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RELIGIE EEN KEUZE? VERGEET HET MAAR!  
Frans Holtkamp 

 
 

Religie voor atheïsten. 1 Hoe vaak heb ik daar niet mee in mijn handen 
gestaan als ik de boekwinkel van Paagman in Den Haag binnenstapte. 
Telkens weer dacht ik ‘Te Popie Jopie. Ik leg het terug’. Maar toen ik 
geacht werd het voor de eerstvolgende discussieavond van mijn ‘filo-
sofenclub’ te lezen, heb ik het voor het eerst niet teruggelegd. In één 
adem heb ik het uitgelezen. Waarom? In de eerste plaats omdat De 

Botton, hoewel niet gelovig opgevoed, zich uitstekend in het christendom verdiept 
heeft, maar vooral omdat hij de waardevolle praktische inhoud ervan buíten de leer of 
dogmatiek om goed weet uit te leggen en op een originele manier naar deze tijd pro-
beert te vertalen. Is dat belangrijk? Voor mij wel, want met tranen in mijn ogen con-
stateer ik dat veel mensen niet meer beseffen hoezeer de wester-
se cultuur waarin we leven nog steeds doordesemd is met chris-
telijke concepten, waarden, normen en bijbehorende emoties. 
Als vissen zwemmen we in water zonder het te kennen. 
Seinsvergessenheit, zou Heidegger zeggen. 
 
 
ATHEISTEN IN SOORTEN EN MATEN 
 

Daarmee oefen ik meteen kritiek op het derde woord in de titel 
van De Bottons boek. Hij heeft als doelgroep kennelijk rabiate 
atheïsten voor ogen die als gezamenlijk gezelschapsspelletje 
‘Bewijs-Dat-God-Niet-Bestaat’ spelen. Die antitheïsten – dit lijkt 
me een passender woord –  bestaan nog wel, maar de groep is 

klein en wordt goddank steeds kleiner: bewijzen dat God níet bestaat is net zo’n dwa-
ze onderneming als bewijzen dat hij wél bestaat.  
De groep die de ‘heidense gebruikersgids’ van De Botton nodig heeft is helaas vele 
malen groter, want die bestaat uit gelegenheidsatheïsten, agnosten, twijfelaars, afval-
ligen, humanisten, New-Agegelovigen, niet-christelijk opgevoede westerlingen, mate-
rialisten enzovoort. Zij allen zouden Religie voor atheïsten moeten lezen. Overigens 
zijn ze, gezien de negende druk van de Nederlandse versie van het boek, in dit land al 
aardig op weg om deze wens in vervulling te doen gaan. 
 
 
RELIGIE ZIT IN DE GENEN 
 
Nu ik toch de titel aan het fileren ben, gaat het mes meteen in het eerste woord. Je zou 
je af kunnen vragen: ‘Wat voor soort religie kunnen we atheïsten het beste aanbie-
den?’ Het antwoord luidt: geen. Ze zijn al religieus. Alle mensen zijn religieus, hu-
manisten inbegrepen. 
Waarom? Omdat ‘religie’ niet hetzelfde is als ‘godsdienst’. De Botton gebruikt deze 
begrippen als synoniemen, maar er is op z’n minst een nuanceverschil. ‘Religie’ komt 
van ‘re-ligare’. Dat is Latijn voor ‘opnieuw verbinden’. Steeds weer opnieuw zoeken 
mensen verbinding met iets dat houvast geeft, iets dat zin geeft aan hun leven. Hou-
vast of zin is niet vanzelfsprekend. Vandaar dat mensen onophoudelijk zin- of levens-
vragen – De Botton spreekt van zielenvragen – stellen.  
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In evolutionair perspectief is religie even oud als het zelfbewustzijn van de mens: in 
dezelfde mate waarin het laatste zich ontwikkelde, kwam ook religie tot ontwikkeling. 
Waarom? Omdat toenemend zelfbewustzijn naast groeiend ik-bewustzijn ook een 
steeds sterker besef van verlatenheid en nietigheid in een ‘onherbergzaam heelal’ – 
laat ik deze hartenkreet van Blaise Pascal maar eens gebruiken – met zich meebrengt 
ofwel een besef van kwetsbaarheid, vergankelijkheid en dood. Daarom heeft ‘moeder 
Natuur’, godlof, tegelijkertijd een gen voor religie ontwikkeld, want religie zoekt een 
vast punt waarin de verontruste mens zich veilig en geborgen weet. Vanaf het aller-
eerste begin heeft religie dat houvast gezocht in een macht buíten en onafhankelijk 
van de mens, een macht met de persoonlijke trekken van een god of geest: personali-
seren helpt het best om te vergéten dat goden ooit bedacht zijn. De verbeeldingskracht 
is niet voor niets de sterkste kant van de menselijke geest! 
Het probleem voor ons ‘modernen’ is, dat we een houvast buíten ons, in welke vorm 
dan ook, als een illusie doorzien. Dan kan het geen overtuiging meer zijn. Een per-
sóónlijke God? Onmogelijk voor atheïsten – vanaf nu bedoeld in de meer neutrale zin 
van niet-theïsten – en dus ook voor mij. Maar de religie blijft: mensen kunnen niet 
zonder houvast. Enigszins denigrerend uitgedrukt: we blijven ons vastklampen aan 
elk stuk hout in de kolkende zee die het leven soms is. 
 
 
CHRISTELIJKE WIJSHEID ZONDER DOGMA 
 
De Botton schrijft dus een praktisch boek voor niet-theïsten. Hij biedt christelijke 
wijsheid aan zónder dogma. Op twee manieren doet hij dat: hij legt uit waar die wijs-
heid in de christelijke traditie te vinden is én hij geeft atheïsten talrijke suggesties om 
die wijsheid in eigen leven ten nutte te maken. 
 
Ik zoom nu in op de eerste manier, het opdelven van die christelijke wijsheid. De 
hoofdstukkenindeling spreekt, wat dat betreft, letterlijk boekdelen: de onderwerpen 
zijn opgehangen aan waarden die in de christelijke traditie een accent hebben gekre-
gen en tot ‘rijke praktijken’ zijn uitgegroeid: gemeenschap, goedheid, onderwijs, 
zorgzaamheid, pessimisme – in de zin van een realistische kijk op het leven – en per-
spectief. Verrassend zijn de twee laatste hoofdstukken: kunst en architectuur. Waarom 
verrassend? Omdat christelijke apologeten doorgaans wél diep op het christelijke ge-
dachtegoed ingaan, maar concrete uitingen als kunst en architectuur ‘vergeten’. Er 
had overigens nog een derde kunstzinnig hoofdstuk aan toegevoegd mogen worden: 
muziek. Dit is voor de christelijke liturgie en overige praktijken zó essentieel, dat het 
niet bij de enkele opmerkingen, verspreid over diverse hoofdstukken, had mogen blij-
ven. 
 
Het is ondoenlijk alle schatten die De Botton opgraaft te behan-
delen. Enkele springen eruit. Op één daarvan wil ik nader in-
gaan: de katholieke mis of eucharistieviering. In hoofdstuk 2 
Gemeenschap schrijft hij er op pagina 32 dit over: ‘De mis ont-
bindt resoluut de economische en sociale subgroepen waarin we 
gewoonlijk verkeren en laat ons deel uitmaken van het grotere geheel dat de mensheid 
is’. Dat is raak getypeerd! Zo heb ik dat vroeger beleefd, toen ik nog kerkelijk was. 
En zo beleef ik het nog stééds als ik op uitdrukkelijk verzoek van mijn gelovige part-
ner op eerste kerst- en  paasdag  mee  eucharistie vier. De kerk ligt bij ons om de hoek  
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en alles werkt mee om van de viering te genieten: passende teksten, plechtig uitge-
voerde symboliek, weldadige zang en gelukkig een vleugje humor, want liturgie is 
tenslotte ook spel. Een geslaagde eucharistieviering is topesthetiek! 
Vooral de symboliek draagt daartoe bij. Niet voor niets noteert De Botton op pagina 
56 en57: ‘Het ritueel is er dus voor om het zelf en de anderen in overeenstemming 
met elkaar te brengen. Het is een gecontroleerde en in esthetisch opzicht vaak aangrij-
pende loutering. Het bakent een ruimte af waarin onze egocentrische verlangens kun-
nen worden erkend en tegelijkertijd beteugeld, zodat het mogelijk wordt de harmonie 
en het voortbestaan van de groep op langere termijn te verwezenlijken en veilig te 
stellen’. 
 
 
CHRISTELIJKE WIJSHEID MET DOGMA 
 

En tóch mis ik iets in De Bottons be-
schrijving van de eucharistie, namelijk 
de diepere duiding van de symbolen 
die daarin centraal staan: brood en 
wijn. Waarom zijn die symbolen zo 
geschikt om saamhorigheid uit te 

drukken? Niet alleen omdat ze aan een maaltijd refereren, maar ook omdat ze ‘van 
nature’ diepmenselijke betekenissen in zich dragen. Het eucharistisch brood wordt, 
vóór het eten ervan, gebroken. Dogmatisch betekent dit, dat Jezus’ lichaam gebroken 
wordt, beeld van zelfopoffering voor ons. Maar daaronder ligt de diepmenselijke, 
voor mijn part religieuze, betekenis van het breken en delen: ieder mens behoort ge-
voed te worden, dus het brood moet worden gedeeld. Daartoe wordt het gebroken. 
Kunnen atheïsten tegen deze niet-dogmatische maar wel religieuze betekenis bezwaar 
hebben? 
En dan: waarom wijn? Zoals in dat ene brood veel graankorrels verzameld zijn, ko-
men in wijn vele druiven samen. Maar dit beeld van louter saamhorigheid is niet de 
énige betekenis: je zou dan net zo goed een lap stof kunnen gebruiken, omdat die sa-
mengesteld is uit talloze draden. Waarom geen textiel maar wel wijn? Omdat wijn 
met zijn rode kleur zich beter leent voor waar het in de eucharistieviering om draait. 
Dogmatisch staat het voor het bloed van Christus dat voor ons aller verlossing vergo-
ten wordt. Diepmenselijk gesproken is bloed symbool van het leven: wie de eucharis-
tische wijn drinkt zal leven. Wijn, een belangrijk symbool in joden- én christendom, 
symboliseert bovendien vreugde en plezier. Pastoors en wijnkelders vormen niet zel-
den een onafscheidelijk paar. 
Kortom, de ‘aardesymbolen’ brood en wijn zijn voor mij ‘aartssymbolen’, want knap 
bedacht. Ze zijn natuurlijk niet bedacht: zoiets bedénk je niet. Het ontstaat ‘vanzelf’. 
Als proces heeft het zijn eigen dynamiek. 
 
 
AGAPERESTAURANTS 
 
Daarmee kom ik bij de tweede manier waarop De Botton met christelijke wijsheid 
omgaat: hij ‘vertaalt’ haar naar deze tijd. Zo komt hij op het ludieke idee van agape-
restaurants. De sterk geritualiseerde katholieke eucharistieviering is ook ooit als een 
liefdesmaaltijd begonnen voor mensen van diverse pluimage: de eerste christenen – 
man  en vrouw, oud en jong, rijk en arm, Romein en Jood –  kwamen  voor  gebed  en  
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viering in elkaars huizen bij elkaar, maar gingen daaraan voorafgaand samen aan tafel 
en deelden met elkaar wat eenieder meegenomen had. Een soort Amerikaanse instuif 
avant la lettre. De Botton lijkt nu over de katholieke eucharistieviering heen te willen 
springen terug naar het begin, toen mensen vanuit alle uithoeken van het Romeinse 
rijk in naam van Jezus sámen aan tafel gingen. 
Ook nú kunnen we met wildvreemden in agaperestaurants aan tafel, vindt De Botton. 
Dit idee is meer ludiek dan realistisch. Op de kleinste schaal, die van mijn privé huis-
houding, is het zonder meer toepasbaar: wie houdt mij tegen om vreemden aan tafel 
uit te nodigen? Op wat grotere schaal is het voorstelbaar 
dat een instelling als het Leger des Heils iets dergelijks 
doet. Maar hoe creëer je in de publieke ruimte een keten 
van agaperestaurants? Hoe krijg je alle neuzen dezelfde 
kant op? Ik zie het vooralsnog niet gebeuren.  
 
 
PROCESSEN HEBBEN HUN EIGEN DYNAMIEK 
 
Wat De Botton gerealiseerd wil zien – agaperestaurants, universitaire sterffaculteiten, 
museale zalen van de ‘angst’ of van het ‘mededogen’, psychotherapeutische reisbu-
reaus en Tempels voor Perspectief, voor Bespiegeling of voor de Genius Loci – zal 
wel nooit werkelijkheid worden. Als ze er al komen, dán door een proces, een zelfstu-
rende ontwikkeling waar mensen weinig tot geen invloed op hebben. Zo zijn ooit de 
godsdiensten ontstaan. Door de ‘aangeboren’ drang van mensen om machten buíten 
hen te personaliseren, ziet het er niet naar uit dat die spoedig zullen verdwijnen. Laat 
staan dat er ooit voldoende politiek draagvlak zal zijn voor een wereldwijd besluit 
‘Vanaf heden geen godsdiensten meer’. 
Wat blijft er dan voor ons over om seculiere equivalenten van wijze christelijke prak-
tijken en instituties te creëren? Oplettend blijven, de vinger aan de pols houden, kij-
ken welke ontwikkelingen zich aandienen, erop inspelen en die ontwikkelingen des-
gewenst bijsturen. Een voorbeeld: de geesteswetenschappen kunnen uit de dodelijke 
omarming van het natuurkundige tellen en meten gehaald worden. Hun reanimatie 
met ‘zielenvragen’ is eerder mogelijk dan het oprichten van Tempels voor Perspec-
tief. De eerste scheuren in het rendementsdenken binnen het universitair onderwijs 
zijn anno 2015 zichtbaar. Voor wie de universiteit weer bij het leven wil brengen, 
spring erin! 
 
 
REFLECTIE 
 
Religie voor atheïsten is een praktisch boek. Prima. Auteurs, ook filosofische, mogen 
hun eigen doelen stellen en daar naar toe schrijven. De Botton wil atheïsten een ‘hei-
dens handboek’ aanreiken. Dus blijven theoretische exercities weg. Jammer! Ik mis 
ze. Een paar paragrafen terug heb ik, bij wijze van voorbeeld, wat getheoretiseerd 
over de betekenissen van brood en wijn in de eucharistie. Het zou een aanvulling 
kunnen zijn op het concept van de agaperestaurants. Want in die eetgelegenheden gaat 
het er niet alleen om dát men met vreemden aan tafel zit, maar ook wát men eet en 
drinkt. Mijn opmerkingen over brood en wijn willen alleen maar aangeven dat ook 
over de menusamenstelling van deze eethuizen nagedacht moet worden. 
 

 
Beeld van een agaperestaurant?  
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Nu is de ‘werkelijke tegenwoordigheid van Christus onder de gedaanten van brood en 
wijn’ in de eucharistie slechts één christelijk concept naast vele andere. Waar ik aan 
het eind van dit essay naar toe wil, is het volgende: het alles overkoepelende christe-
lijke concept is dat van de incarnatie. Speelt dat een rol in religie voor atheïsten? De 
Botton schrijft er niets over, omdat hij het terrein van de dogmatiek niet wil betreden. 
Hebben atheïsten niets aan dit concept? Jawel, niet voor de praktijk, wél voor de re-
flectie. Incarnatie staat voor de ‘menswording van God’. Dit is: hij is uit de ‘hoge 
hemel’ neergedaald en gelijk aan de mensen geworden. Hij heeft de minste willen 
zijn. Door deze ‘goddelijke solidariteit’ is niet alleen de afstand tussen God als abso-
luut wezen en de afhankelijke mens tenietgedaan, maar is de mens naar een hoger 
niveau getild: elk mens dóet ertoe in christelijk perspectief. Ik juich het toe als atheïs-
ten gebruik gaan maken van De Bottons gids, maar wil ze ook graag de volgende 
vraag ter overweging meegeven: ‘Is er een verband tussen het christelijke concept van 
de incarnatie en de westerse waardering van het individu dat wij zo graag uniek noe-
men en met mensenrechten uitgerust willen zien?’ Dit zou een mooie uitgangsvraag 
zijn voor een echt filosofisch boek van De Botton over christelijke wijsheid. 
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