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Preprint 

H.J. Adriaanse, Reductionistische religiestudie en de spirituele betekenisdimensie, Leiden, 
Universiteit Leiden, 2001;  16 pp., geen prijsopgave, geen ISBN.  

In deze afscheidsrede vraagt de scheidende Leidse hoogleraar godsdienstwijsbegeerte zich 
af, hoe godsdienstwetenschappers ooit zeker kunnen weten dat zij religie voldoende 
diepgaand gepeild hebben om deze radicaal reductionistisch te verklaren. De spirituele 
betekenisdimensie van religie houdt in, aldus Adriaanse, dat een religieuze uitspraak die 
op één niveau onwaar blijkt te zijn, altijd op een hoger niveau hernomen kan worden. ‘Een 
voorbeeld: deze dagen las ik in het Oude Testament de uitspraak “Als u mij zoekt, met 
heel uw hart zoekt, zult u mij vinden, zegt de Heer” (Jer. 29:13). De spirituele dimensie 
houdt in, dat er geen tijdstip is waarop het subject het zoeken kan staken, ómdat het niet 
gevonden heeft’ (12). Maar als de insider nooit zeker kan weten dat hij de religieuze taal 
ten volle gepeild heeft, kan de outsider dat ook niet; en zelfs wanneer de 
godsdienstwetenschapper alles wat zij begreep reductionistisch kan verklaren, weet zij nog 
niet of zij alles wat er (te begrijpen) is verklaard heeft.  

Marcel Sarot 
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