

7.2. Visie van Richard Dawkins 
 

Richard Dawkins76 stelt evenwel ondubbelzinnig dat we geen godsdienst no-
dig hebben om ethisch te handelen en dat de wortels van religie en van 
ethiek niet kunnen verklaard worden in godsdienstige termen. In een inter-
view77 trekt hij hard van leer tegen het bestaansrecht van religie, omdat hij 
ervan overtuigd is dat het fundamenteel oneerlijk is te beweren dat religie en 
wetenschap tot aparte magisteria behoren. Want volgens hem ‘struikelt reli-
gie over het onweerlegbare feit dat ze nog steeds beweringen over de wereld 
doet, die na analyse wetenschappelijke beweringen blijken te zijn.’ Hij be-
stempelt in zijn boek Kapelaan van de duivel78 elke vorm van religie als 
overbodig omdat het wetenschappelijke kennis onmogelijk zou maken en hij 
zet zich heftig af tegen denkbeelden die louter op basis van geloof, traditie of 
autoriteit aanvaard worden. 
 
Daarenboven beweert hij dat religieuze apologeten proberen van twee walle-
tjes te eten door een ambivalente houding aan te nemen al naargelang ze in 

                                                
74 DENNETT, Daniël. De betovering van het geloof. Religie als een natuurlijk fenomeen. (Vertaald door Hans Bos-
man), Amsterdam/Antwerpen: Contact, 2006, p. 49 
75 ibid, p. 108 
76 DAWKINS, Richard. God als misvatting. (Vertaling Hans E. van Riemsdijk), Amsterdam: Nieuw Amsterdam 
Uitgevers, 2006, p. 303 
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discussie treden met een al dan niet intellectueel publiek. In het eerste geval 
mijden zij volgens Dawkins de confrontatie binnen het wetenschappelijk do-
mein en bewegen ze zich enkel binnen het onaantastbare religieuze domein 
met een veilige cesuur tussen beide domeinen. Maar in het andere geval ma-
ken ze een buitensporig gebruik van mirakelverhalen en vindt hij die han-
delswijze een schaamteloze indringing op het wetenschappelijk territorium. 
 
Dawkins legt vooral een bijzondere klemtoon op de volgens hem nefaste 
psychopedagogische invloed van religieuze indoctrinatie van kinderen, wiens 
kritische geest nog dient gevormd. Ouders en opvoeders hoeven kinderen 
niet te leren wat ze moeten denken, maar hoe ze moeten denken. De lessen 
catechese die doorspekt zijn van de mirakels, zoals bijvoorbeeld de onbe-
vlekte ontvangenis, de verrijzenis, het opstaan uit de dood van Lazarus, enz. 
zijn volgens deze auteur een zeer doeltreffend lok- en wervingsmiddel om 
kinderen de religieuze propaganda, die in wezen een aanfluiting is van het 
normale verloop van de wereld, kritiekloos te doen aanvaarden. Voor hem  
zijn wonderen per definitie een schending van de wetenschappelijke beginse-
len. Dawkins verdedigt de stelling dat theologen eigenlijk zouden moeten 
kiezen: ofwel een eigen magisterium opeisen, apart van dat van de weten-
schap maar met evenveel recht op respect en waarbij afstand gedaan moet 
worden van mirakels, ofwel de mirakels behouden maar dan afzien van een 
apart magisterium dat met de wetenschap poogt te wedijveren.  
 
Voor Richard Dawkins79 is ‘een van de echt kwalijke gevolgen van godsdienst 
dat ze ons leert dat het een deugd is om tevreden te zijn met niet-begrijpen’. 
En hij citeert verder uit een artikel van Jerry Coyne in The Guardian: ‘Waar-
om wordt God beschouwd als een verklaring voor wat dan ook? Dat is het 
niet, het is onvermogen om te verklaren’. Ook refereert Dawkins80 naar Blai-
se Pascal die ooit zou gezegd hebben dat ‘men nooit zo volledig en zo blij-
moedig kwaad doet als uit godsdienstige overtuiging’. 
 

7.3. Kritische bedenkingen 
 
Vooraf wil ik duidelijk stellen dat ik het roerend eens ben met het standpunt 
van Russell dat de bewijslast dat God bestaat, diegenen toekomt die dit ge-
loven en niet bij hen die dit niet geloven. Toch kan ik, wat mezelf betreft, de 
argumenten die Dawkins81 aanvoert en ontwikkelt in zijn boek om het be-
staan van een God als supra-organisch wezen te weerleggen, grosso modo 
onderschrijven. Maar dat er geen plaats zou zijn voor religie, en dat deze 
zelfs hardnekkig moet bestreden worden, zoals hij poneert, wil ik met klem 
tegenspreken. Dit geldt misschien wel voor een fideïsme, die de gelovigen 
aanzet tot een blinde gehoorzaamheid aan de kerkelijke hiërarchie. Echter 
toont de praxis van elke dag ons in de eigen omgeving aan dat in existentiële 
scharniermomenten tijdens het leven, zoals bij het verlies van een geliefde 
partner, familielid of vriend, religie waarachtig een reële troost kan brengen, 
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die het leven van de ‘gelovige’ toch leefbaar en zinvol maakt, spijts alle 
kommer en kwel die hem of haar door de feiten te beurt vallen. Kan men dan 
stellen dat, uit het oogpunt van ‘wetenschappelijke loyaliteit’ aan die persoon 
men zijn religieuze verwerkingsbasis moet ontnemen, misprijzen of ontken-
nen? Al is zijn troost louter gebaseerd op een zeker religieus fictionalisme, 
van zodra het effectief en daadwerkelijk een troost mag zijn voor dié per-
soon, is het even reëel als de krachtigste wetenschappelijke waarheid en fei-
telijkheid. Het lijkt me misschien niet ‘wetenschappelijk’, maar toch zeer 
‘menselijk’ dat, om het machiavellistisch uit te drukken, het doel hier toch de 
middelen heiligt. En is ‘wetenschappelijk’ niet functie van ‘menselijk’ en bij-
gevolg niet onderschikt? Mijn antwoord op deze vraag is onvoorwaardelijk 
positief. In die optiek vind ik de stelling van Jerry Coyne, een geneticus uit 
Chicago, toch  iets te vergaand, wanneer hij beweert dat wetenschap slechts 
één vorm van rationalisme  is, terwijl religie de meest voorkomende vorm 
van obscurantisme is. Alhoewel zijn drastische uitspraak misschien toch aan-
neembaar klinkt tegen de  creationistische achtergrond waarin hij zijn weten-
schappelijke arbeid moet verrichten. 
 
Ook de consequente religieuze overtuiging van Dietrich Bonhoeffer, zoals 
eerder vermeld, is naar mijn mening exemplarisch voor datgene waartoe een 
diep geworteld geloof in staat is: de opoffering van zijn eigen leven. Kan en 
mag men dan nog gewagen van een nefaste of verwerpelijke invloed waar-
mee religie de facto geconnoteerd wordt? Dit is mijns inziens niet enkel de 
kracht van religie maar evenzeer de ‘martelaar’ miskennen en een gebrek 
aan respect betonen. Verdient iemand die zich om principiële godsdienstige 
nobele redenen opoffert, daarvoor niet gerespecteerd of zelfs geapprecieerd? 
Uiteraard zal alles hierbij afhankelijk zijn van de contextuele perceptie van de 
‘toeschouwer’, wiens eigen maatstaf om gedrag van anderen te evalueren of 
te justifiëren steeds temporo- en etnocentrisch bepaald wordt. Patrick Loo-
buyck82 verwoordt het zo: ‘De morele waarheid is steeds gerelateerd aan 
conceptuele frameworks, betekenisgevende horizonten, praktijken of tradi-
ties. Dit betekent niet dat de gelovige in kwestie de moraal als contextueel 
zou ervaren.’. Om het belang van de relativiteit van plaats en ethische tijds-
geest in onze levensbeschouwing te accentueren, hoeft de hedendaagse 
mens zich maar eventjes te bezinnen over de nu racistisch klinkende  uit-
spraak van de eminente 19de eeuwse progressieve denker Thomas Henry 
Huxley: ‘Geen weldenkende man die op de hoogte is van de feiten, gelooft 
dat de gemiddelde zwarte de gelijke is van de blanke, laat staan diens meer-
dere.’  
 
Vanuit mijn vrijzinnige levensbeschouwing kan ik de zelfopoffering van Bon-
hoeffer waarderen, de nazi’s deden dit blijkbaar niet. De bomautomartelaren 
in Irak, die mij ongewild steeds herinneren aan wat Blaise Pascal ooit gezegd 
heeft, dat ‘men nooit zo volledig en zo blijmoedig kwaad doet als uit gods-
dienstige overtuiging’ kan ik niét waarderen, tal van Islambroeders allicht 
wel. Volgens Dawkins83 zijn dergelijke fanatici daartoe alleen in staat ‘door de 
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vlotte en bedrieglijke belofte dat de dood niet het einde is en dat de marte-
laarshemel strekt tot ongekende glorie’. 
 
Als overtuigd atheïst kan ik nochtans een consequente gelovige die zijn me-
demens in zijn integriteit en overtuigingen niet bedreigt maar wel respec-
teert, waarderen. Een Dawkins die enkel de maatstaf der wetenschap vol-
gens mij te absoluut hanteert, allicht niet. Maar de eerlijkheid gebied mij er-
op te wijzen dat ook hij84 blijk geeft, weliswaar om andere redenen dan deze 
hierboven aangehaald, van een groot ontzag voor de theoloog Bonhoeffer en 
hij hem zelfs een bondgenoot durft noemen. De eerbied is gestoeld op het 
feit dat deze ‘bedachtzame’ theoloog, zoals  hij hem zelf noemt,  de logica  
van de ‘God van de gatenstrategie’ of missing links, die in  de populistische 
theologie van het intelligent design welig tiert, veroordeeld heeft en stelde 
dat deze gaten omgekeerd evenredig zijn met de vordering van de weten-
schap. Verder dient voor de volledigheid vermeld dat het opgeven van het 
geloof in God, waarvoor Dawkins een onvoorwaardelijke pleitbezorger is,  wel 
expliciet vermeldt dat dit niet hoeft te betekenen dat we het contact met ons 
cultureel erfgoed moeten opgeven, ja zelfs blijven koesteren. Waarmee be-
doeld wordt dat naast de Bijbel ook andere heilige boeken niet uit de onder-
wijsprogramma’s dienen  gebannen.85 
 
De meer tolerante houding tegenover religie van Dennett sluit hoe dan ook 
meer aan bij mijn eigen visie met betrekking tot de attitude die men als ‘se-
cularist’ zou moeten aannemen tegenover andersdenkenden, c.q. consequen-
te ‘gelovigen’ voor zoveel ook zij, niet waardering, maar respect opbrengen 
voor totaal andere meningen. Met de visie van natuurkundig Nobelprijswin-
naar Steven Wijnberg kan ik mij slechts gedeeltelijk akkoord verklaren. 
Geenszins met zijn bewering dat religie een belediging is van de menselijke 
waardigheid. Wel dat religie niet nodig is, en dat er met of zonder religie 
steeds goede mensen zullen zijn die goede dingen doen en slechte mensen 
die slechte dingen doen. Echter vind ik zijn uitspraak betwistbaar en eenzij-
dig te stellen dat men religie nodig heeft, wil men goede mensen zover krij-
gen om slechte dingen te doen. Ik ben ervan overtuigd dat religie evenzeer 
slechte mensen zover kan krijgen goede dingen te doen.  

*                              *                              * 
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DEEL II : FICTIONALISME 
 
8. Voorbeschouwingen 

 
We leven in een alsof-wereld. De ‘Als-Of’ filosofie is allicht de filosofie die op 
een latente manier het dichtst aanleunt en zelfs interfereert met de prakti-
sche ervaringswereld van elk individu. Hij leeft alsof zijn leven niet straks, 
morgen, volgende week, maar in een verre toekomst beëindigd wordt. Hij 
gaat ervan uit, en dat is een fictie, dat hij nog langer dan een dag zal leven 
en wellicht wordt bedoeld dat hij nog een toekomst heeft. Iedereen gaat daar 
vanuit, terwijl men natuurlijk geen zekerheid daarover heeft. Hij of zij leven 
alsof zij er zeker van zijn dat hun partner en de naaste gezinsleden van hen 
houden. Gelovigen leven alsof er niet aan te twijfelen valt dat er een ander 
leven komt na dit aardse leven. Nochtans is er in principe geen enkel formeel 
bewijs dat deze veronderstellingen, die men onomstotelijk voor waar aanziet, 
in feite waar zijn. Maar hoe onleefbaar en ‘onmenselijk’ zou het leven niet 
zijn, mocht men die ‘Als-Of’ filosofie, die een houvast en een zekere stabili-
teit biedt in de zingeving van ons bestaan, vaarwel zeggen. 
 
‘Luister niet naar mijn woorden (wat ik denk), maar zie naar mijn daden (wat 
ik doe)’. Als dit gezegde geen intentionele discongruentie impliceert tussen 
woord en daad, zou dit beschouwd kunnen worden als een triviale omschrij-
ving van wat bedoeld wordt met fictionalisme. Kellendonk86 spreekt van ‘op-
recht veinzen’: de paradox van net doen alsof; we weten waar we het over 
hebben, terwijl we weten dat het om niet meer dan fictieve constructies 
gaat. Het ligt bijgevolg niet in de bedoeling van de fictionalist de ander be-
wust te misleiden of om de tuin te leiden. Maar eerder het aannemen van 
een attitude die niet helemaal of toch in mindere mate de expressie is van de 
eigen innerlijke overtuiging. 

 
9. Een afbakening van het begrip ‘fictionalisme’ 

 
9.1. Concept kritische context 
 

Wat mensen denken, dat al dan niet waar is, kan soms sterk afwijken van de 
manier waarop ze zich gedragen in het échte leven. Deze discrepantie tussen 
het niveau van hun kritisch denken, ook wel kritische context genoemd, 
enerzijds en hun dagelijks leven en handelen, of het niveau van hun leefwe-
reld anderzijds, moet als een noodzakelijke voorwaarde beschouwd worden 
opdat van fictionalisme zou kunnen gesproken worden. 
 
Volgens Joyce87 is een kritische context ‘een intellectuele attitude waarbij 
men zijn opvattingen, meningen of geponeerde stellingen steeds kritisch be-
schouwt en ze ook steeds onderzoekt en toetst op hun waarheidsgehalte.’ 
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Volgens Patrick Loobuyck88 is ‘elk moment waarop mensen zich afvragen of 
ze iets nu écht geloven of niet, een moment dat deel uitmaakt van het ni-
veau van de kritische context’. Uit de observatie van de dagelijkse gedragin-
gen kan volgens deze auteur geenszins afgeleid worden wat mensen geloven 
of wat zij voor waar of vals aanzien, omdat deze niet kaderen in een kritische 
context. En hij definieert de kritische context als ‘het niveau van reflectie 
waarin opvattingen die men dagelijks hanteert kritisch op hun houdbaarheid 
worden getest.’89 
 
Het is primordiaal en het kan niet voldoende benadrukt worden dat fictiona-
lisme steeds moet gerelateerd worden aan een dergelijk concept van de kriti-
sche context. Daarom is het dus onontbeerlijk dat men zelf wel degelijk na-
gaat of men zijn denkbeeld al dan niet voor waar of vals aanziet. De eigen 
opvattingen, houdingen en meningen dienen dus als het ware permanent in 
vraag gesteld in functie van hun houdbaarheid, c.q. reflecteren in een kriti-
sche context. 

 
9.2. Concept fictionalisme 

 
Etymologisch is het woord fictie afgeleid van het Latijnse fingere, wat letter-
lijk ‘vormen, maken of vervaardigen’ betekent. Echter heeft het woord ook 
een figuurlijke betekenis, m.n . ‘verzinnen of veinzen’. Feit of factum, afge-
leid van het Latijnse facere, dat letterlijk maken of handelen betekent, is stil-
aan het opponente begrip voor fictie geworden om respectievelijk iets als 
waar of vals, echt of onecht en werkelijk of onwerkelijk  aan te duiden.  
 
Fictionalisme is dus rekening houden met iets dat eigenlijk niet bestaat, en 
waarbij dat iets zin geeft aan zijn dagelijks leven door te leven en te hande-
len  alsof het wel bestaat. Belangrijk daarbij is dat men zich dus wel degelijk 
bewust is, uiteraard in een kritische context, van het feit dat dit iets in prin-
cipe niet bestaat. Iets dat wel bestaat kan immers nooit gedegradeerd wor-
den tot een fictie. Maar fictionalisme kan alleen maar als men bepaalde intuï-
ties heeft die men waardevol vindt. 
 
Nochtans wil ik hier al opmerken dat een fictie totaal verschillend is van een 
hypothese. Dit belangrijk onderscheid zal verder in deze scriptie, bij de be-
handeling van het fictionalisme van Vaihinger, in een klaarder daglicht ge-
steld worden. Van een hypothese kan men de juistheid, de geldigheid via ex-
perimenten of waarnemingen onderzoeken. Dat is het domein van de weten-
schappen. Van een fictie weet men pertinent dat het niet klopt, dat het mani-
fest niet waar is. Maar wat voor de ene een fictie is, is voor de andere een 
feit, bijvoorbeeld het bestaan van God of het bestaan van de vrije wil bij de 
mens. Het betekent dat men zeker weet dat God of de vrije wil niet bestaan, 
maar dat men toch leeft alsof God wel zou bestaan of dat de mens een niet 
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gedetermineerd wezen is en hij vrij en autonoom beslissingen kan nemen en 
daar bijgevolg zelf verantwoordelijkheid voor dient te dragen. 

Dennett haalt Paul Davies (2004) aan die onlangs het standpunt zou verde-
digd hebben dat het geloof in de vrije wil op een fictie berust, maar die het 
verdient in stand gehouden te worden. En Dennett90 zelf beweert dat ‘de idee 
dat er mythen bestaan waar we mee leven en die tegen geen enkele prijs 
verstoord moeten worden, altijd in conflict is met ons ideaal van waarheid 
zoeken en waarheid spreken, soms met betreurenswaardige gevolgen.’ 
 
Om het begrip fictie nog meer in de verf te zetten refereer ik graag naar een 
interessant auteur, Isaac Singer91, omdat hij op sublieme wijze het fictiona-
lisme in zijn romans weet te integreren. In tal van verhalen voert hij mensen 
op die zich veel comfortabeler gaan voelen door ficties te bedenken. Zo be-
schrijft hij in zijn boeken arme mensen met hun beproevingen, die ze in het 
leven moeten doorstaan, en deze als een soort wedstrijd met het lot be-
schouwen. ‘Het lot probeert me klein te krijgen, of God stelt me op de proef, 
maar ik zal me niet laten doen.’ Ze putten kracht uit de fictie die ze zelf or-
ganiseren met het noodlot. Dat zijn uiteraard overlevingsstrategieën die het 
nut van ficties op ondubbelzinnige wijze aantonen. Ter illustratie geef ik hier-
bij graag beknopt zijn heel bekend verhaal weer: ‘Toen Schlemiel naar War-
schau ging’. 
 
‘Een man en een vrouw wonen in een dorp op amper een tiental kilometer 
van Warschau. Op een dag botert het helemaal niet meer tussen hem en zijn 
vrouw en er ontstaan grote problemen. Daarom besluit hij het verleden ach-
ter zich te laten er hij  gaat er te voet vandoor naar de grootstad Warschau. 
Tijdens het stappen wordt hij moe, gaat langs de kant van de weg een dutje 
doen, trekt zijn laarzen uit en zet ze langs de weg. Een voorbijganger draait 
zijn laarzen honderd tachtig graden om, terug in de richting van zijn dorp. De 
man wordt wakker, trekt zijn laarzen aan en loopt terug naar het dorp waar 
hij vandaan komt. Daar aangekomen denkt hij dat dit Warschau is. Hij is 
stomverbaasd dat Warschau net  zo lijkt op het dorp waar hij vandaan komt. 
Hij is overtuigd dat hij in Warschau is dat sprekend gelijkenis vertoont met 
zijn dorp. Uiteindelijk komt hij aan in dezelfde straat en hij belt aan de deur 
van zijn eigen woning. Zijn vrouw doet open en hij ontkent dat het zijn 
vrouw is die de deur opent, ook al lijkt zij sprekend op haar. Uiteindelijk gaat 
hij als knecht voor die vrouw werken omdat ze wanhopig is, want haar man 
heeft haar in de steek gelaten. En hij wordt opnieuw verliefd op die vrouw, 
waarop hij dus vroeger ook ooit verliefd is geworden. Gewoon omdat hij nu 
denkt dat het niet zijn vrouw is, gaat hij opnieuw van haar kunnen houden’. 
 
Dit is mijns inziens een prachtige illustratie van de ‘Als-Of’ filosofie en het 
comfort dat die filosofische benadering kan opleveren. Maar het is evident 
dat er in de filosofie van Vaihinger veel meer diepgang zit, zoals verder zal 
uiteengezet worden. 
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10. Een filosofisch-historisch kader 
 
10.1. Immanuel Kant, fictionalist avant-la-lettre 

 
Immanuel Kant (1724-1804) houdt er een dichotone visie op na wat betreft 
de plaats van de mens in de wereld. Hij beschouwt de werkelijkheid niet als 
beperkt tot de empirische werkelijkheid. Hij maakt immers onderscheid tus-
sen de nouminale wereld en de fenomenale wereld. De nouminale wereld be-
staat uit zuiver gedachte dingen, waar empirie niet aan de orde is, de wereld 
‘an sich’. Daarentegen is de fenomenale wereld deze zoals hij aan de mens 
verschijnt en zich naar onze zintuigen schikt en dus de enige wereld die wij 
kunnen kennen en gerelateerd is aan tijd, ruimte en causaliteit. Bijgevolg be-
tekent dit ook dat causale verbanden enkel kunnen voorkomen in de feno-
menale wereld en niet in de nouminale wereld, gezien we deze anders zou-
den kunnen waarnemen, wat niet mogelijk is in de nouminale wereld. 

 
Kant poneert enerzijds analytische en a priori oordelen, die vooraf al waar 
zijn  maar niets over de werkelijkheid zeggen en anderzijds synthetische a 
posteriori oordelen, die op empirie berusten en wél iets over de werkelijkheid 
zeggen. Opmerkelijk zijn ook de synthetische a priori oordelen, oordelen die 
waar zijn vóór alle ervaringen en dus van transcendentale aard zijn. Zo be-
schouwt Kant ruimte, tijd en causaliteit als noodzakelijk om denken mogelijk 
te maken en dus a priori en synthetisch. In een vertaling en inleiding door 
Chris Doude van Dromen92 zegt deze schrijver ‘de grote vondst van Kant is 
het feit dat ook synthetische oordelen a priori mogelijk zijn, die het mogelijk 
maken dat de ervaringskennis vanuit het zuivere denken wordt gerechtvaar-
digd en mogelijk maakt.’ 

 
Kant stelt dat de mens  met zijn lichaam tot de fenomenale wereld behoort 
maar zijn vrije wil tot de nouminale wereld, omdat mensen morele begrippen 
en morele categorieën of uitspraken hebben en hanteren. En gezien ze er 
ook iets mee doen, kan dit enkel zo zijn als de mens over een vrije wil be-
schikt. De mens is volgens Kant immers niet enkel een denkend maar ook 
een handelend wezen. 

 
Kant wil op een strikt rationele manier aantonen dat het niet anders kan dat 
er een vrije wil bestaat met een apart ontologisch statuut. Aangezien alles 
wat we kunnen weten, zich afspeelt in de fenomenale of ervaringswereld en 
deze bepaald wordt door de natuurwetten en het causaliteitsprincipe, kan 
datgene wat zich in ons bevindt en alles wat ons doet kiezen en beslissen, 
i.e. de vrije wil, zelf niet tot die ervaarbare wereld behoren. De vrije wil moet 
dus buiten de fenomenale wereld staan en is bijgevolg net daarom niet be-
grijpbaar. 

 
Volgens Kant kunnen mensen alleen maar morele begrippen hebben en ge-
bruiken omdat ze een vrije wil hebben en daar geloof aan hechten en er ook 
rekening mee houden. De achterliggende gedachte is dat de werkelijkheid 

                                                
92 KANT, Immanuel. Dromen. Kritiek van de paranormale ervaring. (Vertaling & inleiding Chris Doude van 
Troostwijk), Kampen: Ten Have, 2005, p. 25 voetnoot 17 
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niet beperkt blijft tot de empirische wereld en er dus een domein moet be-
staan waarin vrije beslissingen optreden die de werkelijkheid kunnen beïn-
vloeden maar er zelf niet aan deelachtig is. Anders zou het onderworpen zijn 
aan dezelfde causale wetmatigheid, wat zou betekenen dat vrijheid niet kan 
bestaan. 

 
Kant koestert een groot ontzag voor de morele wet in de mens en hij is er 
stellig van overtuigd dat er een autonome moraal in de mens bestaat die zich 
vertaalt in een plichtsbewustzijn. Het is naar mijn mening zijn verdienste al-
vast een moedige poging ondernomen te hebben om absolute normen te 
ontlenen aan bronnen die in se niets met het religieuze te maken hebben. Hij 
ontwikkelt deze idee in zijn Kritik der praktischen Vernunft (1790) en stelt 
dat er, in analogie met de kenvormen, er ook een vorm voor het handelen is, 
m.n. de categorische imperatief, die gekenmerkt wordt door het feit dat het 
geen extern doel huldigt, maar voor zichzelf geldt. Kant preciseerde deze ca-
tegorische imperatief als volgt: ‘Handel steeds zo dat de regel die uw hande-
len leidt, een voor iedereen bindende wet zou kunnen worden’. 

 
En iemand die zich ervan bewust is een imperatief te volgen en waarbij men 
de mogelijkheid heeft een alternatief te kiezen, moet noodzakelijkerwijs lei-
den tot het postulaat van een geloof in de vrijheid van het handelende ik. 

 
Kant construeert op een bepaald moment een godsidee. Hij weet of kan op 
rationele gronden niets zeggen over God, hij verwerpt trouwens ook expliciet 
Godsbewijzen. Hans Küng93 noemt hem ‘de verbrijzelaar van de godsbewij-
zen.’ Niettegenstaande het volgens Kant metafysisch en dus volgens de theo-
retische rede onmogelijk is op epistemologische gronden aan te tonen dat er 
een God bestaat, meent Kant dat het niet enkel mogelijk maar zelfs noodza-
kelijk is voor de praktische rede. Patrick Loobuyck94 formuleert het als volgt: 
‘Kant heeft God inderdaad niet langer nodig om de moraal te ontdekken en 
te kennen, maar Kant heeft God wel nodig als noodzakelijke entiteit om de 
moraal te justifiëren.’ 

 
Het is dus louter om praktische redenen dat de theoretische rede volgens 
Kant het bestaan van God moet aanvaarden, niettegenstaande hij elke zinni-
ge toelichting of argumentatie met betrekking tot het ontologisch statuut van 
die God schuldig blijft. Kant zegt het zo: ‘Wetenschappelijke zekerheid over 
het bestaan van God en het hiernamaals heeft de mens niet nodig, noch om 
de werkelijkheid te begrijpen, noch om een deugdzaam leven te leiden. Leert 
de ervaring ons immers niet dat precies diegenen die menen met zekerheid 
te kunnen stellen dat het hiernamaals bestaat, voortdurend op zoek zijn naar 
argumenten om hun morele wandaden recht te praten en zo een dreigende 
toekomst arglistig te ontwijken’ (Träume, II 989) 
 
Eigenlijk kan men dus beweren dat Kant fictionalist was avant-la-lettre, om-
dat hij ervan uitgaat dat we leven en handelen alsof er een God is, maar dat 

                                                
93 KUNG, Hans. Christen zijn. (Nederlandse vertaling door Heldens P; s..j., 1975, 3de druk). Hilversum: Gooi en 
Sticht B.V., 1978, p. 55 
94 LOOBUYCK, Patrick. Moraal zonder God? Pleidooi voor moreel fictionalisme. Budel: Uitgeverij Damon, 2005, 
p. 68-69  
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we er niets kunnen over zeggen omdat het onze zintuiglijke wereld over-
stijgt. Daarenboven baseerde hij zijn moraalfilosofie op een impliciet plichts-
besef en niet op een plicht die door God zou zijn opgelegd. Ofschoon Kant 
zich in zijn tijd moeilijk kon veroorloven in het openbaar leven niet te leven 
als een gelovig mens, zijn er toch filosofen, zoals Grayling95 die beweren dat 
Kant in wezen een atheïst was. Indien deze visie strookt  met de realiteit en 
hij dus eigenlijk niet in God geloofde maar leefde alsof er een God bestaat, is 
ook hier de conclusie op haar plaats dat Kant een religieus fictionalist avant-
la-lettre was. 

 
In tegenstelling met Grayling zijn sommigen de mening toegedaan dat Kant 
oprecht in God geloofde in deïstisch perspectief, hoewel Kant natuurlijk be-
sefte dat anderen niet in God geloofden. En Kant gaf deze ongelovigen dan 
de raad dat het toch nuttig was God als waar te beschouwen vanuit een mo-
reel oogpunt. In dit opzicht beschouwde Vaihinger Kant wel degelijk als zijn 
voorloper, maar dat betekent nog niet dat iedereen het eens was met zijn le-
zing van Kant. Sommigen beweren echter dat Vaihinger Kant volledig ver-
keerd geïnterpreteerd zou hebben en hij wordt dan ook op zijn interpretatie 
aangevallen. 

 
10.2. William James en de pragmatische waarheidstheorie.96 

William James (1842-1910) zag het pragmatisme als een filosofie die meta-
fysische en religieuze dilemma’s kon oplossen. Voor hem was het een theorie 
van betekenis en tegelijk een theorie van waarheid (D. Palmer)97 James stel-
de ‘dat ideeën alleen maar delen zijn van onze ervaring. Ze zijn waar in zo-
verre ze ons helpen om in een evenwichtige relatie te komen met andere de-
len van onze ervaring. De waarheid van onze ideeën is het feit dat zij ‘wer-
ken.’ Als pragmatist houdt James ons om opportunistische redenen voor dat 
we het bestaan van God voor waar moeten aannemen, alhoewel de ontologi-
sche waarheidsvraag door de pragmatici negatief beantwoord wordt. 
 
Volgens James kan er nergens een onderscheid bestaan, als dat niet ergens 
anders een verschil zou uitmaken. De pragmatische betekenis van dit begin-
sel van James kan verduidelijkt worden op basis van de drie volgende bewe-
ringen: 
 

• De zon schijnt nooit ‘s nachts 
• In mijn tuin zit een beer 
• Er bestaat een God 
 

Vanuit pragmatisch oogpunt mogen de betekenissen van de eerste twee zin-
nen geen probleem vormen. Het is voor iedereen duidelijk wat het zou bete-
kenen indien men deze uitspraken al dan niet zou geloven. Mocht iemand ge-
loven dat de zon soms wel ’s nachts schijnt, mag het als uitermate plausibel 
beschouwd worden dat zijn gedragpatroon beduidend anders zou zijn. 

                                                
95 GREYLING Anthony C. New Humanist.  juli/aug, 2006 
96 PALMER, Daniël. Filosofie voor beginners. Utrecht: Uitgeverij Het Spectrum, vijfde druk, 2005, p. 292-294 
97 ibid, p. 290 
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Idem dito zou men totaal anders reageren mocht iemand inderdaad geloof 
hechten aan de bewering dat er een beer in zijn tuin zit. En hieruit blijkt de 
subjectieve kant van de betekenistheorie van James. Mensen die geloven dat 
God bestaat, nemen beslist een heel andere houding aan tegenover de we-
reld dan wanneer ze zouden geloven dat God niet bestaat. Maar volgens Ja-
mes is het beter een voorstelling van God en Zijn bestaan te aanvaarden en 
te geloven, als die voorstelling ons kan helpen om een beter leven te leiden, 
tenzij dit geloof flagrant in tegenspraak zou zijn met andere grotere levens-
belangen. 

Er zijn ook mensen die in de praktijk, onafgezien of God nu wel of niet be-
staat, hetzelfde over de wereld zouden denken. Voor deze mensen beteke-
nen de beweringen ‘God bestaat’ en ‘God bestaat niet’ praktisch hetzelfde. 
Voor nog anderen, die iets denken tussen deze twee uitersten, betekent de 
bewering ‘God bestaat’ ongeveer dit: ’Op zondag trek ik mooie kleren aan en 
ga ik naar de kerk.’ Deelnemen aan deze handeling is voor hen de enige 
praktische mogelijkheid om hun geloof te uiten. En volgens Peirce is een ge-
loof alleen maar een regel voor ons handelen. 

Terloops wens ik hierbij toch nog de aandacht te vestigen op het kleine nu-
anceverschil in de bovenstaande geloofsbeweringen. Telkens gaat het over 
het al dan niet geloven in het bestaan van (een) God en niet over het niet 
geloven in (een) God. Dat ogenschijnlijk summiere onderscheid zal verder in 
deze scriptie niet van belang ontdaan worden, bij het in mijn optiek verdui-
delijken van wat wel en wat niet verstaan moet worden onder het begrip fic-
tionalisme. 

 
10.3. Jeremy Bentham en het utilitarisme 

 

De utilitarist Jeremy Bentham (1748-1832) is eigenlijk diegene die met zijn 
‘Theory of Fiction’ misschien nog het meest als voorloper van het fictionalis-
me van Vaihinger kan aangezien worden. Hij heeft zijn theorie iets voor Vai-
hinger geschreven, maar die kan dit onmogelijk gelezen hebben, gezien het 
werk niet in het Duits vertaald noch in Duitsland verkrijgbaar was. Zijn werk 
is immers blijven steken in zijn manuscriptvorm en bijgevolg nooit door 
hemzelf gepubliceerd geworden. Bentham en Vaihinger zijn min of meer tot 
ongeveer dezelfde conclusies gekomen maar dan wel onafhankelijk van el-
kaar. Dit toeval kan beslist de vergelijking met Leibniz en Newton doorstaan, 
die de integraalrekening los van elkaar hebben bedacht. Nochtans heeft 
Bentham, meer dan Vaihinger, zijn onderzoek toegespitst op het zoeken naar 
de ficties in de taal. Hij stelt dat we begrippen gebruiken die eigenlijk fictief 
zijn maar die een eigen leven leiden en daardoor een soort van werkelijkheid 
krijgen die ze volgens hem niet verdienen. Zodoende wordt ons denken soms 
ook een verkeerde richting ingestuurd. Ik verwijs hierbij graag bij wijze van 
voorbeeld naar de Engelse kranten waarin regelmatig over het monster van 
Loch Ness geschreven wordt en zelfs foto’s ervan gepubliceerd. Door op die 
manier regelmatig over dit fenomeen artikels te laten verschijnen, krijgt het 
bijna een reëel karakter alsof er inderdaad zoiets echt zou bestaan als een 
monster van Loch Ness. Ik meen dat dit gebeurt met heel wat concepten. 
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Het werk van Bentham is weliswaar veel minder systematisch en veel minder 
uitgewerkt dan bij Vaihinger, maar zijn grote verdienste vanuit fictionalistisch 
oogpunt is wel dat hij de taal als oorsprong van ficties zag, dat ficties m.a.w. 
bijna een linguïstische kwestie zijn, een beschouwing die later bij Vaihinger 
blijkbaar niet voldoende is doorgedrongen. In die zin is Bentham echter wel 
een belangrijke inspiratiebron gebleken voor de 20ste eeuwse filosoof Witt-
genstein, die voortgebouwd heeft op Benthams inzichten. We formuleren 
veel dingen verkeerd en dat brengt ons in de problemen, maar we beseffen 
dan niet dat het probleem wortelt in de taal, in hoe we dingen hebben be-
schreven en hoe we de vraag hebben geformuleerd. 

 
10.4.  Hans Vaihinger, de vader van het fictionalisme 
 
10.4.1. Situering 

De vader van het fictionalisme, ook de ‘Als-Of’ filosofie genoemd, is Hans 
Vaihinger (1852-1933). Hij was de zoon van een dominee, die aanvankelijk 
zelf eerst een opleiding theologie gevolgd heeft alvorens over te stappen 
naar de studie van de filosofie. Hij was voorbestemd om zijn vader op te vol-
gen. Net afgestudeerd en op de zeer jonge leeftijd van omstreeks 24 jaar 
(1876) heeft hij reeds de ‘Als-Of’ filosofie geschreven, maar die pas gepubli-
ceerd op een meer mature leeftijd (1911) omdat hij ervan overtuigd was dat 
het werk nog rijpheid miste. Het lag in zijn bedoelding het werk ooit te her-
schrijven, maar vooral om gezondheidsredenen is hij in zijn opzet niet meer 
geslaagd. En zijn productiviteit als filosofisch auteur is daardoor omstreeks 
1906 stilgevallen. Ook zijn academische carrière als professor in Halle heeft 
hij om medische redenen moeten afbreken. Nadien heeft hij nog wel een 
aantal artikels en kortere stukken gepubliceerd maar geen grote werken 
meer van enige filosofische betekenis. 

In de filosofie van het ‘Als-Of’ staat fictie centraal: alle werkelijkheid is fictief. 
Volgens Vaihinger is er een verband tussen fictie en non-fictie. Hij gaat er 
zelfs vanuit dat geen enkele kennisvorm het kan stellen zonder fictie, omdat 
anders ‘denken’ en ‘zijn’ identiek zouden moeten zijn en dus samenvallen, 
wat volgens hem klare nonsens is. Het denken is immers een afbeelding van 
ons voorstellend bewustzijn. 

Vaihinger noemde zichzelf een relativist en elke opvatting over de werkelijk-
heid staat voor hem steeds in relatie met de vooronderstelde fictie. Volgens 
Maarten Van Nierop98 ‘kun je Vaihingers fictie een hogere domheid noemen, 
omdat we weten dat het onze persoonlijke orde is die we erin leggen. Maar 
om überhaupt iets te kunnen kennen, zijn we genoodzaakt die te volgen. Het 
overheersende relativisme van veel postmoderne denkers kan wel wat relati-
vering gebruiken. Het wordt tijd voor Vaihingers fictie.’ 

 

                                                
98 http://213.132.199.164/socrates/oraties/Nierop.pdf 23/02/2007 (VAN NIEROP, Maarten. De hogere domheid van 
de libertijn; humanisme tussen Verlichting en postmoderniteit,  (uitgesproken rede dd 27 sep. 1991), Leiden, 1991) 
 

http://213.132.199.164/socrates/oraties/Nierop.pdf 23/02/2007
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Vaihinger, de vader van de ‘Als-Of’ filosofie en zeer groot Kant deskundige, 
heeft zelf duidelijk te kennen gegeven dat hij tot zijn filosofie van het ‘Als-Of’ 
gekomen is onder invloed van Kant. Hij beschouwt zijn 'Als-Of' filosofie als 
het consequent doortrekken van een idee dat hij in de Kritiek van de Prakti-
sche Rede en ook in zekere mate in de Kritiek van de Zuivere Rede gevonden 
heeft. Hij verwijst naar een passage in de Kritiek van de Praktische rede, 
waarin een hoofdstuk voorkomt gewijd aan het als waar aannemen van het 
bestaan van God en over het nut daarvan. 
 

10.4.2. Zijn ideeëngoed  
 
10.4.2.1. Voorbeschouwingen 
 

Vaihinger gaat ervan uit dat wij een oneigenlijk gebruik maken van ons den-
ken en neemt daarmee in wezen een evolutionair standpunt in. Als dusdanig 
meent hij dat de eigenschappen waarover de mens beschikt gericht zijn op 
het praktisch handelen. De mens heeft misschien wel meer verstandelijke 
vermogens dan een dier, maar waarom zouden die toereikend zijn om be-
paalde vragen te doorgronden? Uiteindelijk is de mens ook maar een dier, 
misschien een meer geëvolueerd dier. Hij is immers aangewezen op zijn vijf 
zintuigen, maar die houden hoe dan ook nog heel wat beperkingen in. En dat 
stelt de mens helemaal niet in staat om bepaalde vragen te beantwoorden. 
De eigenschappen waarover hij beschikt hebben volgens Vaihinger als doel 
om ervoor te zorgen dat hij zo goed mogelijk kan blijven bestaan, om te 
kunnen overleven en zich voort te planten. Net als de vingers ontwikkeld zijn 
om dingen gemakkelijk te kunnen vastnemen, is zijn verstand in wezen ook 
geëvolueerd in de loop van de evolutie omdat dit hem een overlevingsvoor-
deel bezorgt. Maar niet om metafysische vragen te stellen of te beantwoor-
den. Ons denken wordt dus in de optiek van Vaihinger eigenlijk niet meer 
gebruikt voor het doel waarvoor het in wezen aanwezig is, zoals het overle-
ven bevorderen, zorgen dat we heel pragmatisch kunnen handelen zodat 
men aan voedsel komt, om zijn vijanden te verschalken of in een hinderlaag 
te lokken, om een prooi te vangen of aan landbouw te doen. Daar dient het 
denken dus eigenlijk volgens Vaihinger niet voor. Een uitdrukking die hij 
vaak gebruikt om die idee concreet gestalte te geven is ‘de overwoekering 
van het doel door het middel’. Het denken is in se een doel op zich geworden 
en men gaat denken over het denken en beschouwen, zonder dat dit nog in 
dienst staat van het praktische doel.  
 
De vergelijking met wat Ivan Illich99 schrijft over de auto is hier mijns inziens 
op haar plaats, waar deze auteur de stelling poneert dat het middel doel 
wordt. De auto is immers in eerste instantie uitgevonden om op een snelle of 
vlotte manier afstanden te kunnen overbruggen en dat doel is inderdaad be-
reikt. Maar in een volgende stap en eenmaal die auto is uitgevonden gaat die 
als het ware zelf afstanden creëren. Nu we over dat vervoermiddel beschik-
ken, kunnen we verre reizen maken tijdens de vakantie en aldus meer tijd 
besteden aan transport dan toen we die auto nog niet hadden. In zekere zin 

                                                
99 ILLICH, Ivan. Energieverbruik en maatschappelijke tegenstellingen. Onze verkeer-de wereld. (Vert. D. Wille-
kes),  Baarn: Het Wereldvenster, 1973. 
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kan ook deze evolutie beschouwd worden als een oneigenlijk gebruik, net zo-
als ons hedendaags oneigenlijk gebruik van het denken. 
 
Uit zijn stelling dat wij een oneigenlijk gebruik maken van ons denken zou dit 
als een aanfluiting van de filosofie kunnen aangezien worden en kan de 
vraag gesteld worden of de mens al dan niet geëvolueerd zou zijn tot wat hij 
is indien hij niet zou hebben kunnen denken over het denken. De filosofie 
van het ‘Als-Of’ is eigenlijk een volledig theoretisch werk over het aanwenden 
van ficties in het denken en onderzoekt daarbij het nut dat dit sorteert. Vai-
hinger poneert geen levensbeschouwing maar reikt eerder een methode aan 
die men volgens hem best kan hanteren omdat ze steunt op het gebruik van 
nuttige ficties, waardoor het leven aangenamer of comfortabeler wordt en 
zelfs de wetenschap vooruit helpt. Volgens Vaihinger zijn we immers aange-
wezen op het gebruik van ficties, omdat onze ontwikkeling door onze beperk-
te geesteskrachten anders gedoemd is te stagneren. Hij daagt als het ware 
de lezer uit zelf de methode vruchtbaar toe te passen en geschikte ficties te 
zoeken die voor zichzelf van nut kunnen zijn. Bijvoorbeeld van het leven een 
spel maken, voldoende kracht putten uit een fictie om het lot dat ons uit-
daagt te overwinnen en door te zetten als men het heel moeilijk heeft. 
 

10.4.2.2. Het belang van ficties 
 
Nu kan het erop lijken alsof Vaihinger de hele filosofie overboord wil gooien 
en het denken over het denken, het beschouwen wil bannen. En dat is ui-
teraard niet zo, omdat hij de filosofie van het ‘Als-Of’ ziet en zelfs promoot 
als middel om het overleven te bevorderen. Hij was er immers van door-
drongen, dat men zijn leven kon veraangenamen door te doen alsof en zo-
doende ficties toe te laten in zijn denken. Het was voor hem heel belangrijk 
aan te tonen dat ficties onontbeerlijk zijn in onze cognitieve activiteiten en 
zelfs ook in het zogenaamd exact wetenschappelijk denken, zoals in de wis-
kunde. Het fascineerde hem mateloos hoe het mogelijk is dat, vertrekkende 
van ficties, waarvan we vaak met zekerheid weten dat ze niet waar zijn, toch 
in bruikbare resultaten en inzichten kunnen uitmonden. 
 
Een fictie kan voor Vaihinger de facto nooit iets zijn dat bestaat, want het is 
een bewuste valse veronderstelling maar die een bepaald nut, een op-
brengst, voor de mens sorteert. Hij wordt vaak met het utilitarisme of het 
pragmatisme geassocieerd, hoewel hij daar zelf absoluut niet mee akkoord 
ging. Volgens Vaihinger gingen pragmatici er filosofisch ten onrechte van uit, 
dat alles wat in de praktijk bruikbaar is, werkt en tevens waarheid is. Het is 
niet omdat een fictie in de praktijk blijkt te werken, dat het waarheid zou 
worden en bijgevolg haar statuut van fictie zou verliezen. Voor Vaihinger 
blijft een werkende fictie hoe dan ook steeds een fictie. In dat opzicht onder-
scheidt hij zich mijns inziens van de pragmatici, ofschoon de beide visies ui-
teraard raakpunten hebben en dicht in de buurt liggen.  
 
Men zou de vraag kunnen stellen hoe het dan mogelijk is, ondanks het ge-
bruik van ficties, waarvan men a fortiori pertinent weet dat ze vals zijn, toch 
tot bruikbare, geldige en correcte resultaten kunnen leiden. Volgens Vaihin-
ger kan dit pas indien ze op de enig toelaatbare compenserende manier ge-
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bruikt worden, door een tegengestelde fictie met een even grote foutcorrec-
tie in de andere richting, als neutralisator van de eerste fictie in te voeren. 
Het oneindig kleine in de wiskunde is daar een voorbeeld van. Eigenlijk zal 
een wiskundige eerst het oneindig kleine als ‘iets’ en vervolgens als ‘niets’ 
beschouwen. Hij overdrijft dus eerst in de ene richting en dan in de andere, 
maar zijn eindresultaat is correct. Op die manier bekomt men dan iets wat 
voor oneindig klein kan doorgaan. Die imaginaire wiskunde kan dus ook voor 
praktische doeleinden gebruikt worden en voor Vaihinger was het belangrijk-
ste dat die ficties werken. Hij geeft honderden voorbeelden uit allerlei weten-
schappen, waarbij gebruik gemaakt wordt van dergelijke ficties. Zo kan je 
een oppervlakteberekening maken met een bepaalde integraal. De uitkomst 
is juist, hoewel je het begrip oneindig klein hebt gehanteerd, wat een fictie is 
en zelfs een volledige fictie, want innerlijk tegenstrijdig. 
 

10.4.2.3. Het onderscheid tussen volledige en halve ficties 
 
Voor Vaihinger was het een uitgemaakte zaak dat ficties gewoon onontbeer-
lijk zijn in het denken, omdat ons ken– en denkvermogen te begrensd is. We 
hebben nood aan een soort van hulpmiddelen en dat zijn ficties. Hij maakt 
een onderscheid tussen volledige en halve ficties. De meeste ficties zijn voor 
Vaihinger halve ficties, ze zijn onwaar omdat men zich niet kan voorstellen 
dat ze waar zouden kunnen zijn. Met een volledige fictie bedoelt Vaihinger 
dat ze steeds een innerlijke tegenstrijdigheid moet bevatten en dus impliciet 
paradoxaal is. Gewoon de fictie an sich, in correlatie met een context, kan al 
niet waar zijn want ze ontkent eigenlijk al zichzelf. 
 
Ter verduidelijking van een volledige fictie haal ik graag zijn voorbeeld aan 
van het idee van het oneindig kleine in de wiskunde, dat in de integraal- en 
differentiaalrekeningen wordt gebruikt. Op de keper beschouwd is dit een te-
genstrijdigheid. Het oneindig kleine kunnen we ons immers niet voorstellen, 
want van zodra men het oneindig kleine noemt, kan men het nog altijd delen 
door twee of een andere waarde en dus steeds nog kleiner maken tot men in 
principe nul bekomt. Maar het is niet nul, bijgevolg kan men nooit besluiten 
wanneer men het oneindig kleine effectief bereikt heeft. Het oneindig kleine 
bestaat immers niet. Oneindigheid is misschien al een fictie op zich. En dat is 
nu net wat Vaihinger een volledige fictie noemt. Met een volledige fictie be-
doelt hij echter niet iets dat meer onwaar of minder voor discussie vatbaar 
zou zijn. Hij bedoelt alleen dat ook zonder dat men ze nog in de realiteit 
moet gaan verifiëren men al weet, als men gewoon de fictie an sich be-
schouwt, dat het niet waar kan zijn omdat er dus een innerlijke tegenstrij-
digheid is. 

 
Anderzijds is het probleem van de vrije wil een voorbeeld van een bruikbare 
fictie die door Vaihinger als een halve fictie bestempeld wordt. Er zijn ui-
teraard meer filosofen voor wie de vrije wil een fictie is, maar Vaihinger doet 
verwoede pogingen om de vrije wil te redden, door een soort evolutie van de 
vrije wil te schetsen, ofschoon hij ze wel degelijk ook als een fictie be-
schouwt, weliswaar zonder een innerlijke tegenstrijdigheid. Het concept vrije 
wil op zich is immers niet houdbaar. Heel ons rechtssysteem is gebaseerd op 
de aanname van de vrije wil. Als men echter niet uitgaat van de premisse dat 
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de mens een vrije wil heeft, omdat hij enkel bepaald zou zijn door fysisch-
chemische wetten, kan hij nooit verantwoordelijk gehouden worden voor zijn 
wandaden en zodoende zou men zijn crimineel gedrag niet kunnen bestraf-
fen. Men vindt dit dilemma al in de epen van Homerus. Vaihinger beweert 
dat we daarom het idee van de vrije wil best in stand houden, ook al zou het 
kunnen dat we deterministisch in elkaar zitten. Zelfs al is de vrije wil een fic-
tie, het zal het gedrag van het individu beïnvloeden. Als men mensen immers 
verantwoordelijk stelt voor hun daden, ook al is dit in wezen niet aan de or-
de, zal dat beslist ook hun gedrag determineren. Men laat allicht na om zeke-
re handelingen te stellen of criminele feiten te plegen teneinde bepaalde nare 
consequenties te ontlopen wegens het afschrikmiddel gesanctioneerd te wor-
den met een penitentiaire straf. Deze fictie heeft dus volgens Vaihinger een 
onmiskenbaar zeer uitgesproken en bruikbaar nut en dit is van primordiaal 
belang in de geest van het fictionalisme. 
 
Gezien de impliciete paradoxale factor bij deze fictie hier ontbreekt, wordt de 
fictie van de vrije wil slechts als een halve fictie beschouwd. Een halve fictie 
is dus een fictie waarvan men niet onmiddellijk kan zien aan de fictie zelf dat 
ze vals is. 
 
Een cirkel is voor Vaihinger ook slechts een halve fictie, omdat men volgens 
hem nergens in de realiteit ooit een volmaakte cirkel kan aanwijzen. Een cir-
kel is per definitie een verzameling van alle punten die zich op een zelfde af-
stand van een centraal punt bevinden. Een wiel van een auto lijkt op een cir-
kel, maar strikt genomen is het geen cirkel. Er zijn allerlei afwijkingen ten 
opzichte van een volmaakte cirkel. Maar eigenlijk zou men dit moeten veri-
fiëren in de realiteit. Men kan niet echt bewijzen dat er nergens in de realiteit 
geen volmaakte cirkel bestaat. Niettegenstaande iedereen er vermoedelijk 
van overtuigd is dat het haast niet kan dat er in de realiteit een volmaakte 
cirkel bestaat, blijft het iets speculatiefs. 
 

10.4.2.4. Het onderscheid tussen leugens en ficties 
 
Vaihinger stelt nochtans allerlei vormen van verzinsels en leugens niet op 
eenzelfde lijn met ficties. Een leugen kan misschien wel nuttig zijn voor het 
individu, omdat het allicht een voordeel oplevert voor diegene die iemand 
anders iets op de mouw spelt. Maar dit voordeel wordt in principe beperkt tot 
diegene die de leugen verkoopt. Een nuttige fictie is echter voor Vaihinger 
iets dat in beginsel voor het geheel en in principe voor iedereen een nut op-
levert en waarbij ook niet verhuld wordt dat het om een fictie gaat. Een fictie 
moet bijgevolg nuttig zijn in een ruimere context en dat is voor Vaihinger 
van primordiaal belang. 
 
Verzinsels gebruikt hij niet om de wereld te doorgronden, maar als een po-
ging het waanbeeld van de wereld te funderen. Van zodra men de fictie gaat 
verwarren met een feit, wordt het gevaarlijk. En dat is nu net wat Vaihinger 
beslist wil voorkomen. Hij wil de fictie als fictie erkend zien, en pleiten voor 
het feit dat een fictie niet a fortiori mag verworpen worden uit hoofde van 
haar fictieve inhouden. Oprecht veinzen kan immers een nuttige functie heb-
ben. 



RELIGIEUS FICTIONALISME. 
EEN EPISTEMOLOGISCHE EN ONTOLOGISCHE ANALYSE 

 

 
                                               2de lic. Moraalwetenschappen - optie: Morele begeleiding 53 

Scriptie voor het verkrijgen van de graad van Licentiaat 
J. Buyck 

 
 
Vandaag zijn er nog altijd twee categorieën van mensen: zij die de idee van 
de absolute waarheid hoog willen houden en anderen die alles relativeren of 
zelfs helemaal opgeven. En het is evident dat Vaihinger veel meer gehoor zal 
vinden bij de laatste categorie dan bij eerste. 
 

10.4.2.5. Het onderscheid tussen fictie en hypothese 
 
Belangrijker is nochtans het duidelijke onderscheid dat Vaihinger maakt tus-
sen wat hij enerzijds bedoelt met een hypothese en anderzijds met een fictie. 
Van een hypothese kan de juistheid en de geldigheid via experimenten of 
waarnemingen onderzocht en geverifieerd worden, waardoor de hypothese 
bevestigd wordt of tegengesproken. Indien een hypothese later weerlegd 
wordt, kan men niet stellen dat het ooit een fictie zou zijn geweest, omdat 
het nooit eerder als een bewuste fictie gehanteerd is. Een hypothese behoort 
uiteraard tot het domein van de wetenschap. 
 
Wittgenstein schrijft in een van zijn aforismen, ‘dat de zon morgen zal op-
gaan is een hypothese; en dat betekent: we weten niet of zij zal op-
gaan.’(6.36311).100 Iets waarvan we zo zeker zijn, zelfs dat is nog niet zeker. 
Maar in de zin van Vaihinger is dit eerder een hypothese en geen fictie meer. 
Bij een fictie dient men zich steeds bewust te zijn dat ze manifest onwaar is. 
Nochtans kan een fictie een feit zijn voor de ene maar niet voor de andere. 
Bijvoorbeeld het bestaan van God. Maar een fictie behoeft geen bevestiging 
noch tegenspraak, want men weet al op voorhand dat het een fictie is, dat ze 
niet waar is. Vaihinger gaat ervan uit dat die ficties alleen maar als een tijde-
lijk instrument gehanteerd worden om tot de waarheid te komen. De waar-
heid binnen de relatieve werkelijkheid van de waarnemingen of de werkelijk-
heid waarin wij leven. Daar hanteert hij dan zijn stelregel van de tegenge-
stelde fouten. Het enige dat men met een fictie volgens Vaihinger kan doen, 
is ze justifiëren, verrechtvaardigen door haar nut en dus nooit verifiëren, 
noch falsifiëren. Zelfs wanneer er nog enige twijfel bestaat of iets waar is of 
niet, is het voor hem zelfs geen fictie meer. Maar het gevolg is natuurlijk dat 
sommige zaken, die hij als fictie beschouwde in de loop der tijd en met de 
evolutie van de wetenschap, eigenlijk feiten zijn geworden, zoals bijvoor-
beeld de atoomtheorie met het atoommodel. Voor hem was dat nog een fic-
tie. Voor de hedendaagse wetenschapper is dat hoogstens een fictie in meta-
forische zin. 
 
Vaihinger spreekt ook van veraanschouwelijkende ficties. Deze ficties kunnen 
het best vergeleken worden met de metafoor, een beeld dat men gebruikt 
om iets dat men wil uitleggen bevattelijk te maken voor een ander. Ter ver-
duidelijking daarvan gebruik ik hier graag de analogie met het vergelijkende 
beeld tussen een atoom en het zonnestelsel. De zon is dan de kern, de pla-
neten draaien als satellieten eromheen en stellen dan de elektronen voor. 

                                                
100 WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus Logico-Philosphicus. (Vertaald door W.F. Hermans), Amsterdam: 
Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2002, p. 145. 
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Dat kan beschouwd worden als een veraanschouwelijkende fictie. Iedereen 
weet dat een atoom geen zonnestelsel heeft, maar die fictie is klaarblijkelijk 
wel nuttig. 
 

10.4.2.6. Het onderscheid tussen fictie en werkelijkheid 
 
Er is vaak ook heel wat onenigheid over hoe de begrippen fictie, realiteit, feit 
of waarheid vulling moeten krijgen. Niet alles wat Vaihinger ficties noemt, 
wordt uiteraard door andere filosofen beaamd en omgekeerd. 
 
Toch dient opgemerkt dat Vaihinger aangeeft dat er wel zoiets als een reali-
teit bestaat en dat hij bijgevolg niet alles reduceert tot fictie. Hij kan dus 
geenszins als een solipsist bestempeld worden, omdat hij er niet van uitgaat 
dat het ik of het denken het enige is dat bestaat en de hele werkelijkheid een 
loutere productie zou zijn van de fantasie. Solipsisme is echter een theorie 
die niet echt te weerleggen valt, want ze kan noch gefalsifieerd noch geveri-
fieerd worden. De solipsist zou men bijgevolg kunnen bestempelen als de ul-
tieme fictionalist, die zegt dat niets bestaat. En dit komt zowat neer op een 
ontologisch nihilisme. Dat standpunt deelt Vaihinger beslist niet. Hij denkt 
dat ons denken te beperkt is om de werkelijkheid in haar totaliteit te kunnen 
doorgronden en vindt dat te hoog gegrepen. Hij noemt zich een idealistisch 
positivist en wil daardoor de regels van het positivisme of van de wetenschap 
en het rationeel denken handhaven, maar hij wil er tegelijkertijd een idea-
lisme aan toevoegen in de vorm van een fictie. 
 
Problematisch bij Vaihinger is wel dat hij niet erg duidelijk is over wat hij al 
dan niet als werkelijkheid beschouwt of wat al dan niet waar is. De informatie 
die hij daarover geeft is onvolledig om zijn visie ad rem te kunnen doorgron-
den. Ook lijkt het me niet voor de hand liggend noch eenvoudig Vaihinger 
ondubbelzinnig onder te brengen bij de epistemologische idealisten of de 
epistemologische realisten. Er is immers een zekere ambivalentie vast te 
stellen in zijn ontologische visie op de werkelijkheid. Het moet gezegd dat die 
ambivalente stelling in zijn tijd niet op veel enthousiasme onthaald werd. 
Beide stromingen, het idealisme dat de werkelijkheid beschouwt als bovenal 
een ordening door toedoen van de menselijke geest, versus het positivisme 
dat louter uitgaat van ervaringsfeiten, waren twee stromingen die diametraal 
tegenover stonden en voor een overstijgende synthetische visie was de tijd 
toen blijkbaar nog niet rijp.  
 
Vaihinger poneert ook zoiets als de absolute werkelijkheid achterliggend aan 
een relatieve werkelijkheid. Daarom kan hij mijns inziens beschouwd worden 
als een epistemologische realist met betrekking tot die relatieve werkelijk-
heid, gezien hij het bestaan benadrukt van onze ‘Empfindung’, de manier 
waarop wij de werkelijkheid ervaren. Dit behoort tot de wereld van onze zin-
tuiglijke ervaringen en gewaarwordingen. Voor Vaihinger is dit wel degelijk 
een realiteit binnen die ervaringswereld, waarin zowel waarheden als on-
waarheden kunnen bestaan. Alle wetenschappelijke kennis situeert zich in 
zijn visie volledig binnen het domein van deze ervaren werkelijkheid. Wat die 
wetenschap dan als inzicht en formules oplevert, beschouwt hij als waar en 
geldig binnen de relatieve werkelijkheid. En als hij het over wetenschap 
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heeft, moeten we dit dus begrijpen als de relatieve realiteit. Waarnemingen 
staan immers enkel in direct verband met die fenomenale realiteit, daar het 
in feite ondoenbaar is dichter bij de ultieme werkelijkheid te komen als ge-
volg van de restrictieve mogelijkheden van ons zintuiglijk waarnemingsver-
mogen. En het is in die optiek dat hij een onderscheid maakt tussen hypo-
these en fictie. In analogie met Kant, poneert hij dat ruimte, tijd en causali-
teit eigen manieren zijn waarop wij de werkelijkheid waarnemen en dat we 
niet anders kunnen denken dan in categorieën, die duidelijk niet los staan 
van de mens in de natuur. 
 
Vaihinger kan nochtans ook als een epistemologische idealist gekarakteri-
seerd worden op basis van zijn postulaat dat er ook misschien een ultieme, 
niet intelligibele werkelijkheid bestaat, die tot op zekere hoogte de vergelij-
king met de nouminale werkelijkheid van Kant kan doorstaan. Die ‘oerwerke-
lijkheid’, term die Vaihinger zelf nooit gebruikt, valt niet samen met de rela-
tieve werkelijkheid, gezien die laatste de enige is die we kunnen kennen. Het 
is mij onduidelijk hoe stringent zijn aanname van een andere werkelijkheid 
moet gezien worden, omdat hij daar geen verdere uitspraken over doet en 
dit feit zelfs ook minder relevant acht.  
 
Maarten Van Nierop101 concludeert:’Terwijl Vaihinger als een zuivere idealist 
de noodzakelijke constituerende ficties van het verstand blootlegt, heeft zijn 
filosofie van het ‘Als-Of’ dus ook een positivistische kant. Hoewel wetenschap 
nooit zonder ficties bedreven kan worden, blijft Vaihinger pragmatisch uit-
gaan van feiten. Feiten die empirisch vaststelbaar zijn, direct zintuiglijk of via 
experimenten.’ 
 
Vaihinger verwerpt ook het scepticisme, omdat de scepticus nooit iets als 
waarheid kan aanvaarden en hij geloofde wel degelijk dat er zo iets als 
waarheid bestond, al was het dan in een relatieve werkelijkheid, een erva-
ringswerkelijkheid en hij dus niet alles tot fictie wilde reduceren. 
 

10.4.3. Korte beschouwingen m.b.t. Vaihingers relatie tot andere den-
kers 

 
10.4.3.1. Met Ernst Mach (1838-1916) 

 
Er is ook een band met de Oostenrijker Mach, de fysicus die geassocieerd 
wordt met de geluidsnelheid, maar ook professor filosofie en een briljante fi-
guur en die de relativiteit van Vaihingers filosofische visie blijkbaar zeer ge-
negen was. Hij was een van de eerste pleitbezorgers om de wetenschap met 
een multidisciplinaire aanpak te beoefenen. Mach heeft een filosofie ontwik-
keld die aanleunt bij het fictionalisme en hij vernoemt Vaihinger immers ook 
in sommige van zijn werken. Volgens Mach is de wetenschap een fictief de-
scriptieve discipline die zichzelf wijs maakt dat ze inzicht heeft, alleen maar 
omdat ze bepaalde waargenomen samenhangen bondig kan formuleren. 
Mach ziet de wetenschappelijke natuurwetten eigenlijk gewoon als de be-

                                                
101 VAN NIEROP, Maarten.  Filosofisch magazine “Westerse Matra’s XI. Alle werkelijkheid is fictief: Hans Vaihin-
ger  (1852-1933).( Red. C. Simon), artikel 1ste jaargang, 2000, p. 38-39 
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knopte beschrijving van wat we in de feiten waarnemen. We nemen een sa-
menhang in bepaalde verschijnselen waar, die we vaak een onbeperkt aantal 
keren kunnen vaststellen. Maar het probleem stelt zich hoe die veelheid aan 
verschijnselen nu in die mate correct kan genoteerd en verwoord worden, 
zodat het verband hanteerbaar wordt, zonder al die feiten op zich te moeten 
beschouwen. Een oplossing vindt men in het opstellen van een formule. 
Nochtans zijn waargenomen verschijnselen uiteindelijk meer dan een formu-
le, die toch te gemakkelijk verward wordt met inzicht. Formules zijn immers 
louter descriptief van aard, die vervolgens als natuurwetten gehanteerd wor-
den en waarin de verschijnselen op een algemene manier geformuleerd wor-
den. In wezen vervullen deze wetten nog steeds een louter descriptieve func-
tie. Als men aan om het even welke natuurkundige de vraag zou stellen het 
verschijnsel van een elektrische lading concreet te verduidelijken, is er ver-
moedelijk geen één die daar een bevredigend antwoord kan op geven. Zo 
kan Mach stellen dat die wetenschappers eigenlijk enkel de fictie hebben van 
het inzicht. 

 
10.4.3.2. Met William James (1842-1910) 

 
Er zijn beslist parallellen met James te duiden. Het feit dat in 1924 een En-
gelse vertaling van het werk van Vaihinger verschenen is, die een aantal her-
drukken gekend heeft, in Engeland en in Amerika gepubliceerd, verantwoordt 
een sterk vermoeden dat James dit werk gelezen moet hebben. Waaruit niet 
de conclusie mag getrokken worden dat ze het roerend met elkaar eens zou-
den zijn geweest. Integendeel heeft Vaihinger zich nog tijdens zijn leven af-
gezet tegen de pragmatisten en de utilitaristen en geweigerd te aanvaarden 
dat zijn ‘Als-Of’ filosofie zou gecategoriseerd worden als een filosofie van het 
pragmatisme, omdat hij niet kon aanvaarden dat ficties, zelfs al hadden ze 
hun nut bewezen, aangezien werden als waarheid. 

 
10.4.3.3. Met Sigmund Freud (1856-1939) 

 
Freud aanvaardt weliswaar het bestaan van de illusie van God, maar gelooft 
anderzijds niet in de mogelijkheid voor de gewone man om iets als een fictie 
te beschouwen en er toch naar te handelen. Volgens Freud is dat iets teveel 
gevraagd en beweert hij dat de gewone man die ambivalente houding onmo-
gelijk kan opbrengen. 
 
Freud geloofde niet zozeer wat Vaihinger beweerde, dat het nuttig was te 
doen alsof God bestaat, ook als men er niet in gelooft. Hij neemt daar af-
stand van en vond het een typische attitude voor een filosoof, die misschien 
wel in staat was een dergelijke dubbele positie in te nemen en vol te houden 
en te beweren in iets niet te geloven, maar te doen alsof. Freud was er van 
overtuigd dat de gewone man zich nooit zou blijven gedragen alsof God be-
staat als hij er niet van overtuigd was dat Hij werkelijk bestaat. Hij vond het 
immers een niet bruikbaar idee, omdat de doorsnee gelovige in de praktijk, 
van zodra de zeepbel van het geloof met een naald doorprikt zou worden, die 
onmiddellijk zou exploderen en er van het geloof niets meer zou overblijven.  
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Freud geeft nochtans uiting aan zijn respect voor het verdienstelijke werk 
van Vaihinger. In zijn boek over ‘De toekomst van een illusie’, boek dat ei-
genlijk over de toekomst van de godsdienst gaat, is hij het eens met de ana-
lyse van Vaihinger dat godsdienst een illusie is, maar hij is het niet eens dat 
men die illusie van het geloof in stand kan of moet houden, omdat het vol-
slagen absurd is, want zonder enig praktisch nut. 

 
10.4.3.4. Met Alfred Adler (1870-1937) 

 
De Individualpsychologie van Adler is rechtstreeks op ‘Die Philosophie des Als 
Ob’ van Vaihinger geënt. Volgens Adler leeft eigenlijk elk mens met een soort 
fictief beeld van zichzelf alsook met een fictief toekomstbeeld. Een beeld, niet 
enkel van wie men is, maar ook tot welk soort persoon men wil evolueren. 
Die fictie zou dan de centrale drang zijn in het individuele bestaan en waarbij 
men in het echte leven zoveel mogelijk ernaar streeft te lijken op deze fic-
ties. Het ligt voor de hand dat er tussen die fictie en de realiteit een grote 
spanning en soms een gapende kloof kan ontstaan. Mensen beseffen vaak 
niet dat het beeld dat ze van zichzelf hebben, helemaal niet overeenstemt 
met het beeld dat de buitenwereld van hen heeft. Voor Adler is het fictieve 
beeld dat men van zichzelf heeft als individu ontzettend belangrijk en hij re-
lateert dit aan een soort van machtsstreven of geldingsdrang die in elke 
mens zou aanwezig zijn. Zijn therapeutische methode  kwam vaak hierop 
neer dat moest achterhaald worden met welke ficties de patiënt in zijn leven 
omging. Hoe hij zichzelf ziet of hoe hij zou willen zijn. Teneinde het gedrag 
van iemand te kunnen duiden en eventueel te kunnen bijsturen. Adler102 
heeft heel expliciet gezegd dat hij de mosterd van zijn theorie bij Vaihinger 
heeft gehaald. Toch kan de vraag gesteld worden in welke mate Adler de 
‘Als-Of’ filosofie niet geïnterpreteerd heeft om ze in zijn denken in te passen 
op een danige manier die Vaihinger zelf niet kon onderschrijven. 
 

10.4.4. Kritiek op Vaihinger 
 
10.4.4.1. Ondermijnen van de religieuze zekerheden 

 
De belangrijkste kritiek op Vaihinger is dat hij de religie onderuit haalde en in 
zijn tijd ook impliciet de macht van de kerk daardoor in vraag stelde. Het 
heeft weliswaar slechts enkele oprispingen van de kant van de kerk en de re-
ligieuzen opgeleverd, zonder dat daarom van een systematisch offensief te-
gen Vaihinger gewag moet gemaakt worden. Misschien omdat zijn werk de 
gewone man toch niet bereikte en dus te ontoegankelijk was voor het gewo-
ne publiek. Nochtans was de ‘Als-Of’ filosofie, naar de toenmalige Duitse 
normen, een bestseller. Het heeft 10 herdrukken gekend in 17 jaar tijd. 
(1911 eerste editie tot 1928). Zo zijn er misschien tienduizend exemplaren 
van verkocht, wat redelijk veel was, maar de gewone man lag er absoluut 
niet wakker van. 
 
 

                                                
102 ADLER Alfred. Über den nervösen Charakter.  (4th ed.) München: Verlag von J.F. Bergman, 1912 
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Voor Vaihinger was de grootste maar nuttige fictie misschien wel het concept 
van een God. Toch twijfelde hij niet aan de historische figuur van Jezus 
Christus en het inspirerende voorbeeld dat Christus moet geweest zijn voor 
zijn tijdgenoten. De stelling dat hij echter de zoon van God zou zijn, was 
voor Vaihinger nochtans een brug te ver en kon hij niet aanvaarden. Het is 
bekend dat hij mensen benijdde die oprecht konden geloven:’Een verstandi-
ge fictionalist zal nooit proberen een gelovige zijn geloof in de werkelijk-
heidswaarde van religieuze dogma’s te ontnemen. Integendeel: wanneer 
theologiestudenten mij omwille van hun twijfel om raad komen vragen, druk 
ik ze op het hart het kostbare goed van het geloof te behouden, hoewel ik 
persoonlijk dergelijk geloof niet weet op te brengen.’ 103 
 
Vanuit een christelijk standpunt ligt het volgens Heinrich Scholz104 voor de 
hand dat het beschouwen van God als een hogere en nuttige fictie als een 
echte karikatuur en zelfs als een absurditeit wordt afgedaan. Dit zou een po-
ging zijn om op de bodem van het atheïsme een religie op te bouwen en de-
ze te handhaven. Echter eenieder die niet in het werkelijke bestaan van God 
gelooft, heeft volgens deze Kielse hoogleraar de facto een breuk veroorzaakt 
met God en godsdienst. Daarenboven bestempelt hij vanuit filosofisch stand-
punt een dergelijke fictieve godsdienst volkomen als overbodig, omdat hij in 
het geheel niet kan inzien waarom Vaihinger een zo hoog en edel ding als het 
autonome zedelijk handelen achteraf met iets zo overbodigs als de godsfictie 
zou moeten belasten. Ook psychologisch is zulk een godsdienst onbestaande, 
want godsdienst onderstelt geloof, dat echter ogenblikkelijk verdwijnt van 
zodra de ficties als zodanig herkend worden.  
 

10.4.4.2. Zijn darwinistische sympathieën 
 
Vaihinger is vooral scherp aangevallen vanuit christelijke hoek, omdat hij 
zich steunde op de darwinistische visie. Zo is van hem onder meer de uit-
spraak bekend dat ‘de mens een aap is met megalomane trekjes’. En daar-
mee bekende hij zich resoluut tot de aanhangers van het darwinisme. De kri-
tiek op dit vlak is dan ook niet uitgebleven. Hendrik Willem Van der Vaart 
Smit105 typeert Vaihinger en zijn ‘Als-Of’ filosofie als volgt: ‘Vaihinger, de po-
sitivist, wordt naïef dogmaticus, zodra het over leerstellingen van het darwi-
nisme handelt. De naïef aangenomen darwinistische dogmatiek is niet alleen 
achtergrond en uitgangspunt maar ook inhoud en doel van zijn systeem. En 
dat maakt de als-of filosofie zeer zwak.’ Of hoe dogmatische geloofsbelijders 
de achillespees pogen bloot leggen bij andersdenkenden op basis van kritie-
ken, die blijkbaar voor hun eigen denkbeelden relevantie hebben om de ei-
gen dogmatische waarheid te justifiëren. 
 
Tevens betoogt Van der Vaart Smit106 dat er nooit enig empirisch bewijs ge-
leverd is voor het effectief bestaan van het mechanisme van natuurlijke se-

                                                
103 VAIHINGER, Hans. The Philosophy of ‘As if’. A System of the Theoretical, Practical an Religious Fictiions of 
Mankind. (Translated by C.K. Ogden, Second Edition), London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co, Ltd, 1935 
104 SCHOLZ, Heinrich. Die Religionsphilisophie des Als-Ob, Annalen der Philosophie III, 1923, p. 61 ev, 65 
105 VAN DER VAART SMIT, H.W., Grote Denkers (Nieuwe Reeks). Hans Vaihinger en de als-of philosophie. 
Baarn: Hollandia, 1925, p. 285 
106 ibid, p. 286 
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lectie, één van de basispijlers waarop het darwinisme steunt. Voor hem is dit 
het hoofddogma van de mechanistische verklaring die Darwin aanreikt om de 
evolutionaire ontwikkeling en het ontstaan van het hogere te verklaren. Maar 
de selectie heeft volgens hem nooit iets ‘vooruit’ gebracht. Hoogstens telt de 
selectie als één van de vele factoren in het proces van uitroeiing.  Daarenbo-
ven vindt deze criticus het een kras ‘credo quia absurdum’, ik geloof omdat 
(of hoewel) het absurd is.  
 
Ook het feit dat Vaihinger het dogma van de ‘onbewuste doelmatigheid’ van 
de mechanistische processen aanvaardt en hij als beginsel voor deze mecha-
nistische wereldverklaring het toeval inroept, kan volgens Van der Vaart 
Smith107 niet door de beugel. Hij stelt dat het woord ‘toeval’ enkel een toe-
standswoord is dat onze ‘onwetendheid’ dient te bedekken. Verklaren doet 
het niet. Door het gebruik van het woord ‘doelmatigheid’ vergeet Vaihinger 
volgens Van der Vaart Smit daarmee tegelijk dat de oorzakelijkheid wordt 
uitgesproken. Want de finaliteit en de causaliteit zijn elkaars keerzijde. En 
aangezien Vaihinger de oorzakelijkheid als een zuiver subjectieve fictie be-
schouwt, kan hij de doelmatigheid niet zomaar als een non-fictie behandelen. 
 
Van der Vaart Smit108 pardonneert en vergoelijkt weliswaar enigszins Vaihin-
ger, omdat hij zijn hoofdwerk een halve eeuw eerder geschreven had, toen 
‘de hypnose van de darwinistische leerstellingen nog ongebroken was.’ Allicht 
zouden wij nu Van der Vaart Smit misschien kunnen vergoelijken en pardon-
neren, omdat de hypnose van de christelijk dogmatische leerstellingen quasi 
volledig ontsluierd en zelfs ontkracht zijn door onze moderne visie op de 
darwinistische leerstellingen. 

 
10.4.4.3. Kennis louter in functie van ons praktisch handelen 

 
Tegen het betoog van Vaihinger dat kennis niets anders is dan een hulpmid-
del dat door onze ziel is uitgevonden met als doel het praktisch handelen te 
vergemakkelijken, voert Van der Vaart Smit109 een ander bezwaar aan. Hij 
meent dat het evolutionistisch optimisme dat in deze systematisering opge-
sloten ligt, geen rechtvaardiging vindt in de werkelijkheid. Hij aanvaardt im-
mers niet dat het praktisch en zedelijk handelen bevorderd kan worden, 
naarmate de logische functie, in de strijd om het bestaan, doelmatiger denk-
hulpmiddelen uitvindt. Want mocht dit wel het geval zijn, dan zou volgens 
Van der Vaart Smit het leven gemakkelijker en beter worden bij het voort-
schrijden van de cultuur, maar deze evolutie wordt in de kiem gesmoord 
door materialisme en decadentie die in de samenleving legio zijn.  

 
 
 
 
 

                                                
107 VAN DER VAART SMIT, H.W., Grote Denkers (Nieuwe Reeks). Hans Vaihinger en de als-of philosophie. 
Baarn: Hollandia, 1925, p. 386-387 
108 ibid, p. 287 
109 ibid, p. 293 
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10.4.4.4. De aanname van ficties 
 
Een ander punt van kritiek op het fictionalisme van Vaihinger, en die ik eer-
der als muggenzifterij wens te bestempelen of vergelijk met een discussie 
over het geslacht der engelen, is dat het aannemen van ficties moet resulte-
ren in het feit dat deze aanname op zich ook een fictie moet zijn. Jörgen Jör-
gensen110 verwoordt het als volgt: ’Het is alsof iemand zegt dat er geen 
waarheid is en tegelijkertijd betoogt dat deze uitspraak wel waar is.’ Van der 
Vaart Smit onderschrijft ook deze kritische bedenking. Vraag is echter of de-
ze gereformeerde theoloog met volgens Willem Bouwman111 grote nazisym-
pathieën, het godsbewijs op basis van het axioma, ‘dat niets uit zichzelf kan 
bestaan en er dus een God moet geweest zijn die alles geschapen heeft’ 
evenzeer hetzelfde argument, dat in het kosmologisch godsbewijs aan de or-
de is, verwerpt op basis van de analogie en de intellectuele zwakheid van 
dergelijke redenering. 

 
10.4.4.5. Te weinig aandacht besteed aan de taal 

 
Een meer waarschijnlijke en misschien meer terechte kritiek is mijns inziens 
dat Vaihinger te weinig aandacht besteed heeft aan de ficties die in de taal 
voorkomen. We formuleren veel dingen verkeerd en dat brengt ons in de 
problemen, maar we beseffen niet altijd dat het probleem wortelt in de taal, 
in hoe we dingen hebben beschreven en hoe we de vraag hebben geformu-
leerd. Men zoekt immers soms vruchteloos naar antwoorden of men formu-
leert verkeerde antwoorden als gevolg van een verkeerde vraagstelling. Een 
filosofisch probleem is vaak een taalprobleem als gevolg van de manier 
waarop het probleem geformuleerd is. 
 
Ludwig Wittgenstein112, met aan het pragmatisme verwante denkbeelden, 
heeft met zijn filosofie van de taalanalyse, in navolging van de utilitarist Je-
remy Bentham, zoals eerder aangehaald, meer oog gehad voor het belang 
van de ficties in de taal. In het slot van zijn ‘Tractatus logico-philosophicus’ 
zegt hij eigenlijk ‘dat zijn stellingen een soort ladder zijn die men moet ge-
bruiken om erop te klimmen om zowel uitzicht als inzicht te verwerven en 
waarbij men nadien die ladder dient weg te gooien.’ Voor Vaihinger bestaat 
die fictie eigenlijk uit die ladder zelf, die we genoodzaakt zijn te gebruiken 
wegens onze gebrekkige cognitieve mogelijkheden. Hij noemt zijn stellingen 
onzinnig, het zit in een fictie, een manifest verzinsel en het is inderdaad ook 
zo bekeken onzinnig. In feite is dat een samenvatting van de filosofie van 
Vaihinger.  
 
 
 
 

                                                
110 JORGENSEN, Jörgen. Die Philosofie des Als Ob vom Standpunkte der Marburger Schule. Annalen der Philos., 
I, 1919, p. 625 
111 http://www.nd.nl/htm/dossier/gratie/artikelen/050716a.htm, 19/06/2007 (BOUWMAN, Willem) 
112 WITTGENSTEIN, Ludwig. (2002), Tractatus Logico-Philosphicus. Vertaald door W.F. Hermans. Athenaeum-
Polak & Van Gennep, Amsterdam., 153 

www.nd.nl/htm/dossier/gratie/artikelen/050716a.htm
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10.4.5. Verdienste van Vaihinger 
 

Het is een feit maar vreemd dat enerzijds vooral de exacte wetenschappers 
uit de natuurkunde en de wiskunde luid geapplaudisseerd hebben voor Vai-
hinger en dat hij anderzijds door de humane wetenschappers eerder is ver-
guisd en aangevallen. Een grote verdienste van Vaihinger is beslist dat hij 
geprobeerd heeft verschillende disciplines samen te brengen in zijn ‘Als-Of’ 
filosofie en daarbij tal van voorbeelden gegeven heeft op verschillende do-
meinen. Hij wordt vrij algemeen erkend als eerste die in zijn ‘Als-Of’ filosofie 
het frequent voorkomen en het noodzakelijk gebruik van ficties in de weten-
schappen heeft aangetoond. Het gebruik van het negatieve getal, de begrip-
pen nul en oneindig als fictie, zijn eigenlijk een pleidooi voor de filosofie van 
Vaihinger. 
 
Zelfs zijn grote criticus Van de Vaart Smit schrijft Vaihinger toch enige ver-
diensten toe, inzonderheid het feit dat hij aangetoond heeft dat ficties in tal 
van wetenschappen in zeer ruime mate voorkomen. En dat men daardoor 
voor het eerst gezien heeft dat de formele logica tot dusver de ficties ontoe-
reikend behandeld heeft. Vaihinger heeft bijgevolg volgens Van der Vaart 
Smit113 een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan het studiegebied van de logica, 
wat uitzonderlijk is in de geschiedenis van de wijsbegeerte. 
 
De filosofie van Vaihinger staat mijns inziens heel dicht bij het leven van de 
gewone man in de straat, omdat we in wezen allemaal die filosofie dagelijks 
toepassen zonder het zelf te beseffen. Deze visie wordt insgelijks gedeeld 
door Heinrich Wolf114, een arts die tot in 1933 een jarenlange persoonlijke 
correspondentie gevoerd heeft met Vaihinger en hem daarenboven verschei-
dene keren persoonlijk ontmoet heeft met het oog op het schrijven van een 
boek over de ‘Als-Of’ filosofie van Vaihinger. Men zou dus kunnen veronder-
stellen dat dit werk tot op zekere hoogte door Vaihinger zelf geautoriseerd is. 
 

10.4.6. Vaihinger in de vergeethoek 
 
Zoals in de inleiding van deze scriptie vermeld, is Vaihinger een van die filo-
sofen die naar mijn mening ten onrechte in de vergeethoek van de filosofie 
terecht gekomen is. Nochtans lijkt het fictionalisme toch een comeback te 
beleven. Publicaties over moreel fictionalisme van o.a. Patrick Loobuyck115 en 
ook Richard Joyce116 brengen het fictionalisme terug onder de schijnwerpers 
en zullen zeker leiden tot het herontdekken van zijn geestelijke vader. Ik 
meen nochtans twee redenen te mogen aangeven voor het spijtige lot van 
nobele onbekende dat Vaihinger met zijn ‘Als-Of’ filosofie jarenlang heeft 
moeten ondergaan. 
 

                                                
113 VAN DER VAART SMIT, H.W., Grote Denkers (Nieuwe Reeks). Hans Vaihinger en de als-of philosophie. 
Baarn: Hollandia, 1925, p. 296 
114 WOLF, Heinrich. Phylosophy for the Common Man,. New York: Philosophical Librabry, 1951, 174-175 
115 LOOBUYCK, Patrick. Moraal zonder God? Pleidooi voor moreel fictionalisme. Budel: Uitgeverij Damon, 2005. 
116 JOYCE, Richard. Moral Fictionalism. In Fictionalist Approaches to Metaphysics. (Uitgegeven door Kalderon, 
M.), Oxford: University Press, 2005. 
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Vooreerst het feit dat de publicatie van zijn filosofie te lang op zich heeft la-
ten wachten. Vaihinger heeft een eerste versie geschreven met de overmoed 
van de 24-jarige net afgestudeerde filosoof. Een werk van 800 bladzijden dat 
in 1876 echt als revolutionair mag aangezien worden. Hij heeft het niet dur-
ven publiceren op zijn jeugdige leeftijd, omdat hij zich daar nog niet rijp voor 
achtte en meende dat hij mits meer volwassenheid en een grotere erudiete 
belezenheid het werk zou kunnen herwerken en nog beter onderbouwen. 
Maar mocht hij zijn werk toen gepubliceerd hebben, kan met grote stelligheid 
verwacht worden dat een filosoof als Nietsche, gestorven in 1900, daar zeker 
op zou gereageerd hebben. In 1876 was die immers nog helder van geest en 
had hij de ‘Als-Of’ filosofie kritisch kunnen lezen en zou hij wellicht ook wel 
raakpunten gevonden hebben met zijn eigen filosofie. Tussen deze twee 
Duitstalige filosofen zou zich allicht een heel interessante discussie hebben 
kunnen ontwikkelen, wat uiteraard de bekendheid van zijn fictionalisme ten 
goede zou zijn gekomen. 
 
Vaihinger heeft zijn filosofie pas gepubliceerd op 60-jarige leeftijd en vooral 
op een tijdstip waarop zijn gezondheidstoestand hem hopeloos in de steek 
gelaten had en zijn academische carrière om voornoemde reden reeds achter 
hem lag. En dit was tevens een moment waarop anderen, in het bijzonder de 
pragmatisten, zijn ideeën voor een stuk al hadden overgenomen, wat ui-
teraard niet bevorderlijk geweest is voor de latere erkenning die Vaihinger 
verdiende. De pragmatisten gingen, zoals eerder aangehaald, nochtans ver-
der dan Vaihinger, in die zin dat alles wat praktisch nuttig is als waarheid be-
schouwd moest worden. Vaihinger heeft zijn filosofie nooit in die zin bedoelt. 
Voor hem was de fictie zeker praktisch nuttig, maar beslist geen waarheid, 
echter slechts een omweg naar waarheid. En het is helemaal niet zo dat die 
omweg zelf als waarheid dient erkend. Het was voor de zieke Vaihinger on-
begonnen werk op te komen tegen de toen veel jongere pragmatisten, zoals 
William James. Zijn impact was veel te gering geworden voor iemand die zich 
nog nauwelijks kon verdedigen, noch mondeling, noch schriftelijk, omdat hij 
wegens zijn visuele kwaal zelf niet meer kon schrijven en alles moest dicte-
ren. Dat was klaarblijkelijk de eerste reden, dat hij eigenlijk te lang gewacht 
heeft met zijn publicatie. Echter is die nooit verschenen in een vorm die Vai-
hinger zelf volledig zinde. Maar in 1911 was het dus een kwestie van ofwel 
publiceren, ofwel wordt het nooit meer gepubliceerd, gezien zijn leeftijd, zijn 
gezondheidstoestand en het feit dat anderen met zijn ideeën aan de haal gin-
gen. 
 
De tweede reden houdt verband met de politieke situatie van zijn tijd, met 
de opkomst van Hitler en het fascisme. Vaihinger was destijds wel bekend en 
werd zelfs bij zijn 80ste verjaardag in 1932 expliciet als de belangrijkste Duit-
se levende filosoof genoemd. Maar als Hitler in 1933 aan de macht komt, en 
nadat Vaihinger gestorven is, worden zijn boeken bestempeld als Joodse pu-
blicaties, terwijl hij niet eens een Jood was. Zijn werken werden uit de biblio-
theken verwijderd en het heeft nog tot na de tweede wereldoorlog geduurd 
alvorens terug in het Duitse taalgebied op een ernstige manier aan filosofie 
werd gedaan. Gezien Vaihinger toen al meer dan tien jaar overleden was en 
een heel nieuwe generatie filosofen, zoals Sartre en Wittgenstein, op het 
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voorplan traden, hebben zij dan de toon gezet. Zo is het Vaihinger vergaan 
dat hij voor ettelijke decennia in de coulissen van de geschiedenis beland is. 

*                              *                              * 
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DEEL III : RELIGIEUS FICTIONALISME 
 

11. Een afbakening van het begrip ‘religieus fictionalisme’ 
 
11.1. Voorbeschouwingen 

Theodorus Lambertus Haitjema117 trekt hard van leer tegen de visie van Vai-
hinger met betrekking tot dogma’s. Zelf beschouwt hij deze als wetten die 
gepredikt worden alsof ze door God zelf opgelegd zijn en daarbij de truc toe-
past het ‘alsof’ te ruilen voor een ‘omdat’. Vaihinger118 beschouwt de ziel 
eerst als een dogma, die nadien een hypothese geworden is en na Hume en 
Kant algemeen als fictie erkend wordt. 
 

Desiree Berendsen119 beweert dat geloven een soort doen is alsof, omdat wie 
gelooft aan de ene kant wel weet dat wat hij gelooft niet zeker is, maar aan 
de andere kant toch wil geloven dat het waar is. 
 

Rodney Stark en Roger Finke120 gaan ervan uit dat het als zeer rationeel kan 
aangezien worden dat men in iets investeert, dat bij nader toezien totaal 
waardeloos blijkt te zijn. Als voorbeeld vermeldt hij het feit of de omgang 
met God of de Goden al dan niet effectief plaats vindt.  
 

De scepticus Paul Kurtz121 verwondert zich ten zeerste over het feit dat reli-
gie een universeel verschijnsel is, dat ontzettend veel aanhangers kent, niet-
tegenstaande de realiteit naar zijn mening geweld wordt aangedaan. Hij stelt 
dat een gelovige zich moeilijk kan verzoenen met die realiteit van het leven 
en daarom een uitweg zoekt in een fictieve wereld van geloof en religie. Hij 
voert daarvoor het begrip ‘transcendentale verleiding’ in, waarmee hij be-
doelt dat gelovigen uitgaan van de veronderstelling dat er onzichtbare of 
verborgen krachten bestaan die een transcenderende invloed uitoefenen op 
de reële wereld. Deze bijzondere krachten, die buiten de gekende materiële 
en fysische causaliteiten in de natuur staan, halen de werkelijkheidszin over-
hoop. En onbegrepen fenomenen worden volgens deze auteur door gebrek 
aan voldoende kennis en inzicht aangevuld en vervolledigd door de menselij-
ke neiging tot magisch denken. Deze neiging tot magisch denken zou als 
substituut fungeren voor het onbekende, waardoor men zijn toevlucht zoekt 
in onkritische verklaringen. En dit zou volgens Paul Kurtz inherent zijn aan 
onze menselijke psyche.  

                                                
117 HAITJEMA, Theodorus Lambertus. Philosphie van `t „alsof“ en theologie van `t „nochtans“,. Nieuwe 
Theologische Studiën? Praktisch Maandschrift voor Godgeleerdheid, 10de jaargang, 1927, p. 257-269 
118 VAIHINGER, Hans. The Philosophy of ‘As if’. A System of the Theoretical, Practical an Religious Fictiions of 
Mankind. (Translated by C.K. Ogden, Second Edition), London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co, Ltd, 1935, p. 
213 
119 BERENDSEN, Desiree. Geloof dat tot de verbeelding spreekt, in Theologisch Debat, 1, 2004, p. 14-24 
120 STARK, Rodney en FINKE, Roger.  Acts of  Faith: Explaining the Human Side of Religion. Berkeley: University 
of California Press, 2000,. 
121 KURTZ, Paul. The Transcendental Temptation: A Critique of Religion and the Paranormal. New York: 
Prometheus Books, 1991,  p. 455-457 



RELIGIEUS FICTIONALISME. 
EEN EPISTEMOLOGISCHE EN ONTOLOGISCHE ANALYSE 

 

 
                                               2de lic. Moraalwetenschappen - optie: Morele begeleiding 65 

Scriptie voor het verkrijgen van de graad van Licentiaat 
J. Buyck 

 
11.2. Wat is religieus fictionalisme  

 
Fictionalisme is vooral een attitude ten aanzien van iets dat niet als waar be-
schouwd wordt in een kritische context. Men kan niet beslissen of men fictio-
nalistisch is of niet, noch kiezen om een fictionalistisch standpunt in te ne-
men. Het is dus geen pragmatische methode om de werkelijkheid te onder-
zoeken of na te gaan wat als waarheid moet gezien worden. Het is niet om-
dat iets nuttig is, dat het effectief waar moet zijn. Dit was immers een be-
langrijk verschil tussen de pragmatische visie enerzijds en de ‘Als-Of’ filosofie 
van Vaihinger anderzijds. Een religieus fictionalist neemt immers steeds het 
standpunt in van het niet bestaan van God, omdat hij twijfelt of zelfs weet 
dat God niet bestaat, maar anderzijds beaamt dat hij in God gelooft en hij 
veruitwendigt deze geloofsbelijdenis in zijn dagelijks leven en handelen. Een 
positieve habitus ten opzichte van iets waarvan men niet weet of niet hard 
kan maken dat het niet bestaat, wordt vaak aangeduid met zwak fictionalis-
me versus zeker weten in een kritische context met sterk fictionalisme122, of 
voor Richard Joyce123 betekent zwak fictionalisme iets dat niet hard te maken 
is op theoretisch niveau en sterk fictionalisme iets als onwaar aanzien op kri-
tisch niveau. 
 
Voor een religieus fictionalist kan het bestaan van God nooit waar zijn, of-
schoon hij denkt en leeft alsof God wel bestaat. Dit kan om opportunistische 
motieven zijn of omdat hij er zich goed bij voelt een fictionalistisch standpunt 
in te nemen, zonder dat daarbij het verband mag gelegd worden met oprecht 
geloven, maar eerder, om het uit te drukken in de terminologie van Kellen-
donk, met oprecht veinzen. De connotatie van een God met eeuwige geluk-
zaligheid in het hiernamaals, troost en verlossing uit dit aardse tranendal en 
vredelievend samenleven in onze harde wereld, kan mensen perspectieven 
bieden die ze intuïtief de moeite waard vinden het erop te wagen te leven 
alsof Hij wel bestaat. Voor sommigen is een religieus fictionalistische houding 
misschien onontbeerlijk om de zingeving van hun leven concreet vulling te 
geven. Maar dit mag mijns inziens niet veralgemeend worden. Ik ben de me-
ning toegedaan dat overtuigde ongelovigen evenzeer een zin aan hun leven 
kunnen geven zonder hun toevlucht te moeten nemen tot godsdienstige 
denkbeelden. Ik betwijfel sterk of de mens van nature wel een aangeboren 
drang naar religie kent, misschien wel een lokroep van het transcendentale 
om zin te geven aan het individuele en collectieve bestaan. En dat behoeft 
volgens mij niet noodzakelijk een God. Een atheïsme, dat het bestaan van 
God met alle stelligheid verwerpt op basis van rationele of intuïtieve gron-
den, hoeft niet te betekenen dat de zin van het zijn de atheïst zou ontgaan of 
zou onthouden worden. 
 

                                                
122 LOOBUYCK, Patrick. The passion of the Christ. Fictionaisme – Sjamanisme – Abortusvewerking -  artikel 
Oprecht veinzen. Religieus fictionalisme als zinvolle optie. Leuven: Uitg. TGL Spiritualisteit, jaargang 60 2004/3: 
mei-juni,  p. 321 
123 JOYCE, Richard. Moral Fictionalism. In Fictionalist Approaches to Metaphysics. (Uitgegeven door Kalderon, 
M.), Oxford: University Press, 2005. 
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Gelovigen die zich niet echt realiseren dat ze een bepaalde religie aanhangen 
en waarbij hun religieuze praktijken, gebruiken en andere bezigheden be-
langrijk zijn in hun dagelijks leven, kunnen mijns inziens niet ondergebracht 
worden onder de koepel van het religieus fictionalisme. We hebben hier vol-
gens Dennett124 te maken met een diepgeworteld volksgeloof, waarbij zonder 
enige twijfel waarlijk in God geloofd wordt maar Zijn al dan niet bestaan niet 
eens in vraag stellen. Bijgevolg kunnen we er van uitgaan dat de noodzake-
lijke kritische context totaal ontbreekt. 
 
Anderzijds kan intuïtief ongeloof echter het bewust nastreven van geloven 
belemmeren, omdat men anders zijn eigen identiteit in voorkomend geval 
zou moeten prijs geven en bijgevolg komt het me voor dat een fictionalisti-
sche houding tegenover God in die omstandigheden eveneens onmogelijk 
wordt. Tussen ratio, gevoel en instinct gaapt immers een fylogenetische 
kloof, die deze discrepantie mee kan verklaren en verder in deze scriptie bij 
de behandeling van Piet Vroon uitgeklaard wordt. Men kan bijgevolg nooit 
overtuigd worden om een religieus fictionalistisch standpunt in te nemen, in-
dien dat niet in overeenstemming te brengen is met de manier waarop men 
het leven ervaart.  
 
Rik Torfs125 onderscheidt drie mogelijke grondhoudingen als het gaat over 
God en Zijn bestaan. ’Drie verschillende figuren dienen zich aan: de atheïst, 
de agnosticus en de gelovige.’ Maar hij stelt dat men zeer behoedzaam moet 
zijn, omdat de ene soms de andere kan verbergen. Er zijn volgens Torfs im-
mers ‘vele soorten atheïsten en niet elke gelovige doet het op dezelfde ma-
nier.’ 
 
Volgens deze auteur is de atheïst echter de grootste gelovige van de drie, 
omdat hij enerzijds danig sterk en concreet in God gelooft, maar anderzijds 
niet kan leven met de matige prestaties van dergelijke God bij gebrek aan 
mededogen met het lijden van heel wat mensen op aarde, dat hij zich om die 
reden van Hem afkeert en Hem resoluut vanuit deze frustrerende emoties 
afwijst. Aldus zou de atheïst in de waan verkeren dat hij Hem zeer goed kent 
en Hem duidelijk aanwijsbare eigenschappen kan toe-eigenen, zoals de al-
macht, oneindige goedheid en alwetendheid. Maar door de feitelijke vaststel-
ling dat de wereld zeer onvolmaakt is kan de atheïst volgens Rik Torfs, God 
emotioneel alleen maar aanvaarden mits Hem wegens hoogverraad ter dood 
te veroordelen. Gezien in deze visie de atheïst de ontologische vraag over 
het  bestaan van God niet negatief beantwoordt, kan hier geen sprake zijn 
van religieus fictionalisme. Ik blijf er nochtans van overtuigd dat het wel mo-
gelijk is dat een individu, niet louter op emotionele gronden zoals Torfs be-
weert, maar ook op louter rationele gronden het bestaan van God kan ont-
kennen. Voornoemde theoloog vindt dat de atheïst hier in een onmogelijke 
positie verkeert, omdat hij hopeloos een negatief bewijs van het bestaan van 
God wil aantonen en dit een emotionele keuze is die alleen maar tracht de 
mogelijkheid te ontkennen. Op die manier gaat Torfs mijns inziens de apofa-

                                                
124 DENNETT, Daniël. De betovering van het geloof. Religie als een natuurlijk fenomeen. (Vertaald door Hans 
Bosman), Amsterdam/Antwerpen: Contact, 2006, p. 161 
125 TORFS, Rik. Lof der Lankmoedigheid. Leuven: Uitgeverij Peters & Van Haelewijck, 2006, p. 70-71 
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tische toer op, daar hij suggereert wat God niet is in tegenstelling tot wat Hij 
wel is om kennis over Hem te krijgen. 
 
Met betrekking tot de agnost maakt Torfs126 een onderscheid tussen twee 
verschillende soorten: ‘zij die niet willen denken en zij die heel veel hebben 
nagedacht.’ De eerste soort of wie hij de ‘nieuwe agnosticus’ noemt, is hij die 
niet weet omdat hij niet wil weten. Hij wil alleen weten waarover hij zeker is 
dat hij zekerheid kan verwerven.’ De tweede soort of ‘de agnosticus pur 
sang’ verdient volgens Torfs alle lof, omdat hij lang en vergeefs durft denken 
en genoegen kan scheppen in onbevredigende antwoorden en zich kan vin-
den in het feit dat hij niet weet. En door het incalculeren van een zekere am-
bivalentie aanvaardt deze agnosticus in se toch de mogelijkheid van het be-
staan van God.  
 
Ook hier kan ik mij niet vinden in de stelling van Torfs, die de agnost in ze-
kere zin ofwel als een beotiër bestempelt of hem toch als een denker afspie-
gelt die het bestaan van God alvast niet ontkent. Ook al zou hij leven alsof 
God wel bestaat, zou ook deze houding in die optiek niet als religieus fictio-
nalisme kunnen aangezien worden omdat de fictie van het bestaan van God 
afwezig is. Enkel de beotiër, die eventueel toch zou leven alsof God bestaat, 
niettegenstaande hij uit ‘domheid’ het bestaan van God niet aanvaardt, zou 
toch als een religieus fictionalist door het leven kunnen gaan.  
 
De derde weg is volgens Rik Torfs127 de weg van het geloof. Volgens hem kan 
de God van de gelovige niet abstract genoeg zijn en stelt hij zich God vrij 
vaag voor, omdat hij in angst leeft met de ondraaglijke gedachte dat Hij niet 
zou bestaan. Door God op een dergelijk transcendent voetstuk te plaatsen, 
wordt Hij als het ware onaantastbaar en is het vrijwel onmogelijk niet in Hem 
te geloven. Zo associeert hij de gelovige God met ‘de Eeuwige’, wat een ono-
verbrugbare afstand creëert met zijn eigen tijdsgebonden leefwereld van het 
nu waarin hij zelf leeft en wordt Hij kwalificaties toebedeeld, zoals een en al 
begrip, eeuwigheid, alomtegenwoordigheid, verdraagzaamheid, redelijkheid, 
waardoor niemand nog enig bezwaar zou kunnen uiten tegen Zijn bestaan. 
 

Indien dit beeld van de gelovige strookt met de werkelijkheid, kan ik niet an-
ders dan besluiten dat religieus fictionalist in alle gevallen als omschrijving 
zou kunnen gebruikt worden voor deze gelovige. Het komt mij nochtans voor 
dat er ook mensen zijn, en die ontmoet ik soms in mijn eigen omgeving, die 
rotsvast overtuigd zijn, zelfs in hun kritische context, dat het onmogelijk is 
dat God niet zou bestaan en het als blasfemische nonsens beschouwen als 
ook maar de idee geopperd wordt, dat het bestaan van God niet bewezen is 
en vanuit een intellectuele eerlijkheid op zijn minst moet kunnen in vraag 
gesteld worden. 
 
 
 
 

                                                
126 TORFS, Rik. Lof der Lankmoedigheid. Leuven: Uitgeverij Peters & Van Haelewijck, 2006, p. 76-77 
127 ibid, p. 82-83 
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11.3. Theïsme versus atheïsme in fictionalistisch perspectief  
 
In principe zou men kunnen stellen dat een atheïst eigenlijk fout zit, als men 
zegt dat hij iemand is die lééft alsof God niet bestaat, omdat dit veronder-
stelt dat God wél bestaat. Tekstueel gezien is zijn houding dus niet correct. 
Hij bestaat maar hij lééft alsof Hij niet bestaat. In die optiek maakt een athe-
ist het zichzelf dan wijs dat God niet bestaat. 
 
Hetzelfde fenomeen doet zich in een gelovige context voor bij hen die heel 
overtuigd zijn dat God wel bestaat. Daar objectief gezien het bestaan van 
God noch wetenschappelijk noch filosofisch kan bewezen worden, is dat ook 
iemand die lééft alsof God bestaat. 
 
Beiden leven dus alsof een God wél dan niet bestaat. Men heeft hier te ma-
ken met een relativiteit die afhankelijk is van de wereldbeschouwing van het 
individu in zijn hoedanigheid van atheïst of theïst. Indien de persoon een we-
reldbeschouwing heeft die het voor hem logisch maakt dat er géén God is, 
dan neigt hij naar het atheïsme en anderzijds zal zijn pendant ergens zijn 
toevlucht zoeken tot het geloof. 
 
Maar daarnaast lijkt mij nog een derde component belangrijk, met name de 
materiële en culturele beïnvloeding van die persoon. Vaak leven mensen in 
een ambivalente wereld. Zo kan een diepgelovige wetenschapper in de beslo-
tenheid van zijn privéomgeving zich strikt houden aan zijn geloofsleer, maar 
eenmaal hij de deur van zijn labo heeft dichtgedaan, werken alsof God niet 
meer bestaat. In zijn labo voelt hij zich geen gelovige meer, maar een we-
tenschapper. Zo leeft hij bijgevolg welbewust in alsof-situaties. Thuis werkt 
en leeft hij alsof hij gelovig is, in zijn labo werkt hij alsof hij wetenschapper 
is, en die dus de facto geen rekening kan houden met God. Dit illustreert 
misschien ook wat voor sommigen religieus fictionalisme zou kunnen beteke-
nen: mensen die een bepaald geloof belijden, maar in bepaalde situaties er 
niet kunnen naar handelen.  
 
Daarbij mag men niet vergeten dat atheïsme ook als een geloof kan aange-
zien worden. En geloof kan uitmonden in heel stellige overtuigingen. Bijvoor-
beeld het religieus atheïsme van Leo Apostel, die heel wat belang hechtte 
aan een wereldvisie. Uiteraard zonder hem een religieus fictionalist te noe-
men, ligt allicht daarin zijn relatie met de ‘Als-Of’ filosofie, dat hij impliciet 
geen absolute waarden kon vooropstellen, maar door zijn wereldvisie ge-
noopt werd toch niet te geloven in een God. Hij was een atheïst en op de 
vraag of God bestaat, zou hij zeker een ontkennend antwoord gegeven heb-
ben. En als Hij niet bestaat, kan je Hem uiteraard niet kennen. Op de vraag 
of hij geleefd zou hebben alsof er een God bestaat, meen ik een negatief 
antwoord te moeten geven. Ik heb het stille vermoeden dat Leo Apostel zich 
niet met God verbonden voelde, maar meer met de betrokkenheid van het 
hele kosmisch gebeuren, c.q. hij leefde met een religieus bewustzijn. Ik 
meen dat heel veel atheïsten zich wel daarin kunnen vinden en zoeken naar 
iets onuitsprekelijks, onbevattelijk, maar zonder dat op God te betrekken. 
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Zoals Wittgenstein suggereerde in zijn Tractatus, ‘Als de wetenschap ooit alle 
vragen beantwoord zal hebben die wetenschappelijk beantwoord zijn, zal het 
mysterie van het bestaan nog altijd even groot zijn (6.52)’.128 Ook al omdat 
men nooit uit zijn mens-zijn kan treden, want men moet alles beoordelen 
vanuit zijn beperkte positie en invalshoek en vanuit zijn persoonlijke wereld-
beschouwing. 
 
Daarentegen kan een ander individu door zijn wereldvisie komen tot het ge-
loof en bijvoorbeeld leven als een Christen. Maar hier kan uiteraard wel een 
filosofisch probleem ontstaan om tot een juiste beschrijving te komen van 
een wereldbeschouwing, die de facto een schematische reductie impliceert. 
De wereld op zich is uiteraard niet schematisch. Zo kennen we het probleem 
van de bekering. Iemand kan een hele tijd als atheïst leven en zich op oude-
re leeftijd tot het geloof bekeren. En hieruit blijkt mijns inziens nogmaals het 
gelijk van Vaihinger dat wij leven alsof er geen absolute waarden zijn. 
 

11.4. Het religieus fictionalisme van Vaihinger 
 
Vaihinger gaat ervan uit dat de werkelijkheid kan gereduceerd worden tot 
een verzonnen werkelijkheid of ficties, louter ontsproten uit de verbeelding 
van de mens en daarmee zijn kennis opbouwt en de chaotische werkelijkheid 
helpt structureren. Dit betekent dat zuiver inzicht in de werkelijkheid in zijn 
optiek als onbestaande dient beschouwd. Patrick Loobuyck 129 verwoordt het 
als volgt: ‘Volgens Vaihinger is het trouwens niet enkel mogelijk bepaalde 
ideeën en oordelen te behouden als we niet weten of ze wel juist zijn (zoals 
in het geval van de religie), maar is het ook mogelijk om ideeën te behouden 
waarvan we weten dat ze vals of contradictorisch zijn. Vaihinger verdedigt 
dus niet enkel een zwakke ‘agnostische’ vorm van fictionalisme, maar ook de 
meer radicale ‘atheïstische’ vorm ervan.’  
 
Er is veel meer geschreven vanuit religieuze hoek over de filosofie van Vai-
hinger dan dat hij zelf over religie geschreven heeft. Vaihinger was beslist 
niet religieus in de zin dat hij het bestaan van God niet aanvaardde. Hij kon 
zelf niet in God geloven, omdat hij het niet kon opbrengen zoiets aan zichzelf 
wijs te maken. Toch was hij graag bereid te doen alsof God bestaat, omdat 
hij grotendeels achter de moraal kon staan, zoals die in de Bijbel gepropa-
geerd werd. Hij sloot het bestaan van God niet uit, maar het was voor hem 
een onmogelijke opdracht daar uitsluitsel over te geven door onze beperkte 
cognitieve mogelijkheden. Hij was er ook van doordrongen dat het nochtans 
nuttig is dat het volk, de burgers zich een beetje aan die regels houden. Om 
de mensen hun emoties en aandriften toch enigszins in bedwang te doen 
houden. De godsidee moet als het ware voor enige discipline zorgen. Een ou-
derwets idee misschien, maar Vaihinger heeft het ook wel zo gezien, dat 
mensen een steuntje nodig hebben om zich fatsoenlijk te gedragen. En om 
dan die moraal te redden, wordt vervolgens de fictie in stand gehouden, dat 

                                                
128 WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus Logico-Philosphicus. (Vertaald door W.F. Hermans), Amsterdam: 
Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2002, p. 151. 
129 LOOBUYCK, Patrick. Moraal zonder God? Pleidooi voor moreel fictionalisme. Budel: Uitgeverij Damon, 2005, 
p. 379 
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het God is die deze moraal uitgevaardigd heeft en eigenlijk aan de mens op-
legt. Toch vond hij dat die houding ook zeer nuttig is, omdat ze ons een 
comfort biedt dat het leven dan eigenlijk niet zo eindig is als het hier op aar-
de lijkt. Voor Vaihinger was het concept God niet enkel een nuttige maar ook 
een zinvolle manier om met het mysterie van het bestaan om te gaan. De 
godsfictie was misschien zijn grootste fictie, die enorme consequenties heeft 
voor het dagelijks leven en welbevinden van heel wat mensen. 
 
Hans Vaihinger130 beschouwt fictionalisme als kenmerkend onderscheid tus-
sen mens en dier. Het komt alleen de mens toe relevante ficties te creëren 
en te leven alsof die ficties niet op verbeelding berusten en ook aanvaard 
moeten worden als objectief waar. 
 
Vaihinger kan dus als een religieus fictionalist bestempeld worden. Hij dacht 
niet dat er een God kon bestaan, hij geloofde er niet echt in maar deed wel 
alsof er een God bestaat. En dat is ook het doel van het religieus fictionalis-
me van Vaihinger, want God hoeft niet te bestaan, maar als men doet alsof, 
zal men een aangenamer kijk op het leven hebben. Dit religieus fictionalisme 
sluit ook vrij goed aan bij wat men ‘de gok van Blaise Pascal’ pleegt te noe-
men, die we bijna een religieus fictionalist avant-la-lettre zouden kunnen 
noemen, omdat hij de stelling verdedigde dat het vanuit opportunistisch 
oogpunt verstandiger was in God te geloven, hoewel de kans dat Hij bestond 
zeer klein was. ‘Wat niet baat, niet schaadt.’ Zijn geloof in God was dus eer-
der een bewust dan een oprecht veinzen, maar wat mijns inziens toch goed 
aansluit bij wat Vaihinger bedoeld moet hebben met zijn filosofie ‘Als-Of’. Ri-
chard Dawkins131 beweert overigens dat Blaise Pascal (1623-1662)  ooit zou 
gezegd hebben dat ‘men nooit zo volledig en zo blijmoedig kwaad doet als uit 
godsdienstige overtuiging’. 
 

11.5. Het religieus fictionalisme versus moreel fictionalisme 
 
Veel theologen gaan ervan uit dat het irrelevant is, of men gelooft of niet ge-
looft, of dit veel te maken zou hebben met God. Volgens Patrick Loobuyck 
zou moraal, zoals ze zich aanbiedt in onze moderne samenleving, niet strikt 
met God maar met bepaalde intuïties te maken hebben, doch die alleen maar 
hard te maken zijn in een theïstische context. Als er geen God is die ons 
dwingt om moreel te zijn, dan zouden we in zijn visie inderdaad geen reden 
hebben om moreel te zijn. De stelling vindt hijzelf nogal ontluisterend voor 
veel humanisten en vrijzinnigen. Hij is ervan overtuigd dat het zeer moeilijk 
is om intuïties omtrent moraal te denken zonder God. De idee dat we een 
moreel zelf hebben is afgeleid van het vroegere concept van de ziel en de 
idee van het moreel leven dat samenhangt met het goede leven is alleen 
maar pertinent met de idee waarin een God voorkomt die garant staat. Als 
moreel fictionalist verdedigt hij de stelling dat men moet handelen, niet alsof 
God bestaat, maar eerder alsof de moraal geldigheid heeft. 

                                                
130 VAIHINGER, Hans. The Philosophy of ‘As if’. A System of the Theoretical, Practical an Religious Fictiions of 
Mankind. (Translated by C.K. Ogden, Second Edition), London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co, Ltd, 1935.  
131 DAWKINS, Richard. God als misvatting. (Vertaling Hans E. van Riemsdijk), Amsterdam: Nieuw Amsterdam 
Uitgevers, 2006, p. 270 
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Patrick Loobuyck132 vindt de veronderstelling te doen alsof God bestaat ove-
rigens overbodig. Hij kan bijgevolg doorgaan als een moreel fictionalist maar 
niet als een religieus fictionalist. Hij betoogt dat men eigenlijk geen enkele 
moraal objectief kan grondvesten. Aldus kan men nooit voorhouden hoe men 
moet handelen om goed te handelen. Anderzijds verdedigt hij wel dat die 
moraal in stand moet blijven, weze het zelfs een christelijk geïnspireerde mo-
raal. Patrick Loobuyck meent dat het religieus fictionalisme eigenlijk een niet 
houdbare of niet in te nemen positie is voor veel mensen en dat het daaren-
boven zelfs geen noodzakelijke positie is. Het belangrijkste voor hem echter 
is dat de moraal gered wordt. 
 
Het is een feit dat we in ons concreet handelen veel zaken doen die niet rati-
oneel kunnen verklaard worden. Of het daarom minder waardevol is, is nog 
maar de vraag. Maar het feit dat het irrationeel gegrond is, kan een goede 
reden zijn waarom we die handelswijzen niet hard kunnen maken. Patrick 
Loobuyck gaat ervan uit dat bepaalde intuïties, die met ons moreel denken 
verbonden zijn, onwaar zijn. En ofschoon we pertinent weten dat ze niet hard 
te maken zijn, blijken ze toch te functioneren. Die vervanging door verbeel-
ding of morele ficties beschouwt hij daarom niet als minderwaardig. We kun-
nen ons immers niet van die ficties ontdoen omdat we bepaalde morele intuï-
ties hebben waar we niet meer vanaf kunnen, ook al weten we dat ze niet 
waar zijn. En misschien zijn die wel voor een deel genetisch bepaald of van 
ons cultureel erfgoed doordrenkt. Het is moeilijk om ons van dat cultureel 
erfgoed af te zetten. Die culturele factor weegt vermoedelijk zwaarder door 
dan we op het eerste zicht vermoeden. 
 
Tevens stelt hij zich ook de vraag of het concept van God nog wel nodig is als 
men net zo goed moreel kan handelen zonder God? Het concept van de mo-
raal is niet objectief te funderen, omdat men niet kan zeggen wat goed of 
slecht is, maar men kan doen alsof en dan handelen volgens die moraal. En 
waarom dan nog supplementair God daarbij betrekken? Die moraal is niet 
fundeerbaar, maar men kan het ongefundeerd doen. Men zou zich dus kun-
nen afvragen of men dan nog wel gelukkig zou kunnen zijn zonder God? Dit 
heeft mijns inziens te maken met het feit of men kan leven met een eindig-
heidperspectief of niet. Wereldwijd gesproken zijn het vooral de armere men-
sen die natuurlijk dat eindigheidperspectief niet kunnen verteren omdat ze 
nu in deze wereld een ellendig leven leiden. En als er natuurlijk nooit iets 
daarna komt, dan is het enige wat zij gekregen hebben een ellendig bestaan 
op aarde. Vanuit die filosofie lijkt het mij nuttig dat God hier goede diensten 
kan bewijzen, al is het overigens ook nog een fictie. 

Volgens Dawkins133, die zich daarbij baseert op een studie van Hauser en 
Singer, bewijst wetenschappelijk onderzoek dat het argument dat religies 
onontbeerlijk zijn voor de ontwikkeling van ons moreel besef onjuist is. Er is 
nauwelijks een verschil vast te stellen tussen gelovigen en niet-gelovigen. Hij 
meent dat morele eigenschappen als altruïsme en vrijgevigheid evenzeer 

                                                
132 LOOBUYCK, Patrick. Moraal zonder God? Pleidooi voor moreel fictionalisme. Budel: Uitgeverij Damon, 2005,  
133 DAWKINS, Richard. God als misvatting. (Vertaling Hans E. van Riemsdijk), Amsterdam: Nieuw Amsterdam 
Uitgevers, 2006, p. 245 
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kunnen verklaard worden vanuit de theorie van de natuurlijke selectie. Ook 
het tijdsgebonden karakter van normen en waarden, toont volgens deze au-
teur aan dat de mens zijn moraal baseert op een autonome denkactiviteit en 
niet fundeert op basis van heilige teksten of openbaringen. Bij wijze van 
voorbeeld haalt hij de slavernij aan, die vroeger door een bijbelse verant-
woording gejustifieerd werd, maar deze wandaad heden ten dage integen-
deel niet langer als een christelijk argument naar voren gebracht wordt. 

 
12. Een poging tot schematisering van het religieus fictionalisme 
 
12.1. Voorbeschouwingen 

 
‘Geloven dat God bestaat’ dient duidelijk onderscheiden van ‘geloven in God’. 
Het bestaan van God kan uiteraard nooit objectief en empirisch aangetoond 
worden en het is in feite een projectie van een subjectief weten, maar die 
door het individu als waar of onwaar ervaren wordt. Echter kan het voorko-
men dat er een onmiskenbare discrepantie bestaat tussen deze subjectieve 
en intuïtieve beleving van de werkelijkheid of de wereld om ons heen ener-
zijds en ons rationeel en kritisch onderbouwd gedachtegoed anderzijds. Het 
is dergelijke discrepantie die een noodzakelijke voorwaarde is om een attitu-
de in religieus fictionalistisch perspectief al dan niet als fictionalisme te be-
schouwen. Joshua Golding134 geeft in dit verband het ogenschijnlijk para-
doxale voorbeeld dat het perfect mogelijk is te geloven dat God bestaat, 
maar toch niet in God te geloven. De eerste propositie is dus een statement 
over feiten, en situeert zich duidelijk op het ontologische niveau, terwijl de 
tweede propositie een belijdenis is van geloof, op het niveau van het credo, 
en de expressie van het feit in het dagelijks leven op een welbepaalde ma-
nier te willen leven of het niveau van de praxis. 
 
Richard Dawkins135 geeft een continu spectrum van waarschijnlijkheden met 
betrekking tot het al dan niet bestaan van God, in functie van maximale ze-
kerheid en hij benoemt deze als de zeven mijlpalen: 
 

 
1 
 

2 3 4 5 6 7 

Gedecideerd 
Theïst 

De facto 
theïst 

Formeel ag-
nosticus, 
overhellend 
naar het 
theïsme 

Volstrekt 
onbevoor-
oordeelde 
agnosticus 

Formeel ag-
nosticus, 
maar over-
hellend naar 
het atheïsme 

De facto-
atheïst 

Gedecideerde 
atheïst 

Het is 100% 
waarschijn-
lijk dat God 
bestaat 
 

Uitermate 
waarschijn- 
lijk, maar 
niet 100 %.  

Meer dan 50 
% maar niet 
veel meer.  

Exact 50%. 
 

Minder dan 
50 %, maar 
niet veel 
minder.  

Uitermate 
onwaar-
schijnlijk, 
maar niet 
0 % 

Het is 100 % 
waarschijnlijk 
dat God niet 
bestaat 

                                                
134 GOLDING, Joshua. Rationality and religious theism. Aldershot: Ashgate, 2003. 
135 DAWKINS, Richard. God als misvatting. (Vertaling Hans E. van Riemsdijk), Amsterdam: Nieuw Amsterdam 
Uitgevers, 2006, p. 60 



RELIGIEUS FICTIONALISME. 
EEN EPISTEMOLOGISCHE EN ONTOLOGISCHE ANALYSE 

 

 
                                               2de lic. Moraalwetenschappen - optie: Morele begeleiding 73 

Scriptie voor het verkrijgen van de graad van Licentiaat 
J. Buyck 

Ik geloof 
niet, ik weet 
(Jung) 

Ik kan het 
niet zeker 
weten, 
maar geloof 
sterk en 
leef mijn 
leven met 
de aanna-
me dat hij 
er is. 

Ik ben heel 
onzeker 
maar ben 
geneigd om 
in God te 
geloven 

het bestaan 
van God en 
zijn niet-
bestaan zijn 
exact even 
waarschijn-
lijk 

Ik weet niet 
of God be-
staat, maar 
ik ben ge-
neigd het te 
betwijfelen. 

Ik kan het 
niet zeker 
weten, 
maar ik 
geloof dat 
God zeer 
onwaar-
schijnlijk 
is en leef 
mijn leven 
met de 
aanname 
dat hij er 
niet is 

Ik weet dat 
er geen God 
is met de-
zelfde over-
tuiging als 
waarmee 
Jung ‘weet’ 
dat er wel 
een is. 

 
Volgens Van der Vaart Smit komt het er nochtans op neer dat, als je in God 
gelooft, ofwel dit geloof helemaal niets betekent van zodra je begint te twij-
felen ofwel bestaat er niet de minste twijfel over je geloof. En wat Vaihinger 
voorstelt is een tussenpositie van eigenlijk geloof je niet, maar je doet wel 
alsof en dat blijkt dan nog bijzonder nuttig te zijn ook. 
 
Belangrijk criterium voor het religieus fictionalisme is nochtans het godsbeeld 
in het licht van de ontologische en epistemologische vragen en het credo en 
die moeten afgewogen worden tegen de achtergrond van de praxis. Er moet 
bijgevolg een discrepantie zijn tussen enerzijds de kritische context en an-
derzijds de ervaringen, de intuïtie, de leefwereld, de praxis die de weerspie-
geling moeten zijn van een authentieke habitus en geen fake mag zijn. Doen 
alsof betekent dus niet dat men iets veinst om te veinzen, maar dat de fictie 
een substituut is voor iets dat in werkelijkheid niet bestaat en toch in zijn 
praxis oprecht beleefd wordt alsof het wel bestaat.  
 
Als men twijfelt of niet aanvaardt dat er een God bestaat, maar oprecht en 
authentiek leeft en handelt alsof er wel een God bestaat, kan dit als religieus 
fictionalisme bestempeld worden. Mutatis mutandis, iemand die wel in het 
bestaan van God gelooft, maar bewust niet leeft alsof dit zo is, kan nooit als 
religieus fictionalist beschouwd worden. Immers, iets waarvan men beweert 
dat het echt bestaat, kan nooit tot een fictie gereduceerd worden. Het moet 
dus wel degelijk gaan om iets dat niet bestaat of zelfs niet kan bestaan, 
maar waar men toch danig veel belang aan hecht of er rekening mee houdt, 
dat het zijn leven richting of zin geeft en men daar enig nut uit haalt, zoals 
het verzachten van lijden, het voorkomen van wangedrag, enz. 
 

12.2. Schematisering van het religieus fictionalisme 
 
Het ligt naar mijn mening niet zo maar voor de hand om op een consistente 
wijze het religieus fictionalisme te duiden en het vooral op een ondubbelzin-
nige en verstaanbare manier te kaderen in relatie tot het gebruik van de be-
grippen agnostisch en atheïstisch fictionalisme. Daarom deze poging om deze 
begrippen op een schematische manier voor te stellen. De drie essentiële 
vragen die we ons daarbij in chronologische volgorde stellen om ons naar de 
bedoelde categorie te leiden zijn: 
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• I. de filosofische vragen: geloof ik in het bestaan van God en kan ik 
Hem wel kennen? (ontologisch en epistemologisch) 

• II. de religieuze vraag: geloof ik in God? (credo) 
• III. de praktische vraag: leef en handel ik alsof God werkelijk bestaat? 

(praxis) 
Het is evident dat de eerste twee vragen enkel enige relevantie hebben in-
dien ze gesteld worden binnen een kritische context, waar Patrick Loobuyck 
terecht ontzettend veel belang aan hecht, i.e. het bewust en rationeel na-
streven van waarheid op cognitief-intellectueel niveau. 
 

ONTOLOGISCH & EPISTEMOLOGISCH 

COGNITIEVE PROPOSITIE136: EEN FEITELIJK STATEMENT 

Bestaat God en kan ik Hem kennen? 
JA TWIJFEL NEEN 

CREDO 

RELIGIEUZE PROPOSITIE: EEN GELOOFSBELIJDENIS 

Geloof ik in God? 
JA JA TWIJFEL NEEN NEEN 

PRAXIS 

DE EXPRESSIE VAN EEN LEVENSWIJZE 

Leef en handel ik alsof God bestaat? 
 
J 
A 

N 
E 
E 
N 

 
J 
A 

N 
E 
E 
N 

 
J 
A 

N 
E 
E 
N 

 
J 
A 

N 
E 
E 
N 

 
J 
A 

N 
E 
E 
N 

a b c d e e g h i j 
 

vra
gen I II III geloofs 

overtuiging 
religieus fictionalist 

of niet? 
 

a 

+ + + praktiserend religieus 
gelovige, die over-
tuigd is van het be-
staan van God, er ook 
sterk in gelooft en ef-
fectief zijn geloof con-
sequent belijdt in zijn 
dagelijks handelen. 

gezien hij vooral het bestaan van God 
niet in vraag stelt en zijn geloof in 
God aanwezig is, kan hier echter geen 
sprake zijn van enig fictionalisme, ook 
al leeft en handelt men consequent 
volgens dit credo. Iets dat men voor 
waar en echt aanneemt kan immers 
niet tot een fictie gereduceerd wor-
den. 
 

                                                
136 De begrippen cognitieve en religieuze propositie zijn ontleend aan Joshua L. Golding (Rationality and religious theism. Aldershot: Ashgate, 

2003). 
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b 

+ + - niet praktiserend re-
ligieus gelovige, die 
weliswaar het bestaan 
van God aanvaardt en 
zelfs in God gelooft, 
maar die zijn geloofs-
overtuiging niet omzet 
in de praxis. 
 

gezien hij het bestaan van God niet in 
vraag stelt en zijn geloof in God aan-
wezig is, temeer dat zijn habitus niet 
overeenstemt met zijn credo, kan hier 
echter geen sprake zijn van enig ficti-
onalisme. Iets dat men voor waar en 
echt aanneemt kan immers niet tot 
een fictie gereduceerd worden. 

 

c 

± + + zwak agnost die sterk 
neigt naar theïsme, 
die twijfelt aan het 
bestaan van God, 
maar er toch eerder in 
gelooft en zijn prak-
tisch leven er ook op 
afstemt. 
 

daar hij niet zeker is of God wel dege-
lijk bestaat, maar hij wel in Hem ge-
looft en die onzekerheid van Zijn be-
staan hem niet weerhoudt toch te 
leven alsof God bestaat, kan dit als 
een zwak agnostisch fictionalisme 
bestempeld worden. 

 

d 

± + - zwak agnost die zwak 
neigt naar theïsme, 
die twijfelt aan het be-
staan van God en er 
nochtans eerder in ge-
looft, niettegenstaan-
de dit niet weerspie-
geld wordt in zijn 
praktische geloofshan-
delingen. 
 

daar hij niet zeker is of God wel dege-
lijk bestaat, maar hij toch nog in Hem 
gelooft, doch zijn praktische geloofs-
belijdenis achterwege blijft, kan ook 
hier niet van enige vorm van fictiona-
lisme gesproken worden. 

 

e 

± ± + sterk agnost die neigt 
naar theïsme, die zo-
wel het bestaan van 
God als het geloof in 
God betwijfelt, maar 
toch handelt alsof God 
wel zou bestaan en 
alsof hij wel in God 
gelooft. 

gezien een duidelijke discrepantie 
tussen enerzijds de ontologische be-
schouwing en het credo enerzijds, die 
blijk geven van weinig overtuiging in 
het bestaan van en het geloof in een 
God, met de praxis anderzijds, die 
wel beoefend wordt alsof God wel zou 
bestaan en alsof wel in Hem geloofd 
wordt, kan dit als een duidelijke vorm 
van agnostisch fictionalisme be-
schouwd worden. 
 

 

f 

± ± - sterk agnost die neigt 
naar atheïsme en zo-
wel twijfelt aan het 
bestaan van God als 
aan het geloof in God 
en leeft alsof er geen 
God bestaat. 

daar hij niet zeker is of God wel dege-
lijk bestaat, noch weet of hij mis-
schien wel of niet in Hem gelooft, 
doch de praktische geloofsbelijdenis 
versmaadt, kan ook hier niet van eni-
ge vorm van fictionalisme gesproken 
worden. De discrepantie tussen den-
ken/weten en geloven versus hande-
len ontbreekt. 
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g 

± - + zwak agnost die zwak 
neigt naar atheïsme, 
die twijfelt aan het 
bestaan van God en er 
niet in gelooft, niet-
tegenstaande hij toch 
leeft alsof hij wel in 
God gelooft. 

gezien een duidelijke discrepantie 
tussen enerzijds de ontologische be-
schouwing en vooral het credo ener-
zijds, die blijk geven van weinig over-
tuiging in het bestaan van God en het 
ongeloof in een God, met de praxis 
anderzijds, die wel beoefend wordt 
alsof God zou bestaan en alsof wel in 
Hem geloofd wordt, kan dit als een 
duidelijke vorm van sterk agnos-
tisch fictionalisme beschouwd wor-
den. 
 

 

h 

± - - zwak agnost die sterk 
neigt naar atheïsme, 
die twijfelt aan het 
bestaan van God en er 
niet in gelooft, en niet 
leeft alsof hij wel in 
God gelooft. 

daar hij niet zeker is of God wel dege-
lijk bestaat en hij noch in Hem ge-
looft, noch enige geloofsbelijdenis tot 
zijn habitus behoort, kan ook hier niet 
van enige vorm van fictionalisme ge-
sproken worden. De discrepantie tus-
sen weten/denken en geloven versus 
doen is niet aanwezig. 
 

 

i 

- - + zwak atheïst, die noch 
gelooft dat God be-
staat, noch in God 
gelooft maar leeft als-
of er een God zou be-
staan 

gezien de opmerkelijke discrepantie 
tussen enerzijds zijn ontologische 
beschouwing en zijn credo enerzijds, 
die blijk geven van elke ontkenning 
van het bestaan van God en van het 
ongeloof in een God, met de praxis 
anderzijds, die hij concreet gestalte 
geeft alsof God wel zou bestaan en 
alsof hij wel in Hem gelooft, kan dit 
als een duidelijke vorm van sterk 
atheïstisch fictionalisme be-
schouwd worden. 
 

 

j 

- - - sterk atheïst, die noch 
gelooft dat God be-
staat, noch in God 
gelooft en zeker niet 
leeft alsof er een God 
zou bestaan 

daar hij zeker is dat God niet bestaat 
en hij noch in Hem gelooft, noch leeft 
of handelt alsof God bestaat, kan de 
kwalificatie van  fictionalisme hier ook 
niet weerhouden worden. Er is een 
consistentie tussen weten/denken, 
geloven en handelen en bijgevolg 
ontbreekt de noodzakelijke discrepan-
tie. 
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13. Een poging tot verklaring van religieus fictionalisme 
 

13.1. Mythologisch 
 
Men kan zich de vraag stellen of onze visie over bewustzijn wel correct is? Ik 
wens erop te wijzen dat ik meen dat wij een fout maken wanneer wij òns 
bewustzijn gelijkstellen aan hét bewustzijn. Mensen van veertig à vijftigdui-
zend jaar geleden hadden waarschijnlijk niet ons bewustzijn maar een ander 
bewustzijn. Pas van zodra de mens in staat was taal te gebruiken, heeft dit 
hem weliswaar toegelaten zich te uiten, maar evenzeer houden deze uitings-
vormen en –wijzen voor de mens heel wat beperkingen in. Er zijn immers tal 
van dingen die men niet kan definiëren zonder een uitvoerige beschrijving te 
geven en een beschrijving is geen definitie. Bepaalde zaken zijn overigens 
niet met taal te verwoorden en iets dat nog geen taallabel gekregen heeft, 
bestaat dus per definitie niet en kan er niet over gesproken noch iets over 
gezegd worden. 
 
Het lijkt me niet onbelangrijk dat men zich nu even empatisch kan terug-
plaatsen in de geest van toen. Samen met de taal is het bewustzijn van onze 
primitieve voorouders plots gaan evolueren, zodat zij een bewustwordings-
proces hebben doorgemaakt van de dingen rondom hen en bijgevolg een 
bewustzijn ontwikkeld hebben die het dierlijke niveau is gaan overstijgen. 
Daardoor gaat men niet louter meer instinctief reageren maar ook zelf age-
ren en prikkels uitsturen, bijvoorbeeld door zelf wapens te ontwikkelen voor 
de jacht. En op dit ogenblik stelt zich het fundamentele raadsel, dat men ook 
bij Aristoteles aantreft: Wat is het? Wat is die wereld rondom ons? 
 
Als ontologisch idealist meen ik dat de werkelijkheid niet gekend noch ken-
baar is. Ik denk daarbij aan het beeld van de vis in het aquarium, die de hele 
werkelijkheid reduceert tot zijn aquarium en meent dat niets daarbuiten kan 
bestaan. De vis heeft geen weet van alles wat zich daarbuiten voordoet of 
bestaat. Het lijkt me geen onzinnig idee dat ook wij in een vergelijkbare wer-
kelijkheid vertoeven en dus ook een belangrijk deel van dé werkelijkheid niet 
(kunnen) zien noch ervaren. We leven in een driedimensionale wereld, maar 
volgens theoretische natuurkundigen van de snaartheorie leven we misschien 
in een veeldimensionale wereld, waarvan we misschien amper drie dimensies 
waarnemen. Dat zijn uiteraard allemaal geen bewijzen, maar voor mij vol-
doende reden om iets te twijfelen aan mijn zekerheden.  
 
Maar zoals Nietsche en Freud ons leren, heeft de mens behoefte aan waar-
heid en gaat hij die desnoods verzinnen en op die manier verzeild geraken in 
een wereldvloot. Zo zal de primitieve mens, die geconfronteerd wordt met de 
dood en die hij niet begrijpt, omdat hij het begrip dood niet kent, altijd toe-
schrijven aan een boze geest en bijgevolg leven in een wereld-alsof. Dit is 
vooral te wijten aan het feit dat een aantal begrippen nog niet aanwezig zijn 
in zijn bewustzijn. Toch heeft hij die nodig om sociaal te kunnen leven. Uit 
etnische en antropologisch studies blijkt dat de dood niet aanwezig is en hij 
bijgevolg de dood niet kent, omdat de primitieve mens één is met de natuur. 
Hij is een seizoensgebonden mens. In het jachtseizoen komen altijd de buf-
fels in een grote kudde terug. Hij onderscheidt daarin het individu niet. Dus 
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sterven buffels niet, ook al doodt hij ze, maar dat komt door de magie van 
zijn wapen. Dat ze in zijn bewustzijn niet sterven, ligt aan het feit dat ze ie-
der jaar in even grote aantallen terugkeren. Uiteraard heeft hij natuurlijk niet 
genoeg buffels kunnen doden om die kudde volledig uit te roeien. En uit deze 
ervaring is in het begin van de bewustzijnevolutie de kennis van de dood ge-
groeid zoals wíj die nu kennen, namelijk als het einde van alles. Alles is cy-
clisch, de tijd is cyclisch en alles komt steeds terug omdat de natuur cyclisch 
is. Het is slechts naarmate de mens zich terugtrekt uit de natuur en hij 
kunstmatig de wereld gaat opbouwen dat hij de daarvoor aangepaste begrip-
pen uitvindt, zoals de dood. Daardoor is de dood niet langer een kwade geest 
of een vervloeking of een beheksing, maar wordt ze voor ons een meer na-
tuurlijk gegeven, ook al is dit het gevolg van een moord, omdat het heel na-
tuurlijk is dat men met een doorgesneden keel niet kan leven. De primitieve 
mens kent die redenering niet en vandaar ook het geloof in wederopstan-
ding. Voorvaders sterven niet, die blijven ergens in een hiernamaals leven. 
Het zou interessant zijn mocht men een uitvoerige antropologische studie 
kunnen maken om tot het inzicht te komen dat het leven alsof eigenlijk een 
natuurlijke ontwikkeling is van het menselijke leven en dan vooral van het 
sociale leven. Daarin speelt ook het rollenspel een niet onbelangrijke rol: ik 
leef alsof ik een echtgenoot ben; voor de klas leef ik alsof ik een leraar ben. 
Ik leef gedurig in situaties alsof en die tezelfdertijd ware of valse situaties 
zijn. De alsof-wereld is een mythische wereld. Ik meen immers dat we volle-
dig in een mythische wereld leven, zonder dat we ons daar bewust van zijn. 
Een mythe is dan ook een poging om waarheid te verwerven. Maar we mo-
gen daarbij niet uit het oog verliezen dat een mythe een groot, schematisch 
beeld is van de werkelijkheid, dat zich onttrekt aan een scherpe en verstan-
delijke analyse. 
 
Epistemologisch is het via onze taal dat we die alsof-wereld kunnen creëren 
en ontologisch zijn we zo: we leven volledig in een alsof-wereld. In principe 
zijn we nooit onszelf omdat we nooit onszelf kunnen zijn, want daartussen 
staat ons bewustzijn en bewustzijn is iets dat ons beliegt en bedriegt. Ter za-
ke moeten we maar eens zien naar de talloze wetenschappelijke voorbeelden 
zoals optisch bedrog. Het bewustzijn bedriegt ons en we hebben geen toe-
gang tot de werkelijkheid. We hebben enkel toegang tot de signalen van on-
ze sensoren, onze vijf zintuigen en daarmee vormen wij ons een beeld. Een 
beeld dat natuurlijk zeer afhankelijk is van onze neuro- fysiologische toe-
stand. Geen twee mensen nemen met hun zintuigen hetzelfde waar: rood 
voor de ene is niet hetzelfde rood voor de andere. Maar door conventie en 
gewoonte zullen beiden zeggen dat iets rood is omdat men ons geleerd heeft 
wanneer iets rood is. Ook hier leeft men in een alsof-wereld, alsof beiden 
hetzelfde zien. 
 
De mens zag vroeger de natuur als zijn eigen sociale gemeenschap en hij 
projecteerde zijn stam en zijn gezin in de natuur. Zijn dorp en zijn gezin 
hadden een leider en aldus extrapoleerde hij die veronderstelling alsof de na-
tuur op hetzelfde model of op hetzelfde profiel geschoeid was. Zo heeft hij 
langzaam een ontwikkeling gekend in functie van de sociale noden. Een 
nieuwe sociale situatie heeft een nieuwe God nodig en zo verdwijnt langzaam 
de oude God waar na een paar generaties weinigen nog een herinnering aan 
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hebben, ofschoon die wel nog aanwezig is maar niet meer actief. De nieuwe 
God moet weer de angst voor het onbekende wegnemen, want onbekend is 
onbemind. En op die manier probeert men waarheid te vinden om de angst 
weg te nemen door iets bekend en dus bemind te maken en te doen alsof om 
een verklaring ervoor te vinden. De mythologische verklaring bestaat er dus 
in dat de mens waarheid bedenkt en daarbij zijn toevlucht neemt tot mythes 
en ficties. Op die manier wordt het existentiële probleem van de sterfelijk-
heid te lijf gegaan door de fictieve belofte van de religie dat het leven na de 
dood altijd beter zal zijn, waarin geen plaats meer zal zijn voor ongeluk, 
dood of verderf. 
 
François Jacob137 meent dat het waarschijnlijk een behoefte is van de mens 
om een voorstelling van de wereld te hebben die één geheel vormt en cohe-
rent is. Gebrek aan eenheid en samenhang leidt vaak tot angst. Hij wijst ech-
ter op het essentiële verschil tussen wetenschap, die hij plastisch met gaten-
kaas vergelijkt omdat wetenschappelijke verklaringen nooit volledig alle on-
zekerheden kunnen wegnemen, en mythes, die een vaag antwoord weten te 
geven op àlle vragen. Mythische verklaringen voldoen beter dan weten-
schappelijke verklaringen. Zij hebben betrekking op elk domein en beant-
woorden elke vraag. Zij bieden een verklaring voor de oorsprong, voor  de 
huidige stand van zaken en zelfs voor de toekomst van het universum. De 
belangrijkste functie van een mythe is volgens hem gericht op het behouden 
van het vertrouwen van de mens in het leven, ondanks alle voor- en tegen-
spoed die hem te beurt valt en een verklaring te geven voor de verbijsteren-
de en onbetekenende plaats die de mens in het universum inneemt. Weten-
schappelijke kennis is daarentegen veelal preciezer en veel meer bruikbaar. 
De visie van Jacob op mythes lijkt me perfect toepasbaar op het religieus fic-
tionalisme. Een mythe kan men omschrijven als een ongegrond verhaal dat 
voor waar wordt aangenomen en een fictie  als een niet op werkelijkheid be-
rustende voorstelling of beschouwing, inzonderheid als uitgangspunt voor 
een gedragslijn of voor verdere beschouwingen.138  

 
13.2. Psychologisch 
 
13.2.1. Visie van Daniël Dennett 
 

Daniël Dennett139 vindt dat het voorkomt, ofschoon hij meent dat het een 
zeldzaamheid is, dat iemand in iets gelooft, maar dit zelf ten zeerste be-
treurt. Men zou dus kunnen stellen dat zo iemand niet gelooft in zijn eigen 
geloof. Dennett140 ziet ook een duidelijk verband tussen religie en taboe. Hij 
stelt dat sommige mythen en zelfs pertinente onwaarheden zogenaamd, 
maar ten onrechte, tot het ‘gezond verstand’ behoren en als dusdanig onein-
dig lang overeind blijven en voor waar aangezien worden. Hij relateert dit 
aan het feit dat alleen al de idee om die bijna apodictische attitude te door-

                                                
137 JACOB, François. The Possible and the Actual. New York: Pantheon Books, 1982 
138 KRAMERS Handwoordenboek Nederlands, p. 374 & 809 
139 DENNETT, Daniël. De betovering van het geloof. Religie als een natuurlijk fenomeen. (Vertaald door Hans 
Bosman), Amsterdam/Antwerpen: Contact, 2006, p. 217 
140 ibid, p. 29 
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breken en de mythen en leugens uit de wereld te bannen, door het taboe dat 
erop rust als schrikwekkend of gênant te percipiëren. Men durft het niet aan 
ook maar te twijfelen aan soms onhoudbare gemeenschappelijke voorstellin-
gen, die soms eeuwenlang gekoesterd worden, omdat anderen blijkbaar 
goede redenen hebben die onwaarheden in stand te houden. Zo ook meent 
hij dat het een vaak onopgemerkt uitvloeisel is in de volkswijsheid, dat on-
volledige kennis gevaarlijk kan zijn en het daarom soms als veiliger be-
schouwd werd die onvolledige kennis door een krachtige mythe te vervan-
gen. En misschien zijn fenomenen als massahypnose en massahysterie niet 
vreemd aan het feit dat mensen zich irrealistisch gaan opstellen en de waar-
heid geweld aandoen, al was het maar om zich niet van de massa te distan-
tiëren en het gevoel te koesteren erbij te horen. 
 

13.2.2. Visie van Richard Dawkins 

Volgens Richard Dawkins141 ‘heeft de mens een psychologische behoefte aan 
God, als ingebeelde vriend, vader, grote broer, biechtvader of vertrouweling 
en die behoefte moet bevredigd worden, of God echt bestaat of niet.’ Mis-
schien is hierin al een psychologische verklaring te vinden voor het religieus 
fictionalisme. Hij bepleit een algemene theorie van religie als niet-bedoeld 
nevenproduct, met name het floppen van iets dat ooit nuttig was. Het wens-
denken is voor Dawkins zeer relevant, gezien mensen geneigd zijn om op 
een bewuste manier te zien wat ze willen zien. De link met het religieus ficti-
onalisme is ook hier duidelijk latent aanwezig. Ficties worden door de religies 
onderwezen zoals de objectief ongeloofwaardige, maar subjectief aantrekke-
lijke doctrine dat onze persoonlijkheid na onze lichamelijke dood blijft be-
staan of de fictieve idee van onsterfelijkheid die tegemoet komt aan het 
wishfull thinking. En wensdenken telt volgens Richard Dawkins142 mee, om-
dat de menselijke psychologie de nagenoeg universele neiging vertoont om 
geloof te laten kleuren door verlangen. 

Vanuit ontwikkelingspsychologisch oogpunt verdedigt Richard Dawkins143 zijn 
‘pedomorfose-hypothese’, die ik zeer aanneembaar vind. Daarmee bedoelt 
hij dat kindertrekken behouden blijven eenmaal men volwassen is. Zo zou-
den de doen-alsof spelletjes, die kinderen met denkbeeldige vriendjes of 
imaginaire figuurtjes spelen en deze voor werkelijk aannemen, een uitste-
kend model zijn om het theïstisch geloof vanuit ontwikkelingspsychologisch 
oogpunt te verklaren.  Alleen vervang ik liever theïstisch geloof door religieus 
fictionalisme. En dit zou wel eens de psychologische drijfveer kunnen zijn om 
tijdens onze volwassenheid op existentiële momenten, waarop een grote be-
hoefte ontstaat aan hoop of troost en mededogen, men voor het eigen psy-
chologisch en emotioneel evenwicht en welbevinden, zijn toevlucht gaat zoe-
ken in het religieus fictionalisme. Steven Pinker vraagt zich af in ‘How the 
Mind Works’ waarom het verstand zou evolueren om troost te putten uit 
overtuigingen die zonneklaar vals zijn. De ‘Als-Of’ filosofie van Vaihinger kan 

                                                
141 DAWKINS, Richard. God als misvatting. (Vertaling Hans E. van Riemsdijk), Amsterdam: Nieuw Amsterdam 
Uitgevers, 2006, p. 373 
142 ibid, p. 207 
143 ibid, p. 376 
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daar een antwoord op geven. 
 
Hoewel ik persoonlijk sympathie koester voor de darwinistische visie, sluit de 
pedomorfose misschien beter aan bij het lamarckisme, dat meer de klemtoon 
legde op de geschiedenis met het belang van oude herinneringen die zouden 
voortleven  in tegenstelling met  Darwin die meer het verleden centraal stel-
de. De veronderstelling dat informatie wordt doorgegeven of dat de natuur 
een geheugen heeft, is immers niet in overeenstemming met het neodarwi-
nisme. Maar volgens Piet Vroon144 moet gezegd dat de neodarwinisten meer 
van Lamarck verschillen dan Darwin zelf en ter staving van deze stelling 
voert hij volgend citaat van Darwin aan: ’In elke levend wezen ligt een groot 
aantal oude eigenschappen besloten. Onder bepaalde omstandigheden zullen 
zij weer aan de dag worden gelegd. Wat moeten we ons voorstellen bij de 
kracht die ervoor zorgt dat deze oude kenmerken opnieuw tot leven komen?’. 
Nochtans verwerpt hij de opvatting en vindt ze zelfs apocrief of in ieder geval 
twijfelachtig dat  in de levende natuur informatie in de vorm van ‘herinnerin-
gen’ zouden overgedragen worden. 
 
Psychologische verklaringen zijn volgens Dawkins145 nochtans eerder van 
proximale (de waardoor-vraag) dan van ultieme (waartoe-vraag) aard. De 
proximale oorzaak van religie zou een hyperactiviteit in een bepaald deel in 
de hersenen kunnen zijn. Misschien de neurologische idee van het zoge-
naamde godcentrum in de hersenen. Maar proximale verklaringen zijn niet 
aan hem besteed, alleen ultieme of evolutionaire verklaringen die de selec-
tiedruk helpen begrijpen en zo meer kans gegeven hebben tot overleven en 
voortplanten. Hiermee is duidelijk een raakpunt te onderkennen met de visie 
van Vaihinger, die zich ook op evolutionaire gronden op het pad van het ficti-
onalisme bewogen heeft. 
 
Dawkins zoekt zijn heil voor de verklaring van religie meer in een indirecte 
overlevingswaarde door tussenkomst van wat hij een bijproduct noemt dat 
die waarde wel heeft. Dat bijproduct is de opvoeding van kinderen, die een 
grenzeloos  vertrouwen stellen en geloof hechten aan wat hun opvoeders hen 
voorhouden. Dit blindelings vertrouwen blijkt zeer waardevol te zijn als over-
levingsstrategie. De keerzijde van die medaille is de ontwikkeling van onder-
danige lichtgelovigheid waarvoor kinderen bijzonder gevoelig zijn. Daarenbo-
ven worden dergelijke opvoedingsmethodes gretig overgenomen en toege-
past, eenmaal de kinderen van weleer zelf hun ouderrol concreet gestalte 
moeten geven bij het opvoeden van de eigen kroost. Religieuze indoctrinatie 
is bijgevolg niet veraf en besmet de kwetsbare kinderhersenen steeds  weer 
opnieuw, omdat  kinderen zeer dualistisch ingesteld zijn. Door de scheidings-
perceptie van lichaam en geest kunnen zij vrij gemakkelijk levenloze fysieke 
voorwerpen personifiëren die in wezen het product zijn van fantasieën en il-
lusies. Dawkins146 citeert in dit verband de psycholoog Paul Bloom die ver-

                                                
144 VROON, Piet. De Tranen van de Krokodil, Over de te snelle evolutie van onze hersenen, Baarn: Ambo, 1989, p. 
101 
145 ibid, p. 184 ev. 
146 DAWKINS, Richard. God als misvatting. (Vertaling Hans E. van Riemsdijk), Amsterdam: Nieuw Amsterdam 
Uitgevers, 2006, p. 197-198 
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moedt dat de dualistische geneigdheid ingebouwd is in onze hersenen en al-
dus zorgt voor een natuurlijke voorbeschiktheid om godsdienstige ideeën 
makkelijk voor waar aan te nemen. Ook  beweert hij dat natuurlijke selectie 
niet aansluit bij onze intuïtie en wij ook eerder een aangeboren predispositie 
hebben om creationisten te zijn. Onder geschikte omstandigheden worden 
we dus volgens Dawkins voorbeschikt voor de religie door ons aangeboren 
dualistische en ons aangeboren theologische ingesteldheid. Ook heeft hij het 
experimenteel bewijs geleverd dat vooral kinderen geneigd zijn een intentio-
nele houding aan te nemen, een begrip ontleend aan Daniël Dennett, die als 
hersenmechanisme in gevaarlijke en beslissende sociale omstandigheden de 
besluitvorming versnelt en de overlevingskansen vergroot. Voornoemd dua-
lisme zou een noodzakelijk nevenverschijnsel zijn van de intentionele hou-
ding. 
 
Dawkins147 refereert ook naar de evolutionaire psychiater J. Anderson 
Thomson, die wijst op ‘de psychologische vooringenomenheid die wij alle-
maal aan de dag leggen om levenloze voorwerpen te personaliseren tot acto-
ren. We zouden eerder geneigd zijn een schaduw voor een inbreker aan te 
zien dan een inbreker voor een schaduw. Een vals positief zou tijdverspilling 
kunnen betekenen. Een vals negatief zou dodelijk kunnen zijn.’ Hij oppert de 
mening dat ‘in een voorvaderlijk verleden onze grootste uitdaging in onze 
omgeving afkomstig was van onze medemens. En juist daaraan hebben we 
de standaardaanname van de menselijke intentie overgehouden, die daaren-
boven vaak beangstigend was. Daarom vinden we het heel erg moeilijk om 
iets anders te zien dan dingen die door mensen veroorzaakt zijn.’ En volgens 
Dawkins hebben we dat veralgemeend tot goddelijke intentie langs natuurlij-
ke weg. Misschien wordt daarmee de basis gelegd voor de mogelijkheid van 
de mens om een habitus van oprecht veinzen te kunnen ontwikkelen en zich 
daar goed bij te voelen, vooral dan in religieus fictionalistisch perspectief.  
 

13.2.3. Visie van Lewis Wolpert 
 
De opvattingen van de bioloog Lewis Wolpert148 vertoont naar mijn mening 
ook duidelijke affiniteiten met de ‘Als-Of’ filosofie van Vaihinger. Hij betoogt 
dat een irrationeel krachtige overtuiging een waarborg is tegen wispelturig 
denken. Als levensreddende overtuigingen niet krachtig gekoesterd werden, 
zou dat in de vroege fase van de evolutie van de mens onvoordelig geweest 
zijn. Hij argumenteert dat het ten minste in een paar omstandigheden beter 
is om vast te houden aan een irrationele overtuiging dan om eraan te twijfe-
len, zelfs indien nieuw bewijs of logisch redeneren ervoor pleiten om van ge-
dachten te veranderen. Vertaald naar het fictionalisme zou men  kunnen stel-
len dat het beter is om vast te houden aan een nuttige fictie en ernaar te le-
ven, alhoewel binnen een kritische context, men ervan overtuigd is dat die 
fictie discongruent is met de logische werkelijkheid. In deze irrationele vast-
houdendheid  als nevenproduct ziet Wolpert een nuttige psychologische pre-

                                                
147 DAWKINS, Richard. God als misvatting. (Vertaling Hans E. van Riemsdijk), Amsterdam: Nieuw Amsterdam 
Uitgevers, 2006, p 160 
148 WOLPERT, Lewis. Six Impossible Things Before Breakfast: The Evolutionary Origins of Belief. London: Faber 
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dispositie die belangrijke aspecten van religieus gedrag zou kunnen verkla-
ren. 

 
13.2.4. Persoonlijke beschouwingen 
 

Een mogelijke psychologische verklaring voor religieus fictionalisme ligt 
misschien in het feit dat mensen middelen zoeken om met verdriet en wan-
hoop om te gaan. Zo verwerkt men het verlies van een geliefde, door zich-
zelf voor te houden ‘alsof’ de overledene nog ongezien maar daadwerkelijk 
aanwezig is. Blijkbaar voelen we ons beter als we frustrerende zaken en er-
varingen kunnen in verband brengen en ermee omgaan ‘alsof’ het actoren 
zijn met opvattingen en begeerten. De beleving van de virtuele aanwezig-
heid wordt niet als dusdanig maar als uitermate reëel en levendig ervaren. 
Tijdens een kerkelijke rouwceremonie die ik onlangs persoonlijk heb bijge-
woond, was het frappant hoe niet alleen óver maar ook mét de overledene 
gecommuniceerd werd alsof die er in levende lijve bij was, maar zich echter 
‘aan de andere kant’ bevond.  
 
Religieus fictionalisme is klaarblijkelijk een typisch menselijke activiteit, 
daar het scheppen van een virtuele wereld gebaseerd op verbeelding en fic-
ties louter een product kan zijn van ons taalvermogen. Het feit dat we een 
zelfbewustzijn hebben, stelt ons in staat ons niet enkel bewust te zijn van 
het heden, maar ons ook te verplaatsen in het verleden en de toekomst. 
Levendige herinneringen uit het verleden van de geliefde overledene en 
vooral hoopgevende projecties in de toekomst van een gelukzalig weerzien 
na dit aardse tranendal, wat ik een uiting van existentieel religieus fictiona-
lisme noem, moeten voorwaar een ontzaglijke troost zijn voor hen die daar-
door hun verdriet kunnen verwerken. Ik wil echter niet verhullen dat ik per-
soonlijk die ‘gelovigen’ enigszins hartsgrondig benijd die aan een dergelijk 
religieus fictionalisme deelachtig kunnen zijn, maar als atheïst is voor me-
zelf de kloof tussen rationaliteit en religieus fictionalisme onoverbrugbaar en 
irreversibel. 

 
13.3. Evolutionair 

 
13.3.1. Visie van Daniël Dennett 
 

Daniël Dennett schrijft149 dat ‘Darwin reeds vermoedde:…het geloof in on-
zichtbare of spirituele actoren…lijkt universeel aanwezig…noch is het moei-
lijk te begrijpen hoe het is ontstaan. Zodra de belangrijke vermogens van 
de verbeelding, verbazing en nieuwsgierigheid, samen met het gebruik van 
de rede, zich gedeeltelijk hadden ontwikkeld, zou de mens natuurlijk vurig 
verlangd hebben om datgene wat zich om hem heen afspeelde te begrijpen, 
en vaag gespeculeerd hebben over zijn eigen bestaan (1886, p. 65)’ 
 

                                                
149 DENNETT, Daniël. De betovering van het geloof. Religie als een natuurlijk fenomeen. (Vertaald door Hans 
Bosman), Amsterdam/Antwerpen: Contact, 2006, p. 127 
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Vanuit evolutionair standpunt is ‘fitness’ volgens Dennett150 de ultieme 
waarde, i.e. het vermogen van de soort om zich succesvoller voort te plan-
ten dan de concurrentie. Er wordt algemeen aangenomen dat zowel een ge-
netisch als een cultureel proces in de menselijke cultuur, wat Dennett ‘diffe-
rentiële replicatie’ noemt en voor Dawkins ‘menen’ zijn, op precies dezelfde 
wijze verloopt. Ik citeer Dennett151:’Als er kopieën worden gemaakt met af-
wijkingen, en als sommige varianten een heel klein beetje ‘beter’ zijn (ge-
woon beter genoeg om er bij de volgende serie meer van te maken), zal dit 
onverbiddelijk leiden tot het proces van een stapsgewijze ontwerpverbete-
ring dat Darwin evolutie door natuurlijke selectie noemde.’ 
 
Religieus fictionalisme zou zijn ultieme oorsprong kunnen vinden in het feit 
dat onze voorouders hun existentiële angsten voor onbegrijpbare fenome-
nen poogden te verklaren door ze toe te schrijven aan bepaalde actoren. In 
een later stadium hebben de mythologische figuren en verhalen, die ook 
niets anders zijn dan een adequaat instrument dat tot een functionele ver-
klaringsgrond is geëvolueerd, en zoals Dennett152 beweert ‘de fantasierijke 
nakomelingen zijn van een hyperactieve gewoonte om actoren te vinden 
wanneer iets ons verbijstert of angst aanjaagt.’ En verder vraagt hij zich af 
waarom we onze fantasie toch zo consequent op onze voorouders richten? 
Zijn antwoord153:’Freud en veel andere cultuurtheoretici hebben uitgebreid 
gespeculeerd over subliminale motiveringen en herinneringen die zijn voort-
gekomen uit mythische worstelingen in het verre menselijke verleden.’  
 
Onze voorouders die niet zelf levensbelangrijke beslissingen konden nemen, 
zoals het nu immers ook nog gebeurt, richtten zich op een externe kracht 
om de beslissing in hun plaats te nemen. En volgens Dennett was het feno-
meen van de ‘divinatie’154 een feit, dat niet enkel bepaalt wàt moet gedaan 
worden, maar vooral wáárom iets moet gebeuren. En geleerden zouden een 
‘kosmische, bontgeschakeerde overvloed aan oude manieren ontdekt heb-
ben, om belangrijke beslissingen aan niet te controleren externe uiterlijke 
omstandigheden te delegeren.’ En hij stipt verder aan155: ‘Divinatie zou een 
mutualistische meme zijn omdat ze ‘waar’ is, omdat er een God is die de 
harten van iedereen kent en bij speciale gelegenheden de mensen vertelt 
wat ze moeten doen.’ Het is evident dat deze meme een uitstekende voe-
dingsbodem vormt voor het religieus fictionalisme. Ofschoon de hedendaag-
se mens weet dat dit een fictie is, handelt hij alsof het dat niet is en neemt 
hij die aan voor waar. 
 
De christelijke godsdiensten zijn amper tweeduizend jaar oud. Tegen de 
achtergrond van de evolutionaire era is dit zo goed als verwaarloosbaar. 
Wat dan met de ‘ongelovigen’ uit de oertijden, die niet het ‘geluk’ gehad 
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hebben ‘verlost’ te worden van hun erfzonde en de openbaring niet gekend 
hebben? 
 

13.3.2. Visie van Richard  Dawkins 
 
Om duidelijk te stellen wat de evolutiebioloog Dawkins bedoelt met het be-
grip godsdienstig geloof, dat naar zijn mening ondanks krachtige tegenbe-
wijzen, als een hardnekkige misvatting moet beschouwd worden, citeert hij  
graag Phillip E. Johnson. Die stelt dat ‘het darwinisme het relaas is van de 
bevrijding van de mensheid van de waan (delusion) dat haar lot wordt be-
heerst door een macht die hoger is dan hijzelf’. 
 
Volgens evolutiebioloog Dawkins156 is er een selectievoordeel voor de herse-
nen van de kinderen die kritiekloos aanvaarden wat volwassenen hen ver-
tellen. Deze onderdanige lichtgelovigheid is ambivalent: het verzekert het 
kind enerzijds  bescherming en veiligheid voor de reële gevaren die hen in 
hun groei naar volwassenheid belagen, doordat zij kunnen bogen op de 
overgeleverde en geaccumuleerde ervaringen van voorgaande generaties, 
maar zadelt het kind anderzijds op met animistische, superstitieuze en be-
denkelijke waanbeelden die alle realiteitszin tarten en aldus het statuut van 
memen verwerven die als onaantastbaar in de geesten van de mensen ge-
grift staan. Hij vergelijkt religieuze memen met virussen, die zich evenzeer 
bijzonder snel kunnen vermenigvuldigen niettegenstaande ze een bijzonder 
schadelijke invloed hebben op hun gastheer. 
 
Vanuit zijn darwinistisch oogpunt stelt Dawkins zich in het artikel ‘What Use 
is Religion’157 de vraag wat het nut dan wel is van een dergelijke verspilling 
van tijd en energie, gezien hij geen enkele eigenschap kan duiden hoe het 
fenomeen religie zou kunnen overleven. 
 

13.4. Neurologisch 
 

13.4.1. Visie van Richard Dawkins 

Irrationele religie zou een bijproduct kunnen zijn van de irrationele mecha-
nismen die aanvankelijk door selectie in de hersenen werden gebouwd om 
verliefd te worden. Richard Dawkins158 meent dat godsdienstig geloof immers 
onmiskenbaar gemeenschappelijke kenmerken vertoont met verliefd worden. 
Hij beroept zich daarvoor op de neuropsychiater John Smythies159 die be-
weert dat de mens veel positieve bevestiging zoekt in de religie, zoals het 
warme en geruststellende gevoel te worden bemind en beschermd in een ge-
vaarlijke wereld; de verlossing van angst voor de dood; hulp van bovenaf 
omdat zijn gebed aanhoord is in moeilijke tijden, enz. 

                                                
156 DAWKINS, Richard. What use is Religion? Part 1, In Free Inquiry Magazine, jui/juli, 13ff 
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158 DAWKINS, Richard. God als misvatting. (Vertaling Hans E. van Riemsdijk), Amsterdam: Nieuw Amsterdam 
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Onze hersenen construeren een voortdurend geactualiseerd model van wat 
wij met onze zintuigen waarnemen. Dit zou volgens Richard Dawkins160 het 
resultaat zijn van onze simulatiesoftware die zich in onze hersenen bevindt 
en die zeer bedreven is in het oproepen van visuele en vocale prikkels die 
gezichten en stemmen genereren met een ongekend waarachtige kracht. 
Ook op auditief vlak hoeft ons brein geen verstek te geven. De modellen die 
onze hersenen permanent construeren worden anders benoemd naar gelang 
onze bewustzijnstoestand: verbeelding als we wakker zijn, dromen als we 
slapen en zinsbegoocheling of hallucinaties bij hoge intensiteit. Dit alles ver-
klaart volgens Dawkins de persoonlijke ervaringen van goden of andere reli-
gieuze fenomenen. 

Dawkins161 beweert dat de manier waarop wij de wereld zien en de reden 
waarom wij sommige dingen intuïtief gemakkelijker begrijpen en andere juist 
moeilijk vinden, te verklaren is doordat ‘onze hersenen zelf geëvolueerde or-
ganen zijn: boordcomputers die zijn geëvolueerd om ons te helpen overleven 
in een wereld waar de voor onze overlevingskansen belangrijke dingen groot 
noch klein waren.’ En met deze these begeeft Dawkins zich volledig in het 
vaarwater van de psycholoog Piet Vroon, die verder in deze scriptie aan bod 
komt. 

Richard Dawkins162 vraagt zich terecht af, mochten neurologen een ‘god-
centrum’ in de hersens vinden, om welke reden dit centrum zich dan wel zou 
ontwikkeld hebben en waarom net dié voorouders, die uitgerust waren met 
dergelijke genetische ontwikkelingsneiging, zich blijkbaar beter hebben kun-
nen handhaven en overleefd hebben? 

 
13.4.2. Visie van Dean Hamer163 

Neurobioloog en geneticus Dean Hamer verricht onderzoek naar een gen of 
de genen die ons godsbesef zou kunnen huisvesten. En hij meent een speci-
fiek gen ontdekt te hebben dat aan dit criterium zou blijken te voldoen. Het 
zou verschillend gemuteerd zijn en bijgevolg gedifferentieerde vormen aan-
nemen, waardoor de intermenselijke reactieverschillen op eenzelfde prikkel 
op emotioneel en cognitief vlak kunnen verklaard worden. Bedoeld gen zou 
insgelijks verantwoordelijk zijn voor de al dan niet grotere gevoeligheid voor 
hypnose en trance. Echter zijn nog geen steekhoudende wetenschappelijke 
bewijzen voor deze hypothese gevonden, maar mocht dit wel in de toekomst 
zo zijn, zou dit mijns inziens enkel koren op de molen zijn van het religieus 
fictionalisme. Hypnose en trance kunnen misschien eerlang neurologisch of 
genetisch geduid worden, maar dit zijn naar mijn bescheiden mening bio-
chemische toestanden. Het epifenomenologisch resultaat van deze biochemi-
sche processen zijn, naar ik meen, ficties of imaginaire factoren zoals een 

                                                
160 DAWKINS, Richard. God als misvatting. (Vertaling Hans E. van Riemsdijk), Amsterdam: Nieuw Amsterdam 
Uitgevers, 2006, p. 100 ev. 
161 ibid, p. 395 
162 DAWKINS, Richard. The Ancestor’s Tale: A Pilgrimage to the Dawn of Life. Londen: Weidenfeld & Nicolson, 
2004, p. 14 
163 HAMER, Dean. The God Gene: How Faith is Hardwired into our Genes. New York: Doubleday, 2004 
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God, die elk waarheidsgehalte missen. En de stap naar massahypnose en 
groepshysterie wordt vrij klein, waardoor fictionaliteiten weelderig kunnen 
tieren en gedijen en als leidraad gaan fungeren bij de ‘receptieve’ en ‘gelovi-
ge’ stervelingen. 

 
13.4.3. Visie van Piet Vroon 

Piet Vroon164 bestrijdt de opvatting dat het gedrag van de mens enkel door 
atavistische gedragsresten zou beïnvloed worden, en dat wij weinig of niets  
meer met het dier en met de geschiedenis zouden te maken hebben. Volgens 
hem is de mens immers tegelijk een geslaagd én mislukt biologisch product. 
Aangezien de biologische geschiedenis van de mens veel ouder is dan zijn 
cultureel-historische, ligt het volgens deze psycholoog voor de hand dat onze 
samenleving alleen op een leefbare manier kan georganiseerd worden, als 
we beseffen dat onze onbewust functionerende, dierlijke rationaliteit nog 
steeds ontzettend veel impact heeft op ons totale gedrag. Hij vertrekt van de 
kerngedachte van ‘het beginsel mét behoud’, waarmee hij bedoelt dat het 
reptiel en het zoogdier enigszins in onze hersenen voortleven. Hij verdedigt 
een these, die het cartesiaanse mensbeeld overhoop haalt, dat de geest niet 
als een eenheid functioneert maar een gespletenheid vertoont die door ver-
schillende mechanismen beheerst wordt. 

Ons  brein zou uit drie relatief zelfstandig functionerende deelsystemen be-
staan, met name, reptiel- of krokodilachtig, zoogdierachtig (gevoel – limbisch  
systeem) en mensachtig (hersenschors – hogere cognitieve processen) ge-
noemd, die zich fylogenetisch op verschillende tijdstippen ontwikkeld hebben. 
Het eerste systeem zou zo een vijfhonderd miljoen jaar oud zijn, het tweede 
een tweehonderd miljoen jaar en het derde zou ongeveer honderdduizend 
jaar geleden een groeispurt doorgemaakt hebben. Deze systemen zouden 
gehoorzamen aan verschillende soorten wetten met verschillende en soms 
zelfs strijdige belangen. 

De verschillende discontinue ontwikkeling van deze drie systemen, die hij 
een ‘stapelingsontwikkeling’ noemt, zou bij de mens te snel verlopen zijn, 
waardoor de onderlinge afstemming niet functioneel gebeurd is. Het onderste 
deel, de hersenstam, de hypothalamus en de kleine hersenen, zou veel gelij-
kenis vertonen met het brein van een reptiel zoals een krokodil en verant-
woordelijk zijn voor ons instinctief en reflexief gedrag en voor de regeling 
van onze lichaamsfuncties. Boven de hersenstam vinden we het limbisch sys-
teem, dat voorkomt bij zoogdieren en bijzonder geschikt is voor waarne-
ming-, vecht- en vluchtgedrag en het uitvoeren van meer complexe hande-
lingen. Het bovenste deel van de hersenen of de neocortex, dient vooral voor 
het waarnemen en het inprenten en gebruiken van symbolische informatie, 
zoals geheugen en taal. Vroon165 gebruikt hiervoor een metafoor: ‘de tranen 
van de krokodil, het paard levert het gevoel en de neocortex denkt over het 

                                                
164 VROON, Piet. De Tranen van de Krokodil, Over de te snelle evolutie van onze hersenen, Baarn: Ambo, 1989, p. 
32  ev. 
165 ibid, p. 170 
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verdriet.’ In het dagelijks leven is er een voortdurende wedijver tussen de 
drie systemen. 

Als gevolg van de heterogene fylogenetische evolutie van het triumviraat van 
ons brein (instincten, emoties en denkprocessen), functioneren ze vaak on-
afhankelijk van elkaar, omdat deze verschillende systemen door verschillen-
de structuren in onze hersenen bestuurd worden. Uiteraard bestaat er wel 
een relatie tussen onze instincten, onze emoties en ons denken, maar het 
probleem situeert zich volgens Vroon in de mate dat er tussen die drie een 
geringe coherente samenhang bestaat. En dit hele systeem zou verklaren 
hoe het komt dat het soms eigenaardig gesteld is met de relatie tussen wat 
mensen zeggen en denken enerzijds en hun attitudes en gedragingen ander-
zijds. Er is kennelijk soms een groot verschil tussen woord en daad, of zoals 
W. Meeuws en Q. Raaijmakers166 het verwoorden: ‘In veel gevallen is er 
sprake van zelfbedrog: de wetten van ons gedrag zijn vaak heel anders dan 
de wetten die in de wereld van onze woorden liggen opgesloten.’ Volgens 
Vroon167 leven wij met een oud brein in een nieuwe wereld en worden wij 
met problemen geconfronteerd die onze gedateerde hersenen niet aankun-
nen. 

Vroon meent dat het ‘niet ondenkbaar is dat godsdiensten in woorden gego-
ten restanten zijn van onze dierlijke geschiedenis.’ Hij verklaart dit door de 
vaststelling dat ons limbisch systeem, die een ruwe afspiegeling zou zijn van 
de werkelijkheid, een centrale rol speelt in het gedrag van hogere diersoor-
ten. En als men uitgaat van de veronderstelling dat de neurologische compo-
nenten van mens en dier gedeeltelijke overeenkomsten vertonen, zou het 
niet denkbeeldig zijn dat in ons doen en laten eveneens sporen te vinden zijn 
van dat schematisch beeld van de werkelijkheid. 

Onze confrontatie met de God in ons, die streeft naar onsterfelijkheid, met 
het besef van onze vergankelijkheid, zou een danig spanningsveld creëren, 
dat ons ertoe aanzet die onsterfelijkheid niet echt onder ogen te willen of te 
kunnen zien. Vroon stelt enerzijds dat wij daarom zouden kunnen zeggen dat 
de ontdekking van de dood als het ware gedaan is door de neocortex, die tijd 
en planning kent, maar anderzijds dat onze reptielachtige hersenen de dood 
niet kunnen, noch behoeven onder ogen te zien. Deze tweespalt mondt bij-
gevolg uit in een dilemma met betrekking tot de dood, waarbij het ene deel 
van onze hersenen de dood ontdekt en het ander deel de dood ontkent. Al-
dus beroept de mens zich op bezweringsformules, die tegen de dood gericht 
zijn en tegen voormelde gespletenheid in ons brein, waarvoor kunstgrepen 
nodig zijn. En hierin ligt mijns inziens het verband met het religieus fictiona-
lisme, waarbij een beroep gedaan wordt op de fictie die in alle omstandighe-
den steeds een beter leven nà de dood belooft of zoals in sommige andere 
godsdiensten de uitweg van de reïncarnatie voorspiegelt om het lijden in dé-

                                                
166 MEEUWS, W. & RAAIJMAKERS, Q.,Gehoorzaamheid aan een autoriteit: een overzicht van onderzoek. , Ne-
derlands Tijschrift voor de Psychologie, 44, 1989, p. 1-14 
167 VROON, Piet. De Tranen van de Krokodil, Over de te snelle evolutie van onze hersenen, Baarn: Ambo, 1989, p. 
250-263 
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ze wereld geduldig te aanvaarden en het toch een zin toe te schrijven. Of de 
fictie dat het ooit beter zal worden… 

*                              *                              * 
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SLOTBESCHOUWINGEN 
 

Met de razendsnelle opkomst van internet, misschien wel de grootste om-
wenteling na de 15de eeuwse uitvinding van de boekdrukkunst die het aan-
schijn van onze wereld ingrijpend zal wijzigen, wordt de mens blijkbaar niet 
zozeer meer geconfronteerd met de cartesiaanse dualiteit van lichaam en 
geest, maar eerder met de dualiteit tussen waan en werkelijkheid. Ik denk 
daarbij aan cyberspace met de imaginaire wereld van virtual reality, die on-
gelooflijk veel opgang maakt. Alleen de verbeelding van de gebruiker is de 
enige beperking op het scheppen van en participeren in een fictieve wereld. 
En het scheppen van een dergelijk klimaat van fictie, waarin de moderne 
mens opgroeit, draagt er misschien ook wel toe bij dat hij nog meer sensibel 
geworden is voor andere vormen van fictionalisme, i.e. op religieus gebied.  
 
In se kan en wil ik niets inbrengen tegen een religieus fictionalisme, wel te-
gen bepaalde uitwassen ervan. Mijn grootste ergernis relateer ik niet aan de 
fictie van het godsbesef, maar aan het feit dat de kerk met haar geestelijke 
leiders en de huidige paus op de barricade, zich het misleidend recht toe-
eigenen en zelfs exclusief voorbehouden, de spreekbuis te zijn van die God. 
Als het ware onderhouden zij een directe telefoonverbinding met de hemel 
en zien ze er nauwlettend op toe deze fictie in stand te houden. Daarmee le-
gitimeren en cultiveren ze hun absolute macht over de gelovige massa, die 
naar mijn aanvoelen het emancipatorisch denken van de mens fnuikt en zelfs 
in de weg staat. Bij de aanstelling van de huidge paus Benedictus XVI, ver-
klaarde hij zonder enige schroom, dat hij zich van zijn grote taak plichtsvol 
zou kwijten en deze eerlijk zou vervullen, want dat hij zélf niets zou doen of 
beslissen wat hem niet door God was opgedragen. De fictie van uitverkoren 
en begenadigd te zijn met het voorrecht in direct contact te staan met God, 
voedt het zichzelf impliciet toekennen van blijkbaar bovennatuurlijke gaven, 
afkomstig van de ‘andere’ wereld, die voor zichzelf wel reëel, kenbaar en 
tastbaar zouden zijn. Dit moet hem bijgevolg de macht verlenen zijn beslis-
singen steeds als goddelijke beslissingen voor te stellen, waarbij abstractie 
dient gemaakt van menselijke dwalingen en die de gewone sterveling ertoe 
moeten aanzetten deze kritiekloos te aanvaarden. 
 
Het moet gezegd dat de paus toch mijns inziens weinig gehoor krijgt van 
hierboven, zoals de zaak van het op 3 mei in Portugal verdwenen vierjarige 
meisje Madeleine McCann, wiens ouders de hulp van de paus hebben inge-
roepen. Het was opmerkelijk hoe hij de foto van het kind ostentatief tijdens 
een algemene audiëntie zegende en beloofde te bidden voor het kind, dus 
tussen te komen bij God de vader. Maar blijkbaar zitten nog heel wat storin-
gen op zijn rechtstreekse lijn, want net als andere waarzeggers en helder-
zienden, heeft zijn tussenkomst nog niet mogen baten om het kind terug te 
vinden, laat staan het kind voor het meest dramatische scenario te behoeden 
en het gaaf en gezond terug te halen. Soms vind ik het onbegrijpelijk hoe, 
zelfs intelligente lui, zich met dergelijke ficties kunnen vereenzelvigen, hoe-
wel Vroon beslist niet akkoord zou gegaan zijn met deze uitspraak, daar hij 
de aanvaarding van dergelijke ficties niet zou geassocieerd hebben met de 
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corticale laag die de intelligentie huisvest, maar eerder met de vanuit evolu-
tionair oogpunt veel oudere hersenstructuren zoals het limbisch systeem en 
het neurale chassis (hersenstam , thalamus, e.a.) 
 
Dat hopeloze ouders kracht putten uit hun geloof in God, de fictie waarvan ik 
net als Vaihinger het nut niet ontken, kan ik begrijpen en aanvaarden. Maar 
dat gewone stervelingen, waartoe de clerus voor mij evenzeer behoort, zich-
zelf verheerlijkt en voorrechten voorhoudt op basis van de henzelf toegeken-
de geprivilegieerde positie in de fictieve wereld van de hemelgoden, is on-
aanvaardbaar. Dat de mensheid hun vooropgestelde morele en ethische 
normen kritiekloos moet aanvaarden als een categorisch imperatief, omdat 
die niet van henzelf maar rechtstreeks van God zouden komen, is verwerpe-
lijk. Dat bepaalde van die imperatieven, die ingrijpende repercussies hebben 
op het allerintiemste leven van mensen en hen desgevallend met psychische 
traumata opzadelen als de goddelijke wil niet gerespecteerd of nagevolgd 
wordt, zoals bijvoorbeeld het verbod van anticonceptiemiddelen als adequaat 
preventiemiddel om aids te voorkomen, vind ik misdadig. 

 
De fictie die het gevolg is van het zichzelf legitimerende kerkgezag, die het 
denken en handelen drastisch fnuikt en zelfs aan banden legt, is voor mij de 
emanatie van een bepaalde vorm religieus fictionalisme, die met alle be-
schikbare vredelievende middelen heftig moet bestreden worden. Daarmee 
bedoel ik geenszins, zoals Dawkins verdedigt, dat de religie nefast is en dient 
uitgeroeid. De fictie dat er een God bestaat, de fictie dat Hij ingrijpt in het 
individuele leven van mensen en aldus hun leed kan verzachten of er zin kan 
aan geven, de fictie van het geloof in een hiernamaals, zijn ficties die voor 
mijn part in stand mogen gehouden worden, voor diegenen die er kracht we-
ten uit te putten en voor zover ze een utilitaire waarde impliceren om het le-
ven van hen die religieus willen leven, al dan niet in een religieus fictionalisti-
sche context, draaglijker, mooier en gelukzaliger te maken. 
 
En hierin voel ik mij een geestesgenoot van Vaihinger. Mijn kennismaking 
met zijn 'Als-Of' filosofie betekende voor mij weliswaar een schokkende con-
frontatie, want ik kan me niet meer van de indruk ontdoen dat alle filosofi-
sche zekerheden, waarover ik tot dan toe meende te beschikken en koester-
de, weggevallen zijn, hoewel hij zijn filosofische ideeën op een zachtmoedige 
manier weet te formuleren en in te kleden. Hij formuleert heel omzichtig zijn 
gedachtegoed, dat onschuldig ogend als het ware tijdens de lectuur schoor-
voetend komt aangetrippeld, maar die aan het eind van zijn betoog wel een 
hoop van de eigen innigste overtuigingen in luchtkastelen omzet én als klap 
op de vuurpijl er zelfs het ventiel van uitgetrokken heeft. Maar tegelijk is de 
kennismaking met Vaihinger ook heel erg positief geweest, want ik ben gaan 
inzien dat die ficties nut hebben, dat het niet is omdat iets niet waar is, dat 
men het moet weghonen of dumpen. Dit betekent nochtans niet dat ik nu 
een blinde volgeling van Vaihinger zou geworden zijn, maar het is wel ont-
luisterend dat een zachtmoedig en allerminst radicaal man als Vaihinger je 
als lezer de ene zekerheid na de andere ontneemt. 
 
 



RELIGIEUS FICTIONALISME. 
EEN EPISTEMOLOGISCHE EN ONTOLOGISCHE ANALYSE 

 

 
                                               2de lic. Moraalwetenschappen - optie: Morele begeleiding 92 

Scriptie voor het verkrijgen van de graad van Licentiaat 
J. Buyck 

Tevens meen ik in de ‘Als-Of’ filosofie van Vaihinger in het algemeen en in 
het religieus fictionalisme in het bijzonder een aanfluiting te vinden van de 
dogmatische en vooral fundamentalistische uitspattingen, die onze huidige 
wereld kenmerken en vaak aanleiding geven tot dood en verdriet, gelegiti-
meerd door religieuze motieven. Door het reduceren van het geloof tot een 
fictie en te doen alsof, kan misschien voorkomen worden dat de religieuze 
fictionalist dan zover gaat, dat hij iemand anders zou doden in naam van zijn 
geloof, omdat hij weet dat hij met een fictie bezig is. Op die manier wordt de 
angel van het eigen geloof onschadelijk gemaakt als er ook maar een zweem 
van twijfel is aan de waarheid van dat geloof en verwacht ik dat daardoor het 
fanatisme kan verdwijnen of minstens in toom gehouden worden. Zo beke-
ken biedt Vaihinger en het religieus fictionalisme een menselijke oplossing, 
waar geen ruimte meer overblijft om een inquisitie te starten die uitgaat van 
een absoluut godsidee, die uitmondt in blind geloof. Als men zich bewust 
wordt dat men in wezen handelt en leeft alsof, zal men misschien vlugger tot 
het redelijk inzicht komen dat men niet met bommen dient te gooien ter ere 
van God of in wezen in naam van een fictie. 
 
Het is niet onbelangrijk dat de relativist Vaihinger terug weer ernstiger ge-
nomen wordt, want heel veel onverdraagzaamheid heeft te maken met een 
rotsvast dogmatisch geloof. Het relativeren en erkennen dat ficties zich in 
ons bewustzijn ophouden, kan een spoortje van twijfel zaaien, waardoor men 
zich op een meer humane, empatische en vooral morele manier gedraagt. 
 
Men beweert wel eens dat Copernicus de aarde uit het centrum van het heel-
al verdreven heeft, dat Darwin de unieke positie van de mens in de levende 
natuur ontnomen heeft en dat Freud ons bewust gemaakt heeft dat de mens 
niet eens de baas is in het huis van zijn eigen geest. Vaihinger heeft voor mij 
de hooghartige zekerheden afgenomen en voor mij de pietluttigheid van ons 
bestaan scherper gesteld. En spijts deze vaststelling is het mijn persoonlijke 
en diepe overtuiging, die mogelijks niet door iedereen gedeeld wordt, dat het 
leven nog altijd waard is geleefd te worden, alle (religieuze) ficties ten spijt 
die ons aardse bestaan dagdagelijks blijken te kleuren. 

*                              *                              * 
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