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Preprint 

Ab de Jong & Aleid de Jong (red.), Kleine Encyclopedie van de toorn [Utrechtse 

Theologische Reeks 21], Utrecht 1993, 127 blz., ISBN 90-72235-52-5, ƒ 19,25. 

Wijsgerig psychologen wijzen erop dat emoties niet zo onredelijk zijn als de volkswijsheid 

wil. De mens reageert emotioneel wanneer zijn belangen in het geding zijn. Met welke 

emotie iemand reageert, is afhankelijk van zijn bewuste of onbewuste inschatting van de 

situatie. Zowel angst als boosheid zijn reacties op bedreigde belangen. Wie angstig is, 

voelt zich niet opgewassen tegen de bedreiging. Wie boos wordt, stelt zichzelf op een 

gelijk niveau met de bedreiging of zelfs iets daarboven; wie zich echter te ver boven een 

"bedreiging" verheven voelt, zal deze als te onbenullig ervaren om boos te worden. Dit zou 

wel eens een verklaring kunnen zijn waarom godsdiensten veelal sterk de nadruk leggen 

op de toorn van god of goden; zo wordt uitgedrukt dat het gedrag van de mens er in de 

ogen der goden wel degelijk toe doet; het gaat ze aan het hart. De Kleine Encyclopedie 

van de Toorn is een bundeltje godsdiensthistorische opstellen over goddelijke toorn in 

verschillende godsdiensten. Het zojuist gesuggereerde verband tussen goddelijke toorn en 

goddelijke betrokkenheid lijkt soms inderdaad aanwezig; zo blijken in het oude testament 

de profeten die de meeste nadruk leggen op Gods liefde, ook het felst te zijn in de 

beschrijving van zijn toorn. In andere gevallen is gods toorn eerder een soort noodlot, 

waar men zich slechts door de vreemdste rituelen - de nageboorte van een koe fijnmaken 

en er zich mee bestrijken! - aan kan onttrekken. De veelvormige godsdienstigheid die in 

dit bundeltje op aantrekkelijke wijze wordt beschreven, blijft boeien en verbazen. 

Marcel Sarot 
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