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Twijfel, zekerheid en vertrouwen
Twijfelen over (het nut van) de twijfel
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Geloof is iets anders dan zeker weten. Vandaar dat gelovigen weleens
met twijfel kampen en zich daarover soms schuldig voelen. “Dat [laatste]
is volstrekt niet nodig, want echt geloof vereist net twijfel”, schreef Luk
Vanmaercke, hoofdredacteur van Kerk & Leven, onlangs in de rubriek Standpunt. En hij argumenteerde:
Wie nooit twijfelt, verwart geloven met zeker weten. Geloven is ondanks
twijfel toch overtuigd durven te zijn. Natuurlijk mogen we niet ten onder
gaan aan twijfels die ons zo overmannen dat we er finaal geen enkele overtuiging meer op nahouden. Het nut van twijfel is dat hij onze overtuiging
uitdaagt en scherp houdt, niet dat hij ons volledig verlamt.1

In dit perspectief is het nut van de twijfel wellicht ook dat geloven niet
een puur dogmatische vorm zal aannemen: twijfel is de borstwering tegen
fundamentalisme. In zijn column merkt Vanmaercke ten slotte op dat vele
niet-gelovigen beter ook wat meer twijfel zouden kennen: “Ze stellen geen
vragen, koesteren geen twijfels, zoeken geen antwoorden… geef mij maar
het woelige water van geloven, twijfelen, nadenken en vervolgens verder en
dieper geloven.”
Dit beeld van de verhouding tussen geloof en twijfel is vandaag het breed
gedeelde, gangbare beeld. Het is niet het traditionele beeld, want daarin gold
het geloof als de waarheid waaraan we niet mogen twijfelen (zie de oude catechismus). Of het courante beeld juist is, valt sterk te betwijfelen. Wat volgt, is
een reeks beschouwingen die dat beeld en de ermee samenhangende opvattingen over het nut of het belang van de twijfel voor het geloof in vraag stellen.
De ideeën inherent aan het gangbare beeld zijn veel te verward en te onge
nuanceerd om tot een degelijk inzicht te kunnen leiden, zowel in religieuze
als in niet-religieuze vormen van geloven (en twijfelen aan het geloof).

33
de kovel

Brian Jekel, Genezing van de blinde,
olie op doek, s.d.

Existentiële twijfel en zekerheid
Terecht merkt Vanmaercke op dat het begrip ‘geloof’ een bredere lading dekt
dan die van het strikt religieuze geloof. Religieus geloof, zo stelt hij, “is natuurlijk veel moeilijker”, want God is niet fysiek waarneembaar, noch is zijn
bestaan met zekerheid te bewijzen. Er is bijvoorbeeld ook het geloof dat jouw
man of vrouw van je houdt. Daar is echter evenmin een puur empirisch of
wetenschappelijk bewijs van te geven (ook al gaat het in dit geval wel om
waarneembare zaken). Maar is dat geloof in de liefde van de ander onverenigbaar of zelfs tegengesteld aan zekerheid? En is het ideaal hier ook dat je je best
in het woelige water van de twijfel begeeft om daarna des te dieper te geloven?
Er bestaat een ander soort zekerheid dan de empirische, wetenschappelijke
of intellectuele zekerheid: de zekerheid aanwezig in de vertrouwvolle omgang
van vele jaren. Geloof is hier niet primair de bevestiging van een als waar
veronderstelde, maar onbewijsbare uitspraak; het is op de eerste plaats een
houding, een houding van vertrouwen (geloof als fides: primaire trouw) in de
band met de geliefde, een houding die zich laat uitdrukken in een uitspraak
waarvan de waarheid niet wordt betwijfeld. Is twijfel aan de liefde en trouw
van de ander een nuttig, of zelfs een vereist onderdeel van het geloof? Zo ja,
dan zou ik dus de trouw van de ander regelmatig moeten betwijfelen, wellicht
op de proef moeten stellen? Is het zo dat niet-twijfelen in een relatie getuigt
van een gebrek aan openheid? Dat is toch onzin!
In geen geval kan twijfelen aan de ander in het algemeen het aangewezen
middel zijn om de relatie en het geloof in die ander te verdiepen. Wie op die
manier zou handelen in een relatie weet niet wat geloof/vertrouwen betekent
of handelt in elk geval in tegenspraak met dat geloof. Een gebrek aan geloof
in de ander (uit jaloezie bijvoorbeeld) is iets waar ik me terecht schuldig over
moet voelen. Natuurlijk kan het gebeuren dat twijfel (aan de trouw van de
ander) in een relatie optreedt en dat er een terechte achterdocht ontstaat. Dat
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is dan niet zonder meer twijfel aan een waarheid, maar veeleer vertwijfeling
met betrekking tot de relatie zelf. De waarheid die ik vrees, is niet een informatie waaruit ik dan zo snel mogelijk de nodige praktische besluiten moet
trekken. Het is een waarheid die me wanhopig maakt en die mijn wereld in
elkaar doet storten. Deze existentiële twijfel is iets helemaal anders dan de
gewone, cognitieve twijfel of de veralgemeende filosofische twijfel.
Veronderstel dat geloof in God niet primair het aanvaarden is van een
t heoretische waarheid die helaas niet afdoende bewijsbaar is. Veronderstel dat
het veeleer een specifieke, met name religieuze vorm van fides is. Valt het dan
niet te verwachten dat ook hier vertrouwen de norm is, dat we hopen dat
‘twijfel’ ons bespaard blijft en dat we ons schuldig voelen als we een leven
leiden dat de ‘twijfel’ laat binnensluipen? Natuurlijk kan het gebeuren dat
ons geloof door allerlei intellectuele argumenten ‘op de proef wordt gesteld’.
Maar als dit al tot twijfel leidt, gaat het dan niet vooral om een intellectuele
twijfel die eventueel tot meer subtiel filosofisch of theologisch nadenken aanleiding geeft? Zelfs als we geen tegenargumenten vinden die de intellectuele
argumenten ontzenuwen, dan kunnen we nog altijd veronderstellen dat anderen hierin wel slagen of zullen slagen.
Hetzelfde geldt trouwens in de ethiek. Veronderstel dat een of ander filosoof
met onbetwistbaar lijkende argumenten aantoont dat mensen geen speciale
waardigheid hebben en in ieder geval niet waardiger zijn dan hogere diersoorten. Zou dat dan een reden zijn om onze ethische manier van leven te wijzigen? Diepe ethische overtuigingen opgeven wegens niet te weerleggen argumenten van filosofen lijkt me ethisch gesproken onjuist. Er zijn allerlei puur
cognitieve argumenten tegen het geloof in God, bijvoorbeeld: Gods essentie
houdt een filosofische contradictie in; God beschouwen als de ultieme oorzaak
die zichzelf veroorzaakt, leidt tot nonsens. Het is echter kenmerkend voor de
meest ‘doorslaggevende’ tegenargumenten dat ze geen puur cognitief karakter
hebben. Zij houden veeleer verband met existentiële problemen: God lijkt mij
in de steek te laten; God laat onschuldigen vreselijk lijden. Ernstige religieuze
twijfel wordt niet op de eerste plaats gevoed door intellectuele argumenten,
maar hangt samen met grondige veranderingen in de gemeenschappelijke
vormen van leven (secularisatie) of in het individuele leven.
Het is uiteraard haast onvermijdelijk dat hedendaagse gelovigen kennis
nemen van allerlei wetenschappelijke of intellectuele argumenten tegen hun
geloof (geloofsinhouden) en dus ‘aan het twijfelen’ slaan. Volgens de klassieke
opvatting (cf. Vanmaercke) mogen ze die twijfel niet negeren, ze moeten er
zich juist mee confronteren, zich “in het woelige water” begeven, maar wel
om daarna des te sterker te staan. Gelovigen mogen en moeten op dit punt niet
onderdoen voor niet-gelovigen. Maar de twijfel waarover het hier gaat lijkt
vooral een soort (tijdelijke) intellectuele twijfel die een middel of methode is
om tot verdieping van geloof te komen. De bedoeling is niet zich echt helemaal
“in het woelige water” te begeven en zijn geloof op het spel te zetten. De
nagestreefde verdieping is er bovendien niet zozeer een van het geloof, maar

wel een soort intellectuele versteviging of bevestiging. We vertrouwen er blijkbaar op dat er iets ‘diepers’ is (en blijft) dan (intellectueel) betwijfelbare opvattingen, iets ‘diepers’ dat zekerheid (vertrouwen) schenkt, waardoor we het
geloof niet zomaar opgeven.

In de waarheid leven en twijfelen
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Achter het beeld van de gelovige die de twijfel niet schuwt en er zich omwille
van zijn geloof niet aan onttrekt, gaan allerlei vooronderstellingen schuil, die
verre van evident zijn. Om te beginnen lijkt het geloof van de ‘kolenbrander’,
die zich geen intellectuele vragen stelt over zijn geloof, mij helemaal geen
minderwaardig of fout soort van geloof te zijn (het was en is in elk geval het
geloof van ontelbare mensen vroeger en nu). De kwaliteit van het geloof (als
fides) kan toch niet afhangen van de graad waarmee iemand erin slaagt de
geloofsinhoud in overeenstemming te brengen met de huidige stand van wetenschap (en filosofie)! En waarom zou de persoon die de intellectuele twijfel niet
kent, meer vatbaar zijn voor fundamentalisme?
Ik besef wel dat sinds het begin van de moderne tijd het ideaal van het
menselijk leven gezien wordt als het ‘gereflecteerde leven’ of, zoals sommigen
dat uitdrukken, een leven vanuit het ideaal van het ‘vrije onderzoek’. Alleen
de mens die zich ongeremd en ongelimiteerd vragen stelt over de gerechtvaardigdheid van zijn denken en handelen, die effectief in de waarheid wil leven,
zou een volwaardig mens zijn. Betekent dit dat alleen intellectueel-filosofisch
geïnteresseerden met een voldoende IQ (dat toelaat de nodige specifieke vragen
te stellen en de mogelijke antwoorden te evalueren) volwaardig mens kunnen
zijn? En wat is dat precies: ‘in de waarheid (willen) leven’? Vereist het dat je
de waarheid kent, of volstaat het dat je naar de waarheid streeft? Wat is de
relatie tussen dat streven en (de rest van) het leven? En vooral: over welke
waarheid gaat het precies in dat streven? En is de waarheid één?
Het lijkt me bijzonder twijfelachtig dat ‘in de waarheid leven’ zou impliceren dat je naar intellectuele overeenstemming moet streven tussen de diverse
vormen van weten in het dagelijks leven enerzijds en de wetenschap en de
filosofie anderzijds, en dat je daartoe regelmatig het bad van de twijfel in moet.
De waarheid in en van het leven is een waarheid die fundamenteel het leven
van en tussen personen betreft; dat geldt ook voor de (christelijke) godsdienst.
“Ik ben de Waarheid en het Leven” – zonder relatie met de Persoon die dat
zegt, bestaat er geen heil. Deze waarheid wordt geverifieerd noch gefalsifieerd
door wetenschappelijke experimenten of via wiskundige of filosofische bewijzen. Maar in het geleefde leven zelf is er wel degelijk verificatie of falsificatie
mogelijk. Alleen is die existentieel en niet louter cognitief.
Het is een hardnekkig maar ongerechtvaardigd geloof dat ‘levenswaarheid’
verenigbaar moet zijn met wetenschappelijk-theoretische waarheid, met het
wetenschappelijke wereldbeeld. Veronderstel even – ik kom daar onmiddellijk
op terug – dat de waarheid van de wetenschap en de waarheid van het leven
fundamenteel verschillend zijn en dat zij niet tot een synthese kunnen worden
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Il Guercino (Giovanni Francesco Barbieri), Jezus en de Samaritaanse vrouw, olie op doek, ca. 1620.
Kimbell Art Museum, Fort Worth (Texas). Jezus maakt zich aan de Samaritaanse vrouw bekend als het
Levend Water. Zij begrijpt dat ze gered wordt als ze Hem aanbidt in geest en waarheid.

gebracht. Dan begrijp je perfect wat in het leven zelf overduidelijk is: intellectuele twijfel is wezenlijk anders is dan existentiële twijfel. Dan begrijp je
ook waarom intellectuele twijfel nooit zaligmakend kan zijn, tenzij in het geval
van een verwarde visie op geloof (het idee dat alles draait rond de bevestiging
van bepaalde intellectuele inhouden). Dan besef je ten slotte ook dat intellectuele twijfel geen borstwering kan zijn tegen fundamentalisme. Wel integendeel: ze maakt er misschien juist deel van uit.

De band tussen het geloof en de geloofsinhouden
De manier waarop iemand vandaag denkt over geloof, twijfel en zekerheid
heeft ongetwijfeld te maken met de manier waarop hij/zij de relatie ziet tussen
het geloof en de geloofsinhouden. Onder geloofsinhouden verstaat men doorgaans de opvattingen die je ook los van het geloof zou kunnen hebben, als een
soort op zichzelf staande, cognitief te evalueren stellingen (bijvoorbeeld dat
God bestaat; dat Jezus van Nazareth echt bestaan heeft; dat de mens onsterfelijk is; enzovoort). Die geloofsinhouden kan je bevragen naar hun overeenkomst of tegenstrijdigheid met stellingen of opvattingen uit andere cognitieve
domeinen als de geschiedenis (feiten over personen of het ontstaan van teksten
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bijvoorbeeld) of de natuurwetenschap. Het resultaat van dit onderzoek is dan
beslissend voor het al of niet handhaven van de geloofspraktijk. De poging
bestaat er dus in om het geloof kost wat kost in overeenstemming te brengen
met de wetenschap of een wetenschappelijk wereldbeeld.
Twee zaken vallen hierbij op. Ten eerste, niet-gelovigen laten zich vrijwel
nooit door de inzichten en argumenten van gelovigen overreden, laat staan dat
ze op cognitieve gronden het geloof gaan aanhangen. Apologetiek lijkt vooral
overtuigend voor wie al overtuigd is. Ten tweede (en dat verklaart wellicht ten
dele mijn eerste bemerking), de resultaten van de doortocht door de twijfel –
bijvoorbeeld de voorgestelde aanpassingen van de geloofsinhoud aan het
moderne wereldbeeld – zijn vanuit filosofisch oogpunt weinig of niet overtuigend.2 Ofwel blijft de nieuwe interpretatie al te schatplichtig aan religieuze
denkbeelden, ofwel komt ze er zo ver van af te staan dat de traditionele godsdienst in feite wordt opgegeven.
Pogingen tot verzoening van geloof, wetenschap en moderne wereldbeeld
baseren zich op de foute veronderstelling dat je geloofsinhouden cognitief kunt
isoleren van geloofspraktijken, of ze kunt beschouwen als puur feitelijke of
(quasi-)theoretische opvattingen die je objectief kunt toetsen aan empirische
of wetenschappelijke informatie.3 Spreken over het laatste oordeel is echter niet
hetzelfde als spreken over een (meer of minder gemakkelijk) te dateren gebeuren waarover mensen ooit empirische informatie zullen hebben. Geloven in
onsterfelijkheid is niet hetzelfde als beschikken over een theorie die het voortbestaan van een ziel zonder lichaam aannemelijk maakt en de eventuele hereniging van die ziel met datzelfde, maar dan ‘verheerlijkte’, lichaam staaft.
Het lijkt me voorts onzinnig op allerlei subtiele inzichten van de (vaak slecht
begrepen) kwantumfysica een beroep te doen om in dat soort zaken te kunnen
blijven geloven. Geloven dat onschuldigen, die vreselijk lijden moeten verduren, gered en in ere hersteld zullen worden, berust niet op empirische of theoretische zekerheid, maar op moreel of religieus aanvoelen.
De wezenlijke ‘inbedding’ van geloofsinhouden in de geloofspraktijk treffen
we niet alleen aan in het domein van de godsdienst, maar ook op andere terreinen van zingeving, zoals de ethiek.4 Empirische noch wetenschappelijke informatie wijst erop dat elke mens een unieke persoon met absolute waarde is. Toch
huldigen wij, gelovigen zowel als ongelovigen, deze ethische geloofsinhoud als
we ijveren voor respect van de menselijke waardigheid, zelfs als het over misdadigers en dementen gaat. Laten wij onze ethische opvattingen over de mens
(en over het dier of de natuur) afhangen van hun ‘verzoenbaarheid’ met empirische of theoretische inzichten? Uiteraard niet! Immers, mens, dier en de hele
natuur verschijnen ons niet alleen als wetenschappelijk bestudeerbare fenomenen, maar ook als ‘wonderen’ die ontzag afdwingen. Het ethisch inzicht over het
ontzagwekkend en absoluut te respecteren wonder van de mens kunnen we met
wetenschappelijke informatie bevestigen noch ontkennen. Wonderen reveleren
zich aan ons alleen dankzij een speciaal soort zien, een niet-theoretische en
niet-pragmatische maar ‘contemplatieve’ aandacht waarin ze kunnen oplichten.5
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Julius Schnorr von Carolsfeld (1794–1874), Jezus redt Petrus van de verdrinkingsdood op het meer,
houtsnede in Die Bibel in Bildern, 1860.

Kortom, ethiek en wetenschap vormen twee aparte registers, elk met hun
eigen waarheid. Ze zijn niet synthetiseerbaar en al zeker niet tot een puur
cognitieve eenheid te brengen. Idem dito voor religie en wetenschap.6

Onvermijdelijke impact van wetenschap op religie?
Is het geloof aan geen enkele correctie onderworpen? Kan er helemaal geen
tegenspraak rijzen tussen geloofsinhouden en feiten of wetenschappelijke
inzichten? Is er dan nooit ruimte voor of nood aan (cognitieve) twijfel? De
christelijke godsdienst heeft zich, na de nodige twijfel en discussie, de facto al
regelmatig aangepast aan nieuwe wetenschappelijke inzichten (van Galilei tot
Darwin en Einstein) en aan verworvenheden in de vakdomeinen van geschiedenis en exegese. Blijkt daaruit niet de wil van de Kerk om geloof en wetenschap
in harmonie met elkaar te brengen en niet louter naast elkaar te laten bestaan?
Mijn antwoord vertrekt opnieuw van de beklemtoning van de eigenheid van
het geloof als een zingevende praktijk en niet als een cognitief systeem dat
wedijvert met andere cognitieve systemen. Desalniettemin past het geloof zich
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op welbepaalde punten aan nieuwe feitelijke of wetenschappelijke inzichten
aan, of lijkt het zich aan te passen. Die ‘aanpassingen’ zijn niet ingegeven door
het streven naar een brede, cognitieve synthese tussen geloof en wetenschap
of wereldbeeld, maar houden verband met eisen inherent aan het geloof zelf
als onderdeel van het leven van individu en gemeenschap in een (veranderende) cultuur.
Een goed voorbeeld van ‘aanpassing’ aan nieuwe theoretische inzichten, is
de lectio van het scheppingsverhaal in Genesis. Deze narratieve bijbeltekst had
altijd al een diepreligieuze (en morele) betekenis.7 Pas toen een wetenschappelijk inzicht ontstond over de oorsprong van het universum, dook de mogelijkheid én de noodzaak op om een expliciet onderscheid te maken tussen de
(eigenlijke) religieuze boodschap en de letterlijke, pseudo-theoretische interpretatie. Dat onderscheid kon slechts gemaakt worden in een moderne cultuur
gekenmerkt door sterke differentiatie van (levens)sferen. Het is een onderscheid dat ervan uitgaat dat het verhaal altijd al – en nog steeds – primair
een religieuze betekenis had (en heeft). Het onderscheid is belangrijk, niet
vanuit wetenschappelijk oogpunt (de wetenschap zorgt wel voor zichzelf)
maar precies vanuit religieus standpunt.
Idem voor de aanpassing aan nieuwe feitelijke inzichten. De godsdienst
spreekt onvermijdelijk over reële personen en gebeurtenissen, niet omdat hij
op geschiedkundige waarheid uit is, maar omdat hij nu eenmaal in het reële
leven van reële individuen en gemeenschappen (en hun verleden en toekomst)
ingebed is. Veronderstel dat historici ontdekken dat bepaalde, bijvoorbeeld
bijbelse, figuren niet echt bestaan hebben. Wat moet je dan doen als je gelovig
bent? Beweren dat die figuren toch bestaan hebben? Waarom zou een gelovige
dat moeten doen: komt het niet primair op de religieuze boodschap aan?
Wat echter als wetenschappelijk onderzoek alle twijfel rechtvaardigt over
het bestaan of zelfs de mogelijkheid van centrale figuren of gebeurtenissen,
terwijl dat bestaan en de realiteit van die gebeurtenissen wel degelijk als zodanig een cruciale rol spelen in het godsdienstig verhaal? Denken we maar aan
de twijfel over het bestaan, de relaties, de centrale gebeurtenissen van (het
leven van) Christus; of aan allerlei mirakels. Als godsdienst een theorie zou
zijn over de werkelijkheid, waaruit kan worden afgeleid dat we op basis daarvan allerlei zaken al dan niet kunnen verwerven, dan zou die twijfel onvermijdelijk tot afstand van het geloof moeten leiden. Maar wanneer in een context
van zingeving twijfel ontstaat over de feitelijkheid van (zelfs cruciale) figuren,
gebeurtenissen of verbanden, dan blijkt de kwestie toch ingewikkelder te zijn.
Verzuim van geloof is mogelijk, maar niet per se onvermijdelijk. De godsdienst
kan immers eventueel een herinterpretatie ondergaan, waarbij het reële
bestaan of reële, causale banden niet (meer) van cruciaal belang zijn.
Iets dergelijks gebeurt ook in andere levensdomeinen, zoals in de ethiek
(van menselijke relaties). Het kan gebeuren dat iemand ontdekt dat zijn ouders
niet zijn echte ouders zijn. Die ontdekking heeft uiteraard een impact op de
relatie. Maar moet dat het einde van de relatie betekenen? Is het niet mogelijk

de kovel

40

dat een andersoortige relatie blijft bestaan, een waarin de waarheid aanvaard
wordt, terwijl het kind toch niet elke verdere band verwerpt?8
Zelfs wanneer een gelovige iets beweert dat ‘fysisch onmogelijk’ is, blijft
het aangewezen zijn claims niet direct te interpreteren als uitingen van irrationaliteit. De eerste vraag zou moeten zijn hoe we die ‘vreemde’ uitspraken
precies moeten verstaan. Als een vrome vrouw het ontstaan van nieuw menselijk leven ziet als een geschenk van God waarvoor zij dank betuigt, is zij
dan noodzakelijk irrationeel? Ze lijkt het kind wel te zien als het product
van een bovennatuurlijke oorzaak die bovenop de natuurlijke oorzaken komt?
Of moeten we haar houding eerder verstaan als verwant met die van een nietgelovige vrouw die haar ongeboren baby ervaart als een wonderlijke gave
waarvoor zij zich dankbaar voelt, ook al weet ze niet tot wie of wat haar
dankbaarheid gericht is? Rationele twijfel of afkeuring van die zienswijzen lijkt
mij in beide gevallen naast de kwestie en zelfs ongepast.
Herman De Dijn is is emeritus gewoon hoogleraar verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de
KU Leuven. Zijn recentste publicaties zijn: De sacraliteit van leven en dood. Voor een brede bio-ethiek
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