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Preprint 

Finngeir Hiorth, Introduction to Atheism, Indian Secular Society, 1995; x + 178 pp., geen 
prijsopgave, geen ISBN-nummer. 

De auteur werd in Nederlands-Indië geboren als kind van Noorse ouders, studeerde o.m. 
in Nederland en heeft ook daarna altijd een band met Nederland gehouden, hoewel hij in 
Oslo filosofie doceerde. Hij brengt Nederland enkele keren zijdelings ter sprake, maar 
hedendaagse Nederlandse humanistische denkers en het Humanistisch Verbond noemt hij 
niet. Uit vorige eeuwen komen alleen Spinoza en Jacob Moleschott enkele malen ter 
sprake; Adriaan Koerbagh (1632-1669), met wie Hiorth zeker verwantschap zou voelen, 
blijft ongenoemd. Wel komt in dit door de `Indian Secular Society' uitgegeven werkje een 
enkele Indiase denker (Gora) aan bod, maar het blijft toch vooral een inleiding tot het 
Westerse atheïsme (opgevat als het geloof dat God niet bestaat [2])– en, in mindere mate, 
materialisme. Hiorths negatieve referentiepunt is dan ook vooral het christendom. Omdat 
`the truth of atheism is ... beyond any reasonable doubt' (9), vindt hij het niet nodig 
serieus in te gaan op de argumenten van apologeten zoals Alvin Plantinga en Richard 
Swinburne. Vaak wordt het atheïsme (en het humanisme) gevraagd, wat het positief voor 
het theïsme in de plaatst te stellen heeft. H. weigert deze vraag te beantwoorden, omdat 
`turning one's back on a lot of nonsense' (20) niet iets negatiefs, maar iets positiefs is. Hij 
verwart hier twee manieren waarop de tegenstelling positief-negatief kan worden gebruikt: 
(a) stellend-ontkennend en (b) goed-slecht. Het verwerpen van ondeugdelijke opvattingen 
is weliswaar positief in de zin van `goed', maar niet positief in de zin van `stellend'; de 
vraag blijft: wat stelt het atheïsme positief voor de religie die het verwerpt in de plaats? 
Zolang op die vraag geen aansprekend antwoord geformuleerd wordt, zullen vermoedelijk 
weinigen er warm voor lopen. H.'s boekje heeft in dit opzicht weinig te bieden. Maar ook 
over de onderwerpen die de auteur wel behandelt, wordt de lezer niet veel wijzer. De 
auteur heeft de irritante gewoonte om niet te argumenteren voor zijn oordelen en 
conclusies, maar ze alleen te poneren. Dit in een Engels dat niet van vreemde smetten vrij 
is. In de bibliografie ontbreken enkele van de belangrijkste atheïstische werken (bijv. 
MacCabe's Rationalist Encyclopaedia); een register is aanwezig. Goedkoop uitgegeven, 
slecht gelijmd. 

Marcel Sarot 
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