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Preprint 

Desiree Berendsen, Waarom geloven mensen? De antropologische basis van geloof volgens 

Karl Rahner, Gerhard Oberhammer, David Tracy, John Hick, Garret Green en George 

Lindbeck (Studies over levensbeschouwing, wetenschap en samenleving), Kampen, Kok, 

2001; 234 pp., geen prijsopgave, ISBN 9043504459. 

Waarom geloven mensen eigenlijk? De auteur van deze aan de VUA verdedigde dissertatie 

gaat voor het antwoord op deze vraag te rade bij twee keer drie hedendaagse auteurs. Het 

eerste trio bestaat uit de rooms-katholieke denkers Karl Rahner, Gerhard Oberhammer en 

David Tracy. Hun religietheorieën karakteriseert Berendsen als ‘transcendentaal’. Zij 

zoeken naar de mogelijkheidsvoorwaarden voor religie, en vinden die in de structuur van 

het menselijk kennen. Wie kent, stelt zich open. Dat openstellen moet enerzijds gericht 

zijn, anders leidt het niet tot kennis, en anderzijds niet te gericht, want dan leidt het tot 

beperkte kennis. Men zou het zo kunnen zeggen: mensen zijn in hun kenvermogen gericht 

op de limiet van dat kenvermogen, en die limiet is God. Zo zijn menselijk kenvermogen en 

God onlosmakelijk met elkaar verbonden. Waarom geloven mensen? Zij zijn van nature 

religieus! Het tweede trio bestaat uit de protestantse denkers John Hick, Garret Green en 

George Lindbeck. Waar het eerste trio geloof verklaart uit nature, verklaart het tweede trio 

het uit (door religieuze tradities bemiddelde) nurture. Zij zien de veelheid van religies als 

uiteenlopende interpretaties van de werkelijkheid, die al (Hick) dan niet (Lindbeck, Green) 

op hetzelfde gericht zijn. Wat zijn nu de bevindingen waartoe B. op grond van deze 

uiteenlopende theorieën komt? Zij ontkent dat de mens van nature religieus is, ziet God 

als een creatie van de mens (Feuerbach) en geloof als een cultuurproduct. Maar vanwaar 

dan deze creatie en dit cultuurproduct? Uiteindelijk antwoordt B.: ‘Mensen geloven omdat 

het goed voor ze is, omdat een religieuze of levensbeschouwelijke traditie het leven 

zodanig ordent en vorm geeft dat de chaos aan ervaringen en indrukken die op mensen 

afkomen in een kader geplaatst kan worden’ (203-204). B. heeft een talent om door te 

dringen tot de kern van het denken van ‘moeilijke’ denkers, en dat vervolgens kernachtig 

samen te vatten. In gesprek met die denkers bepaalt zij haar eigen standpunt. Maar een 

standpunt is nog geen religietheorie, en de aanzetten daartoe zijn nog fragmentarisch. Die 

aanzetten wijzen echter in de richting van een sociaal-constructivistische religietheorie, en 

deze interessante dissertatie doet wensen dat het de auteur gegeven zal zijn die in de 

nabije toekomst verder uit te werken.  

Marcel Sarot 
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