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LOF UIT FRANKRIJK 
 
Op de achterkant van ‘Lof der godloosheid’ 1 van Fernando Savater staat deze uitspraak: 
“Prachtig! Dit is filosofie die swingt!” Het is een quote uit de Franse krant ‘Libération’. 
Kennelijk is men lyrisch over het nieuwste boek van Savater. Ben ik dat ook? Ja en nee.  
 
 
WAARIN ZWAAI IK DE AUTEUR LOF TOE? 
 
Eerst dat ‘ja’: de auteur heeft een prettig leesbaar boek geschreven. Redelijk vaak schrijft 
hij ironisch, soms heel scherp. Toen ik ver over de helft van het boek was, ontdekte ik, 
dat hij af en toe een prekerige toon aanslaat. Ik mis dan de genuanceerde en vooral 
vragenstellende filosoof. Maar die afwisseling in toon én het rommelige laatste hoofdstuk 
‘Enige complicaties rond god en de rest’ zij hem vergeven. Ik zie het als wisselgeld voor 
een zeer toegankelijke filosofie. 
 
Mijn ‘ja’ betreft ook grotendeels de inhoud. Het gaat Savater om het leven hier en nu, een 
goed leven zónder blik op de eeuwigheid. Daar gelooft hij niet in. Het leven is goed, 
vindt hij, als er kameraadschap is en mensen ethisch handelen vanuit het besef dat zulk 
handelen henzelf óók tot voordeel strekt. 
Savater is atheïst, gelukkig niet zo’n rabiate: hij doet geen verwoede pogingen mensen 
ervan te overtuigen, dat God niet bestaat. Hij ziet gelovigen niet als achterlijke mensen: 
soms is hij zelfs jaloers op hen, omdat een rotsvast geloof in God en de eeuwigheid na de 
dood het leven aanmerkelijk kan vergemakkelijken. Gelovigen gunt hij een plaats onder 
de zon, ook al hebben religies een januskop. Naast de kwalijke uitwerkingen van religie 
ziet hij eveneens de zegeningen ervan. Natuurlijk kan religie zich in de publieke ruimte 
roeren en de meningsvorming omtrent de inrichting van de maatschappij beïnvloeden, 
maar ze dient nooit direct politieke macht te krijgen, meent hij. Savater is voorstander 
van de scheiding van kerk en staat. 
Ik ben het daar volledig mee eens: alsjeblieft geen Iraanse of Arabische toestanden hier! 
Fijn, dat het Vaticaan een tandeloze tijger is geworden! 
 
De hoofdgedachte van zijn boek is deze: mensen hebben goden bedacht om hun angst 
voor de dood te bezweren. Deze angst is hét probleem van mensen. Zij zijn de enige 
levende wezens die zich hun sterfelijkheid bewust zijn. Filosoof en schrijver Miguel de 
Unamuno (1864-1936) noemt de mens ‘een dier dat op z’n doden past’. Mensen gaan 
respectvol met de doden om. Die omgang is doordrenkt van rituelen. Deze zijn zo oud als 
de mensheid zelf: zij ordenen het leven van alledag, bezweren angstige situaties en geven 
een gevoel van veiligheid. Mogelijk zijn ze ontstaan vanuit de existentiële angst zelf eens 
te moeten sterven.  
Om die angst te bezweren hanteren mensen, naast rituelen, ook illusies, bijvoorbeeld die 
van een persóónlijke God. Die is nodig, meent Savater, om eeuwig leven na de dood te 
garanderen. Het verlangen naar onsterfelijkheid zit zó diep in de mens, dat hij zichzelf 
een hiernamaals schept. Ludwig Feuerbach (1804-1872) merkte al op, dat religie niets 
anders is dan vormgeving van het onsterfelijkheidsverlangen van de mens.  

                                                
1 Savater, F. (2010). Lof der godloosheid. Kleine filosofie van ongeloof en twijfel. Utrecht: Erven J.Bijleveld 
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Savater is niet negatief over illusies: een mens kan er niet van buiten. Maar hij 
beklemtoont: het enige dat we hebben is het leven vóór de dood. Met dit leven moeten we 
zó omgaan, dat het leefbaar is en zin krijgt. Daar hoort moreel handelen bij, maar vooral 
het investeren in relaties met anderen. De mens heeft hooguit symbolische 
onsterfelijkheid en die vindt hij nu juist in het collectief, want dit sterft niet. Mensen 
zullen het zélf moeten maken, zonder God of goden. Ze kúnnen het ook. Vandaar de titel 
van het boek: lof der godloosheid. 
 
 
WAARIN KAN IK DE AUTEUR GEEN LOF TOEZWAAIEN? 
 
Nu enkele overpeinzingen bij mijn ‘nee’. Tot nú toe heb ik van heel wat atheïsten hun 
gedachtegang nauwlettend gevolgd. Steevast bestrijden ze een theïstische god, dat wil 
zeggen God als persoon. En steevast worden daarbij twee dingen over het hoofd gezien: 
dat ‘persoon’ door gelovigen als metafoor kan worden opgevat – God is in hun beleving 
niet écht persoon, maar je kunt Hem wel als zodanig ervaren – en dat God voor gelovigen 
ook Oergrond of Oerbron kan betekenen. Wat dit laatste betreft, hoéft Hij helemaal geen 
persoon meer te zijn, ook niet ‘alsof’, omdat hij de ‘dragende grond’ onder heel de 
werkelijkheid is. Atheïsten hebben het nóóit over deze eigentijdse visies op God. Dat 
komt, meen ik, doordat ze zich niet écht verdiepen in wat gelovigen in deze tijd vinden, 
denken en geloven. 
Savater schrijft op pagina 31: “Het kost me daarentegen wel moeite om mensen te 
begrijpen die zeggen dat ze gelovig zijn en dan betogen dat ze dit op een ‘symbolische’ 
manier zijn. Mijn vraag is dan: symbolisch voor wat?” Mijn antwoord zou zijn: voor die 
Oergrond. Ik geloof, dat de zichtbare en meetbare werkelijkheid niet alles is: ze wordt 
‘gedragen’ door iets diepers. Ik geloof, dat die Oergrond er is, maar weet tegelijkertijd, 
dat die niet geverifieerd kan worden. Woorden schieten tekort. Voor mij klinkt dat 
allemaal mee in het woord ‘God’, inderdaad: een symboolwoord.  
Wetenschap gáát daar niet over: wetenschap is met oplosbare problemen bezig. Alleen de 
filosofie waagt zich aan onoplosbare problemen. Dat moet ze ook. Daar is ze filosofie 
voor. Ze laat zich vol overgave met die problemen in, niet om ze op te lossen, maar om 
ze scherper uit te tekenen, ze oneindig te bevragen en de complexiteit ervan aan te tonen 
en om onszelf ervan te overtuigen waaróm ze onoplosbaar zijn. 
De filosofie mag, nee moét, vraagtekens zetten bij God, de oorsprong van de 
werkelijkheid, de ziel en het eeuwig leven. 
 
Ik ben geen theïst: ik geloof niet in een persóónlijke God die mij na mijn dood opvangt 
en eeuwig leven geeft. Daarin ga ik met Savater mee. Het lijkt me zeer plausibel, dat de 
dood ook het einde van de geest of ziel betekent. Waarom? Omdat de mens een 
onlosmakelijke eenheid van lichaam en geest is. Geest is zónder het lichaam niet 
denkbaar. Dankzij zijn hersenen is de mens tot ongelooflijke dingen in staat, maar dat 
hoeft nog niet te betekenen, dat de geest onsterfelijk is. De menselijke geest is 
transcendent op een immanente manier: hij werkt vanuit de materie (immanentie) en 
overstijgt die tegelijkertijd (transcendentie). Alleen dát al kan aan het menselijke bestaan 
grandeur, ja ‘een glans van eeuwigheid’ geven. 
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DENKEN IN NUANCES 
 
Denken is verre van eenduidig. Het heeft meerdere schakeringen. Ik kan iets rationeel 
benaderen. Dan richt ik mij op de werkelijkheid zoals die is. Ik wil weten hoe die in 
elkaar zit. Dat doe ik met mijn heldere, analyserende verstand. Maar ik kan ook intuïtief 
denken. Ik vertrek dan veel meer vanuit mijn gevoel. Dit gevoelsmatige denken is op de 
niet waarneembare werkelijkheid gericht, op zingeving, op wat ik er bij voel en waar ik 
van overtuigd ben. Het is denken met verbeeldingskracht. Nieuwe werkelijkheden 
worden geschapen.  
Als we over religie spreken, is het belangrijk te weten op welk niveau we dat doen: dat 
van het heldere verstand of dat van de intuïtie. 
 
Als ik het grootste probleem van de mens, zijn eigen sterfelijkheid, rationeel benader, dus 
met het heldere en analyserende verstand, moet ik het intuïtieve, meer gevoelsmatige 
denken even op een laag pitje zetten. Op dat verstandelijke niveau kan ik alleen maar bij 
agnosticisme 2 uitkomen: de vraag ‘Is er voor mij persoonlijk leven ná de dood ?’ moet ik 
met ‘Ik weet het niet’ beantwoorden. Het hart of de intuïtie kan van alles vinden, maar 
met het verstand kan ik er niets over zeggen. Het eeuwig leven na de dood, voor mensen 
het onoplosbare probleem bij uitstek, kan ik niet met onwrikbare argumenten aantonen en 
al helemaal niet empirisch aanwijzen. Ik kan hoogstens hopen of geloven dat er leven is 
na de dood, maar dan denk ik met het hart. Het zou prijzenswaardig zijn, als juíst 
bètawetenschappers rekening houden met de grenzen van het verstand: de werkelijkheid 
is té complex en raadselachtig om er vanuit de ratio en de empirie al te boude uitspraken 
over te doen. 
 
De exacte wetenschap is materialistisch ingesteld: men denkt consequent vanuit de 
materiële werkelijkheid. Veel wetenschappers hebben de neiging alles wat niet zicht- en 
tastbaar is als niet bestaand te verklaren. En niet zelden beweren zij, dat de evolutie geen 
doel en richting heeft. Ze is er zó maar, puur toevallig. Helaas overspelen zij daarmee hun 
hand. Geen enkele exacte wetenschap kan en mag daar uitspraken over doen. Als de 
evolutie zich voordoet als een proces zonder richting of doel, kunnen we niet de 
conclusie trekken, dat er geen richting of doel ís. Het uiterste wat de exacte wetenschap 
erover mag zeggen is: de evolutie líjkt zich te gedragen als een proces zonder doel of 
richting.  
Het is alleen aan de filosofie om daar haar gedachten over te laten gaan. Filosofie is geen 
‘harde’ maar eerder een ‘metawetenschap’: zij stelt kritische vragen bij alle overige 
wetenschappen, maar ook bij politiek-maatschappelijke en culturele verschijnselen, zoals 
religies. Wat dit laatste betreft, dient zij dus op een rationele manier om te gaan met 
religieuze verschijnselen, meent de Franse filosoof Luc Ferry. Zij beseft als geen andere 
wetenschap de complexiteit van de werkelijkheid. Goede filosofie is in staat juíst die 
gecompliceerdheid in beeld te brengen. Zij helpt ons problemen scherp te formuleren en 
er vragen bij te stellen. Die mogen moeilijk, lastig, confronterend en onwelkom zijn. 
Filosofie reflecteert vaak over zaken die onverifieerbaar en onfalsifieerbaar zijn: God, 
ziel en onsterfelijkheid. Ze houdt mensen ‘wakker’. 
 
                                                
2 Agnosticisme komt uit het Grieks en betekent letterlijk: niet weten. Het is een filosofie of levenshouding waarbij mensen ten aanzien 
van het onzichtbare een principieel standpunt innemen: het verstand kan er geen definitieve uitspraken over doen. Agnosten nemen 
een misschien-standpunt in: mogelijk bestaat God, misschien ook niet. Agnosten laten de onzichtbare werkelijkheid open.  
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EEN FILOSOOF MOET ZIJN GELOOF VERANTWOORDEN 
 
Mag een filosoof geen standpunt innemen? Mag hij bijvoorbeeld het voortleven na de 
dood ontkennen? Ja, dat mag. Maar hij moet zijn ‘geloof’ wél benoemen en het 
beargumenteren. Wat dat betreft valt in het boek van Fernando Savater op, dat de dood 
als definitief einde van de mens er als veronderstelling aan ten grondslag ligt. Ik mis de 
explicitering van dit geloof – want dát is het – en de argumenten daarvoor.  
Spirituele denkers daarentegen hebben de neiging om vanuit de spirituele of onzichtbare 
wereld te denken. Die wereld komt voor hen op de eerste plaats en is naar hun 
overtuiging werkelijker dan de materiële wereld. Deze laatste zien zij als schepping of 
uitvloeisel van het onzichtbare. Zij nemen dan een schepper of scheppend beginsel aan. 
Of een Absolute Geest, zoal bij Hegel. Neurowetenschapper Pim van Lommel 3 reken ik 
tot de spirituele denkers. De vooronderstelling die hij in zijn boek ‘Eindeloos bewustzijn’ 
kracht probeert bij zetten vanuit zijn ervaringen met mensen die een bijna-dood-ervaring 
hebben gehad, komt op het volgende neer: de menselijke geest is een soort van tijdelijke 
‘afsplitsing’ van de universele geest die eeuwig is en die aan de materiële werkelijkheid 
ten grondslag ligt. Bij de dood keert de individuele geest naar die universele geest terug. 
  
Vanuit mijn verstand neem ik Van Lommels visie serieus: het is een spirituele kijk op het 
bestaan náást die van de materialistische wetenschappers. Ook in mijn intuïtieve denken 
is er ruimte voor een spirituele visie: omdat ik mij geen heelal kan voorstellen, dat er ‘zo 
maar’ is, geloof ik in een Ultieme Bron of Oergrond. Hindoes spreken van het Brahman. 
Het gaat hier om de diepste, door het verstand niet te bevatten dimensie van het bestaan. 
Ik geloof, dat de Big Bang én evolutie, de zichtbare werkelijkheid dus, door deze 
‘oerenergie’ zijn voortgebracht. Bron en voortbrengsel hangen samen, dát geloof ik. Maar 
over die samenhang kan ik met mijn verstand niets zinnigs zeggen. Mijn visie op de 
werkelijkheid zou ik noch materialistisch noch spiritualistisch willen noemen. Beide 
visies neem ik serieus, omdat ik de werkelijkheid vóór alles raadselachtig noem. Ik houd 
haar open. 
 
 
EN TOCH ..... 
 
Het boek van Savater bevat van die openheid enkele signalen. Hij beschrijft, dat mensen 
soms iets wonderbaarlijks meemaken. Er gaat dan iets flitsen. Op p.215 verwoordt hij het 
als volgt: “In zo’n flits openen zich de poorten naar het wezen der dingen en is er contact. 
Eén moment lijkt alles te zijn zoals het altijd zou moeten zijn, volledig, intens, ernstig, 
vrolijk. Daarna verdwijnt het onherroepelijk weer, maar de stimulerende vonk die we 
tijdens dat moment hebben gevoeld, helpt ons het enthousiasme voor het leven te 
behouden.”  
Wat hij een ‘flits’ noemt, heet bij mij diepte-ervaring. Veel mensen hebben die van tijd 
tot tijd. Je voelt je op die momenten intens verbonden met de diepste dimensies van de 
werkelijkheid. Omdat het je plotseling overkomt, ervaar je het als een initiatief van ‘de 
andere kant’.  

                                                
3 Lommel, P. van. (2009). Eindeloos bewustzijn. Een wetenschappelijke visie op de bijna-dood ervaring. Kampen: Ten Have. Ik heb er 
een artikel aan gewijd. Hier volgt de link: http://www.fransholtkamp.nl/teksten/eindigofeindeloosbewustzijn.pdf  
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Elders spreekt Savater over het heilige. De Duitse godsdienstfilosoof Rudolf Otto (1869-
1937) heeft daar prachtig over geschreven. Daarom wordt hij ook door Savater genoemd. 
Op pagina 167 zegt hij er het volgende van: “Het staat buiten kijf dat we het sacrale niet 
kunnen kennen zoals we de natuur kennen, maar we kunnen het wel herkennen.”  
Dat ‘herkennen’ gebeurt vanuit het hart, niet vanuit het berekenbare. Het heilige of 
sacrale hoeft niet bovennatuurlijk te zijn: het is het niet-beschikbare of -berekenbare, 
maar dát wat je plotseling kan overkomen. Zoals al aangegeven, noemt hij dat een flits, 
voor mij: diepte-ervaring. Die kan zich overal, in alle situaties en op alle terreinen 
voordoen: de plotselinge creatieve inval van de kunstenaar, de overweldigende gevoelens 
bij de geboorte van je eerste kind, een betekenisvolle droom, geluk dat je zomaar ten deel 
valt, intense natuurervaringen enzovoort. Een bekend fenomeen is flow: je gaat zó in iets 
op, dat je de tijd vergeet en je eventjes ‘in de eeuwigheid’ bent. 
Wat mij betreft had Savater dit uitgebreider mogen behandelen. Ik had graag meer 
voorbeelden willen zien. Het gaat hier om grenservaringen, dat wil zeggen ervaringen op 
de grens van het kenbare en onkenbare, het materiële en immateriële. 
 
 
Onherroepelijk komt dan bij mij de vraag op: is zo’n flits of dat heilige dan iets 
natuurlijks, iets dat alleen vanuit het materiële, vanuit onze hersenen voortkomt? Savaters  
flits interpreteer ik toch liever op mijn eigen manier: tijdens een flitservaring of diepte-
ervaring breekt het immateriële door de schil van het materiële heen. We zien en ervaren 
iets van het mysterie van de werkelijkheid. Dit noem ik zonder schroom openbaring. Niet 
in de zin van een godheid die spreekt. Het is zo’n intens gevoel, dat het voor jou absolute 
werkelijkheid is. Het heilige of het sacrale is het moment en de plek waarop we de 
eeuwige en onbegrensde werkelijkheid ervaren. 
Of dit alleen maar hersenwerking is of een ‘initiatief’ van een universele geest die door 
het materiële heen breekt, wil ik in het midden laten. Ons verstand zal dat nooit 
achterhalen, denk ik. 
 
Samenvattend: ik ga geheel met Savater mee in zijn gedachten over het goede leven, de 
voor- en nadelen van religie, het belang van flitservaringen en het heilige. Maar aan de 
randen van de zichtbare werkelijkheid wil ik deurtjes open laten voor de diepere en niet 
zichtbare werkelijkheid.  


