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De auteur
Godsdienstfilosoof Herman Weste-
rink is verbonden aan het Titus
Brandsma Instituut en het Center
for Contemporary European Philo-
sophy van de Radboud Universiteit
Nijmegen.

Zijn thematiek
De vroege moderniteit, dat wil glo-
baal zeggen de periode vanaf de
vijftiende tot en met de zeventien-
de eeuw, kende enorme levensbe-
schouwelijke veranderingen. Heel
kort samengevat komt het erop
neer dat de wereld zijn betovering
verloor; het beeld van de wereld als
rechtstreekse afspiegeling van de
goddelijke orde voldeed niet meer.
Reformatie en fundamentele gods-
dienstkritiek ontstonden. Veel gelo-
vigen ervoeren de afwezigheid van
God, een sterk gevoel van verlies.
Hierdoor kwam ‘melancholie’ sterk
in de belangstelling te staan, als
geestesziekte en als geloofservaring
– en valt het onderscheid tussen die
twee verschijningsvormen eigenlijk
wel te maken?

Mooiste zin
“Hij is wanhopig, niet zozeer uit on-
zekerheid, maar uit zekere kennis
en rotsvaste overtuiging.” Deze
wonderlijke zin heeft betrekking
op de ‘verschrikkelijke historie van
Franciscus Spira’, de advocaat die
tegen zichzelf pleitte. Eigenlijk is
alles aan deze casus interessant,
en Westerink gebruikt hem dan
ook als een soort rode draad in
zijn boek.

Belangrijkste casus
Franciscus Spira was een Italiaanse
protestant, die zichzelf in 1548 van-
wege de toenemende gewelddadige
kracht van de inquisitie genood-
zaakt zag om zich publiekelijk te
verontschuldigen voor zijn dwalin-
gen en terug te keren tot de rooms-
katholieke kerk – de enige manier
om zijn gezin, status en bezittingen
te redden. Maar halverwege dit pro-
ces (hij moest zich tot tweemaal toe
publiekelijk verantwoorden),
breekt hij het af. Hij heeft een stem
gehoord die hem ervan beschuldigt
dat hij Christus verraden heeft.
Vanaf dat moment is Spira ervan
overtuigd dat hij Gods toorn heeft
gewekt, en dat hij een verworpene
is. Hij is nergens meer toe in staat,
raakt alsnog alles kwijt en sterft
een half jaar later aan de gevolgen
van uitputting.
De geschiedenis van Spira bereikte
heel intellectueel Europa. Alle grote
theologen van zijn tijd becommen-
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tarieerden hem; was hij nu wel of
niet een geval van melancholie, wel
of niet zondig, wel of niet verwor-
pen – zoals Calvijn dacht? Voor een
melancholicus vertoonde hij niet de
kenmerkende fysieke ziektever-
schijnselen en was hij ook niet gek
genoeg. Hij bleef tot het einde toe
uiterst redelijk. Zondig kon hij vol-
gens anderen ook niet zijn, want
hij twijfelde niet aan het idee dat
God mensen verlost, maar volhard-
de slechts in de overtuiging dat die
verlossing niet op hem van toepas-
sing was. En wat te denken van een
exorcist die na verwoede pogingen
gefrustreerd opgeeft, omdat er in
Spira’s lijf geen demon te vinden is?
Als hedendaagse lezer voel je met
Spira mee. Zo’n demon zou een veel
te makkelijke oplossing zijn; het
probleem zit diep van binnen.

Reden omdit boek niet te lezen
Westerink maakt een interessante
en diepgravende zoektocht, maar
voor lezers die vooral in filosofie
geïnteresseerd zijn, zal hij wel taai
zijn. Het valt de auteur natuurlijk
niet te verwijten dat de theologie
zo’n grote rol speelt – theologie en
filosofie zijn op dit terrein nu een-
maal onmogelijk van elkaar te
scheiden. Maar paginalange verhan-
delingen over het zondebegrip van
Luther, Calvijn en andere reforma-
toren, daar moet je wel op voorbe-
reid zijn.

Reden omdit boekwel te lezen
Het bijzondere van dit boek is dat
het ondanks de soms tamelijk ob-
scure redeneringen over de predes-
tinatieleer, de toorn van God en de
vele uitwijdingen over verschillen-
de vormen van godverlatenheid
toch een heel directe verbinding
heeft met onze eigen tijd.
De leegte die hedendaagse gelovige
en ongelovige zoekers kunnen erva-
ren, kent ontegenzeggelijk zijn oor-
sprong in de vroege moderniteit.
Daarmee toont Westerink behalve
de enorme verschillen ook onze
verbondenheid met wat hij noemt
‘de gouden eeuw van de melancho-
lie’, die ergens rond de zestiende
eeuw begonnen is, en die misschien
wel nooit helemaal ten einde is ge-
komen.
MARC VAN DIJK
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De auteur
Tomáš Halík is rooms-katholiek
priester en hoogleraar filosofie aan
de Karelsuniversiteit in Praag. Hij
was jarenlang adviseur van wijlen
president Václav Havel en is een
bekend Tsjechisch intellectueel.
Dit boek is speciaal voor een inter-
nationaal publiek geschreven als
een eerste kennismaking met zijn
(nauwelijks vertaalde) werk over
geloof en zingeving.

Zijn thematiek
Aan de hand van het evangelie-
verhaal van Zacheüs, de tollenaar
die Jezus vanuit een boom nieuws-
gierig bespiedde, schetst Halík hoe
seculiere moderne mensen de kerk
veel te bieden hebben. Net als Za-
cheüs staan westerse onkerkelijken
vaak aan de randen van de kerk: ze
zijn niet vijandig of onverschillig
tegenover het geloof, maar ze heb-
ben hun eigen redenen om zich
niet in de enthousiaste gelovige
massa te storten. Vanwege scepsis,
vanwege de weigering om voor een
goedkope waarheid te zwichten of
bijvoorbeeld vanwege de misstan-
den in de kerk.
De kerk hoopt soms dat zulke
Zacheüssen zich zullen bekeren
om brave kerkgangers te worden,
maar met die gedachte missen ze,
zegt Halík, een kans om juist van
die mensen en hun unieke ideeën
te leren. Vaak klampt de kerk zich
te veel vast aan haar dogmatische
zekerheden, en de openheid en on-
gebondenheid van ongelovige god-
zoekers kan dan een broodnodige
correctie zijn.
Deze vraag naar de waarde van on-
geloof vormt de rode draad van het
boek. Maar tussendoor geeft Halík
ook bespiegelingen over uiteenlo-
pende thema’s als het communis-
me, het opkomend nationalisme in
Europa, de radicale islam, of de mo-
derne media als nieuwe religie.
Hiermee laat Halík zien hoe een
open houding naar andersdenken-
den niet alleen een nuttige oefe-
ning voor christenen is, maar hoe
deze houding ook daadwerkelijk
kan leiden tot een op tolerantie,
wederzijds begrip en vrede gerichte
politiek.

Interessante stelling
Jezus zei in de zaligsprekingen (in
zijn bergrede in het Evangelie vol-
gens Matteüs) ‘zalig de armen’, en
de bevrijdingstheologen begrepen
daaruit dat de kerk de armen nodig
heeft. Alleen van de armen, zo zei-
den ze, kunnen wij een ‘geest van
armoede’ leren, die zo broodnodig
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is om het evangelie te begrijpen.
Halík zegt, in het hoofdstuk met de
titel ‘Zalig zij die op afstand staan’,
dat we op eenzelfde wijze mensen
nodig hebben die arm zijn in het
‘antwoorden’. Alleen bij de twijfe-
laars en godzoekers kunnen wij le-
ren om niet tevreden en opgesloten
in ons eigen gelijk te blijven.

Mooiste zin
Over de vraag of Nietzsche niet net
zo enthousiast als oprechte godzoe-
ker in de hemel zou zijn binnenge-
haald, als de heilige Thérèse van
Lisieux: “In het geval van Thérèse
verzekert de kerk ons – door haar
blijvende verering en de canonisa-
tie – dat de weg van Thérèse werke-
lijk in Gods armen eindigde; over
de andere kan de kerk ons niets
vertellen. Maar ook God heeft zijn
geliefden, wier namen hij zorgvul-
dig bewaart ‘in pectore’, in de inti-
miteit van zijn hart, en hij verraadt
die zelfs niet aan de Vaticaanse con-
gregatie voor heiligverklaringen.”

Reden omdit boek niet te lezen
Halík houdt van een open gesprek.
Dat hij daarmee geloofswaarheden
principieel op losse schroeven zet,
zal niet iedereen kunnen waarde-
ren. Anderen zullen het wellicht
jammer vinden dat Halík uiteinde-
lijk een vrome katholiek blijft.

Reden omdit boekwel te lezen
In een tijd waarin er vanuit de kerk
weinig geduld is met randkerkelij-
ken (ze zijn niet betrokken genoeg)
en we ondertussen overspoeld wor-
den door allerhande missionaire
initiatieven, biedt dit boek een ver-
frissend ander perspectief: mis-
schien moet de kerk de betekenis
van het evangelie niet uitventen
naar de wereld, maar de betekenis
van het evangelie ontdekken ín de
wereld.
Deze auteur is door sommigen ver-
geleken met Thomas Merton of
Henri Nouwen. Voordat die conclu-
sie gerechtvaardigd is, moeten er
misschien eerst nog wat meer wer-
ken van Halík vertaald worden – en
het is te hopen dat dat ook gaat ge-
beuren. Maar dit is zeker een prach-
tig intellectueel en spiritueel boek,
en een must read voor iedereen die
nadenkt over de verhouding tussen
de kerk en de seculiere cultuur.
SJOERD MULDER


